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Obiective:

• Informarea despre sisteme contemporane de regăsire a informaţiei

• Înţelegerea noţiunei „Baze de date ştiinţifice”

• Identificarea criteriilor de căutare în baze de date 

• Familiarizarea cu posibilităţi de căutare în BD „SpringerLink”, 

• Formarea abilităţilor de căutare în BD „EBSCO”, 

• Insuşirea a unor tehnici de rafinare/filtrare a rezultatelor obţinute din BD

• Formarea capacităţii de capacităţii de salvare, gestionare şi exportare a 
rezultatelor căutării din baze de date abonate



.

Realizarea unei strategii de căutare în baze de 

date 

Sintagma căutarea informaţiei, aşa cum a fost utilizată prima dată în

anul 1957, în Anglia era sinonimă cu cercetarea literaturii ştiinţifice, respectiv

a fost definită ca procesul de căutare într-o colecţie de documente (termenul

document fiind acceptat în sensul cel mai larg) pentru a identifica pe cele

care tratează un anumit subiect sau răspund la o anumită întrebare; în

consecinţă orice sistem proiectat să faciliteze această activitate poate fi numit

sistem de regăsire a informaţiei.

Regăsirea informaţiei nu este o activitate legată strict de calculator.

Principiile ei s-au aplicat cu mult înainte de a fi fost inventate calculatoarele şi

astăzi, uneori, această activitate se desfăşoară fără asistenţa lor. Căutarea

într-un index tipărit, într-un catalog tradiţional sau într-o enciclopedie pot fi

considerate tehnologii mai vechi ale aceleiaşi activităţi.



.
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• Un sistem de regăsire a informaţiei

• este un sistem construit pentru a stoca informaţia

• ce trebuie căutată, găsită, procesată şi diseminată

Sintagma ,,regăsirea informaţiei” este în prezent utilizată pentru a descrie procesul

căutării şi identificării informaţiilor care au anumite atribute într-o bază de date, proces asistat

de calculator, şi desfăşurat într-un mod interactiv. Deoarece iniţial fişierele bazelor de date

conţineau înregistrări descriptive ale documentelor – text, până în anii ’90, problema centrală a

procesului de regăsire a informaţiei era considerată cea a modului în care documentele erau

reprezentate pentru a fi regăsite (respectiv problema indexării şi a vocabularului controlat).

câmpuri de căutare, 

cuvinte-cheie, 

tezaure, 

filtre, 

operatori logici, 

gestiunea rezultatelor



.

• BAZE DE DATE - Sisteme a căror concepţie este un mod specific de a gestiona datele şi al

căror scop este de a înregistra şi stoca informaţia.

• Procesul căutării selective a informaţiei într-o bază de date implică două

abordări:

• a) Un punct de plecare este utilizatorul sau potenţialul utilizator al

informaţiei, adică o persoană care are nevoie de informaţii şi care utilizează

un sistem de regăsire a informaţiei pentru a-şi satisface această nevoie.

• b) La celălalt capăt, o organizaţie, producătorul bazei de date, de exemplu,

care ia decizia colectării, organizării şi stocării informaţiei pentru o regăsire

ulterioară.

• Căutarea informaţiei se face prin două moduri principale

 căutarea de bază/simplă

 căutarea avansată



.
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Tipuri de baze de date

Bibliografice / Cu text integral

Universale/ Multidisciplinare

De reviste / publicaţii periodice
Cărţi full-text

• Criterii de căutare
• Limite / Filtre:

vîrsta

tipul publicaţiei

data 

cu rezumate

limba

locaţie geografică

afilieri ale autorilor

subseturi BD



Operatori Booleni
În această căutare putem folosi operatorii logici elaboraţi de Gheorghe Boole la mijlocul sec.19. Ei sînt

folosiţi pentru o accesare mai operativă.

And, or, not

• And – de ex. Se caută articolul „animals and forest” obținem rezultate ce conţin informaţii despre una şi
despre alta.

• Or – „college or university” căutăm unul din aceste cuvinte.

• Not – exclude căutarea cuvîntului care urmează după el.

Ex. Television not cable – va afișa informaţia despre televiziune şi nu

despre cablu.

