Despre Biblioteca Ştiinţifică USARB
utilizatorii află din Wikipedia:
http://ro.wikipedia.org/wiki/
Biblioteca.

PROMOVAREA BIBLIOTECII PRIN

Pinterest este un instrument pentru
marcaje vizuale, care te ajută să
descoperi și să salvezi idei creative:
https://www.pinterest.com/bsubalti/
https://plus.google.
com/100998582434239819038

BIBLIOTECI DESCHISE / PLATFORME
INFORMAŢIONALE
OPEN LIBRARY oferă acces la 1,7
milioane de versiune scanate ale
cărţilor, şi link-ul la surse externe:
https://openlibrary.org/people/
librunivusb

Funcţionarea Bibliotecii, pachetul de
servicii oferite, produsele bibliotecare
create pot fi vizualizate/ descărcate de
pe site-ul: http://libruniv.usarb.md
Utilizatorii pot să se informeze,
să partajeze cunoştinţe şi să
lase comentarii pe Blogul BŞ în dialog cu utilizatorii:
http://bs-usarb.blogspot.md/; Blogul Artă şi Educaţie
Artistică: http://arta-educatie.blogspot.md/
REȚELE SOCIALE.
Pot fi la curent cu activităţile Bibliotecii,
devenind prietenul ei în comunitatea
Facebook: http://www.facebook.com.
Facilităţi: socializarea cu oameni, instituţii, partajarea conţinuturilor, comunicare directă prin Chat, postarea avizelor,
informaţii despre evenimente, expoziţii, lansări, comentarii etc.
Twitter, retea gratuita de micro-blogging:
http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
Facilităţi: postarea de mesaje scurte
despre activitatea Bibliotecii numite tweets (ciripit) pe pagina proprie care ajung
imediat către reţeaua de utilizatorii.
Bibliotecă poate partaja imagini. Vizitaţi cel mai mare depozit
on-line de fotografii Flickr: http://www.
flickr.com/pho-tos/bsu_balti/
Facilităţi: Inserarea de poze şi de filmuleţe care se conservează, pot fi grupate în seturi după taguri sau nume de
utilizator etc. Biblioteca este prezentă cu
diverse albume foto etc.
Urmăriţi ce se întîmplă la Bibliotecă pe
YouTube: http:// www.youtube.com/
user/li-bruniv.
Facilităţi: Biblioteca este prezentă în
Youtube cu video-filme, care ilustrează
activitatea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
de la foprmare pînă în prezent etc.
Activitatea Bibliotecii poate fi urmărită
pe ODNOKLASSNIKI:
https://www.ok.ru/
group/5475848690707

Documentele pot fi regăsite cu uşurinţă.
Cititorii nu mai trebuie să descarce
documentele pentru a le putea citi, ele
se deschid automat, într-o fereastră
din pagina de pe Scribd deschisă
în browser. https://ru.scribd.com/
user/263686926/Biblioteca
Calameo. Este un serviciu pentru
crearea instantanee a publicaţiilor
interactive, care oferă acces la
fişiere PDF, reviste, broşuri: http://
ru.calameo.com/accounts/1133349
ISSUU - este o platformă pentru publicaţii online (gratuite) în
special reviste:
https://issuu.com/bibliotecastiintifica
universitaraba
SLIDESHARE:
https://www.slideshare.net/libruniv
Facilităţi: Slideshare, oferă spaţii
pentru:articole, comunicări ştiinţifice,
publicaţii, rapoarte, bibliografii etc.
în browser.
Repozitoriul European ZENODO,
include cercetări și conținuturi
educaționale și informaționale.
Facilităţi: generarea automată a
identificatorului DOI; (Digital Object
Identifier – identificarea unică a
resursei); atribuirea licenţei Creative Commons; partajare şi
export: https://zenodo.org/
Biblioteca Europeană online Centrală
(CEEOL) https://www.ceeol.com/
Facilităţi: oferă acces la documente
cu text integral la surse din diverse
domenii: antropologie, cultură și
societate, economie, istorie, artă
plastică, literatură, lingvistică, științe politice și științe sociale,
filosofie, religie, drept.
eLIBRARY.RU, cea mai mare bibliotecă
digitală a publicațiilor științifice din
Rusia: https://elibrary.ru/defaultx.asp

