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BAZA DE DATE AGORA – ACCESUL LA CERCETĂRILE GLOBALE ON-LINE                        
ÎN AGRICULTURĂ

AGORA DATABASE - ACCESS TO GLOBAL ONLINE RESEARCH                                           
IN AGRICULTURE
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Abstract: The AGORA database on the Research4Life platform provides access in the field 
of agriculture, ecology, medicine, environmental sciences and  social sciences. The librar-
ian of the Scientific Library and the USARB young researchers participated in the Training  
Workshop,,Access to agricultural online information’’  held in Chisinau between 27-28 No-
vember 2017.
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Valoarea unei biblioteci, indiferent de tipul acesteia, constă nu numai în diver-
sitatea şi bogăţia colecţiilor sale, ci şi în gradul de valorificare a potenţialului infor-
maţional, întrucât misiunea oricărei biblioteci este aceea de a face posibil accesul ra-
pid şi eficient al utilizatorilor la informaţii pe orice tip de suport. În societatea bazată 
pe cunoaştere funcţia informativă a bibliotecii a devenit una dintre cele mai impor-
tante, informaţia devenind factorul decisiv şi principal de dezvoltare în toate dome-
niile cunoaşterii. 

Biblioteca Ştiinţifică USARB contribue la dezvoltarea învăţământului universi-
tar bălţean prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale stu-
denţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori, oferind acces 
la o paletă variată de resurse ştiinţifice on-line. Graţie mai multor parteneriate Bib-
lioteca beneficiază de acces la peste 100 baze de date științifice cu acces gratuit, la o 
multitudine de resurse ştiinţifice importante pentru utilizatori. Un loc aparte le  ocupă 
bazele de date abonate prin intermediul Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru 
Moldova). 
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În prezent pe web-ul BŞ USARB utilizatorilor li se oferă facilităţi pentru docu-

mentare şi cercetare a platformei Research4Life, denumirea colectivă a patru surse 
electronice, care necesită o înregistrare separată: AGORA, HINARI, OARE și ARDI cu acces 
la reviste, cărți și baze de date internaționale în mai multe limbi.

Research4Life oferă acces la peste 19 000 de publicaţii periodice: reviste aca-
demice revizuite, buletine de informaţii şi ziare. Conţinutul electronic al platformei 
oferă şansa publicaţiilor de a avea un auditoriu mult mai larg. 

Oportunităţile oferite:

• Descărcarea sau tipărirea până la 15% dintr-o revistă sau carte.

• Folosirea materialelor în scopuri educaţionale.

• Copierea materialelor numai pentru membrii instituţiei înregistrate.

Programele Research4Life exprimă un 
parteneriat public-privat între Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Nați-
unilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO), Programul Națiunilor Unite pentru Me-
diu (UNEP), Universitățile Cornell și Yale și Aso-
ciația Internațională de Ştiințe, și Editura medi- 
cală. Scopul principal Research4Life este de a 
ajuta la atingerea Obiectivelor  de Dezvoltare 
Durabilă, reducerea decalajului de cunoștințe 
științifice între țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. Platforma este destinată 
pentru mai mult de 100 de țări cu venituri mici 
sau în curs de dezvoltare, precum este Republica Moldova.

Ţările care beneficiază de acces la resursele Research4Life sunt grupate în 2 cate-
gorii: A (acces gratuit) şi B (low price). Pentru o instituție dintr-o țară, zonă sau teritoriu 
de grup B, accesul la o resursă electronică de pe platformă costă cca 1500 USD. 

Baza de date AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture) lansată în 
2003, oferă 6 500 reviste, până la 22 000 de cărţi în limbile engleză, franceză, spaniolă. 
Colecţia include reviste ştiinţifice şi publicaţii didactice a celor mai prestigioase edituri 
academice din lume. 
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Această bază de date este coordonată de Organizația Națiunilor Unite pentru 

Alimentație şi Agricultură (FAO) şi sprijină utilizarea eficientă a cercetărilor ştiinţifice, 
formarea cadrelor universitare, a studenților, practicienilor și personalului guverna-
mental, oferind informații relevante şi de o înaltă calitate. 

Pe portalul Research4Life în meniul de formare se regăsesc linkuri către materi-
alele cursului de instruire on-line pentru cele patru programe HINARI, AGORA, OARE 
și ARDI. Conținutul cursurilor de formare este destinat bibliotecarilor, oamenilor de 
știință, cercetătorilor și studenților. Subiectele includ abilități de autor, instrumente 
de management de referință, marketing și resurse privind alfabetizarea informației.                   
Link-ul către cursul de bază AGORA - http://www.slideshare.net/FAOoftheUN/tag/ag-
ora/.

Datorită faptului că biblioteca trebuie să se adapteze la noile servicii şi produse, 
aspectele legate de cunoaşterea a ceea ce înseamnă cultura informaţiei au devenit din 
ce în ce mai necesare. Acest fapt este valabil atât pentru bibliotecari cât şi pentru utili-
zatori care au devenit dependenţi de resursele electronice de informare, ce facilitează 
munca de informare şi cercetare.  

În perioada 27-28 noiembrie, la Chişinău, s-a desfăşurat Atelierul de instruire 
privind Accesul la Informaţia on-line în domeniul Agriculturii, conceput special pentru 
a servi nevoile cercetătorilor, cadrelor universitare, oamenilor de ştiinţă, bibliotecari-
lor, specialiştilor în domeniul IT şi studenţilor. Evenimentul a fost organizat de Orga-
nizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), obiectivul principal 
fiind consolidarea capacităţilor în accesarea on-line a informaţiei ce ţine de domeniul 
agricol prin intermediul bazei de date AGORA (Access to Global Online Research in 
Agriculture, Fisheries and Forestry) şi platformei Research4Life.

La Atelier au fost prezenţi cercetători, lec-
torii și studenți post-universitari în domeniile 
alimentației, agriculturii sau dezvoltării rurale, 
specialişti în domeniul biblioteconomiei și şti-
inţelor informării, administratori de reţea. Din 
partea USARB au participat Olga Dascal, bib-
liotecar principal, Centrul Informatizare şi ac-
tivităţi în reţea. Mediateca, Angela Hăbăşescu, 
bibliotecar principal, serviciul Comunicarea co-
lecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică şi Vasile Radu, mas-
terand Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi 
ale Mediului. 
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În cadrul Atelierului, moderatorii, experţii europeni Imma Subirats și Karna                  

Wegner, Direcţia FAO, Departamentul de Parteneriat, Divizia de Susținere și Dezvol-
tare a Capacităților (OPC) au familiarizat cursanţii cu subiecte disponibile în AGORA, 
instituții și țări eligibile pentru a avea acces la aceste resurse, modalităţi de înregistrare 
în baza de date AGORA, posibilităţi de accesare a revistelor şi cărţilor electronice, ex-
plotarea bazelor de date Summon şi Scopus.

Globalizarea informaţională solicită în permanenţă noi competenţe, abilităţi de 
informare (tehnice, comunicative etc). Conceptul de instruire continuă a personalu-
lui bibliotecar prevede orientarea lui permanentă spre noi performanţe profersionale, 
utilizarea facilităţilor bazelor de date ştiinţifice.

Referinţe bibliografice:

1. Access to Research in the Developing World. Research4Life [on-line] [citat 21 ian. 
2018]. Disponibil: http://www.research4life.org/

2. AGORA. Access to Global Online Research in Agriculture [on-line] [citat 21 ian. 2018]. 
Disponibil: http://www.fao.org/agora/en/

3. Atelier AGORA [on-line] [citat 21 