Cînd nu cunoaştem ortografierea corectă a cuvîntului folosim asteriscul ( * ), de ex. :

Ex. Comp* - ne va da toate rezultatele posibile pentru cuvîntul computer



Exemplu – „college or university”
căutăm unul din aceste cuvinte

Ex.college or university





SpringerLink

Este una din cele mai utilizate resurse electronice de 
documentare ştiinţifică, cu acoperire multidisciplinară şi unul
din liderii mondiali în ceea ce priveşte serviciile online pentru cărţi
şi reviste.

• Documente științifice: peste 9 milioane

• Peste 2 000 de reviste, din care 1 493 de titluri sunt cotate ISI

• Acces la articole 5 698 219, înainte ca acestea să apară în 
varianta print (OnLine First )

• Capitole: 3 630 540

• Ediţii de referinţă: 495 587

• Protocoale: 41 896

• Access la peste 4 000 de cărţi în format electronic,

cele apărute în anii 2015-2016



SpringerLink
Baza de date se accesează de pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice -

pictograma din dreapta paginii: http://libruniv.usarb.md, de la orice

calculator conectat la reţeaua Universităţii, pentru că accesul se

realizează pe baza de IP, fără întroducerea unei parole.

Accesul se oferă unui număr nelimitat de utilizatori. 

http://libruniv.usarb.md/


Pagina de pornire

Căutare/vizualizare după 

tip de document: 

Reviste,

articole/Cărţi,capitole/Serii

/Protocoale/Lucrări de 

referinţă

Căutare/răsfoire colecţii 

tematice, disciplini,  

subdisciplini

Căutare simplă- după 

cuvinte cheie, autor, 

titlu, număr ediţie/volum

Advanced search -

Căutare avansată



Business and

Management

Răsfoire după colecţii tematice /disciplini
Clic pe tema aleasă, se vizualizează pagina cu rezultatele căutate



Rezultatele căutării

Total cărţi



Total reviste



Lista de rezultate - căutare simplă 

Scoateţi eticheta de pe cîmpul 

galben (Include Preview -

Оnly content - Includeţi numai 

previzualizare conţinut), 

pentru a vedea ediţiile full-text



Lista  rezultatelor - căutare simplă 

Selectare 

data 

publicării

Rafinarea 

căutării –

selectarea 

lucrărilor după 

tip conţinut

(articole, 

capitole, cărţi, 

reviste, ediţii de 

referinţă, 

protocoale), 

discipline, 

subdiscipline, 

limbă



Căutare simplă 

Rafinarea 

căutării

Selectare 

reviste

Ediţii Acces 

Deschis



Rafinarea/filtrarea rezultatelor

Selectarea 

revistei

Subdiscipline

Reviste



Informaţii despre reviste

Descrierea succintă a 

revistei

Ultimele articole

Navigare în 

numerele revistei

Informaţii despre 

revistă



Navigarea prin conţinutul revistei

Vizualizarea 

volumelor/ 

numerelor 

revistei

Căutare după 

număr, 

deschiderea 

numărului



Vizualizarea sau descărcarea articolelor

Vizualizaţi 

articole în 

HTML

Descărcaţi 

articole în 

PDF



Vizualizarea articolelor

Articol în formatHTML Articol în format PDF



Distribuire /Share pe Facebook, Twitter, Linkedin



Exportul referinţelor

În EndNote

În Mendeley

În Zotero



Căutare avansată

toate cuvintele

fraza exactă

cel puțin unul dintre cuvinte

conține titlul

în cazul în care este autor / editor

Afişarea datei de publicare a documentului



Exersarea practică

Exerciţiul 1
Efectuaţi o căutare simplă

1. Găsiţi subiectul Moldova University

2. Utilizaţi operatori Booleeni Moldova and University

3. Găsiţi Moldova University

4. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview - Оnly content -
Includeţi numai previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text



5. Rafinarea căutării – selectaţi lucrări după tip conţinut (articole, capitole, 

cărţi, reviste, ediţii de referinţă, protocoale), discipline, subdiscipline, 

limbă

6. Selectaţi data publicării - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în  

2016 în cîmpul  Date Published

7. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi 

nerelevante

8. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele sociale 



Exerciţiu 2 

Utilizaţi răsfoire după colecţii /disciplini

1. În discipline – deschideţi colecţia Economics - Găsiţi lucrări la tema (cuvînt 
cheie) employment Moldova

2. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview Оnly content -
Includeţi numai previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text

3. Rafinarea căutării – selectaţi lucrări după tip conţinut (articole, capitole, 
cărţi, reviste, ediţii de referinţă, protocoale), discipline, subdiscipline, limbă

4. Selectaţi data publicării - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în  2016
în cîmpul  Date Published

5. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi 
nerelevante

6. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele sociale 



Exerciţiul 3

1. În Discipline- Deschide colecţia Engineering - subcolecţia Civil 

Engineering - Găsiţi lucrările - introduce Moldova

2. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview - Оnly content -

Includeţi numai previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text

3. Rafinarea căutării – Selectare dată - Introduceţi intervalul de date din 

2014 pînă în  2016 în cîmpul Date Published

4. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi 

nerelevante

5. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele 

sociale 



Exerciţiul 4

Advanced search - Căutare avansată

1. În rîndul “with all of the words” (toate cuvintele) introduceţi - drinking water 
monitoring

2. În rîndul “where the title contains” (conține titlul) introduceţi - drinking water

3. Selectaţi dată - Introduceţi intervalul de date din 2012 pînă în  2016 în cîmpul
“Show documents published” (Afişarea datei de publicare a documentului)

4. Efectuaţi o căutare simplă drinking water monitoring. 

5. Selectaţi dată - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în 2016 în cîmpul
“Date Published”

6. Apreciaţi rezultatele Căutării avansate şi căutării simple după numărul 
documentelor relevante şi nerelevante. 



Baze de date EBSCO





Bazele de date EBSCO se accesează prin pictograma din dreapta în rîndul de sus 

al paginii web a Bibliotecii Ştiinţifice :http://libruniv.usarb.md. 

http://search.ebscohost.com/

http://libruniv.usarb.md/
http://search.ebscohost.com/


Limba în care este disponibilă interfaţa poate fi schimbată, 

în funcţie de preferinţele, pentru această opţiune se alege 
limba dorită din câmpul „Language”

Language



Accesul este oferit numai în spaţiile

USARB

Accesăm baza de date EBSCO 



Selectarea bazelor de date



Criterii de căutare 

După titlul 
articolului

După titlul 
publicaţiei 
periodice

După 
domenii

După 
rădăcina 

cuvîntului 
introdus 

Cu ajutorul 
operatorilor 

logici

Anul apariţiei 
ziarului, 
revistei

După număr



Translatorul automat efectuază traducerea în peste 
30 de limbi

Traducere format HTML



Salvarea documentului

Adăugare în Folder

Salvare



Gestionarea exporturilor

Exportarea



.



Lucru individual al studenţilor la unitatea de curs 

Bazele Culturii informaţiei
Elaboraţi o listă cu documente descărcate din ORA USARB, EBSCO,
SpringerLink, DOAJ Biblioteca digitală EU Bookshop, Repozitoriul OPEN
KNOWLEDGE REPOSITORY, Polpred la una din temele:

• Probleme actuale ale educaţiei contemporane;

• Ecologie şi protecţia mediului în RM;

• Asistenţa persoanelor cu disabilităţi;

• Mijloace de comunicare în marketing;

• Contabilitatea în industrie;

• Apariţia şi evoluţia terorismului; 

• Locuţiunea şi frazeologismul: componenţa lor lexicală;

• Lirica eminesciană.

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=215db76f-9106-485d-b578-5b0b63f02cb2@sessionmgr4007&vid=0&hid=4114
http://link.springer.com/
https://doaj.org/
http://libruniv.usarb.md/
http://bookshop.europa.eu/ro/home/
https://openknowledge.worldbank.org/
http://polpred.com/
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Note:

1. Prezentările trainerilor: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, 
Limerick Institute of Technology în cadrul trainingului ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice, Bălţi, 4-5 aprilie 2016

2. Prezentările trainerilor: Cristina Ungur, Violeta Platon, Ramona Nady (Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România), Larisa Levinkova (Tehnical
University Riga, Letonia); Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian University of Health Science, Kaunas, Lituania) în cadrul training-ului privind WP3 Cultura informației, Proiectul 
MISISQ, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 08-17 martie 2016. 

http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr16/biblio2.html
http://www.lisr.ro/17-erich.pdf
http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1892
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/06.-p.41-56.pdf
http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-bazelor-de-date
http://www.slideshare.net/lursachi/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare
http://lib.1september.ru/2006/18/4.htm
http://libruniv.usarb.md/
http://misisq.usmf.md/index.php/ro/
http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/
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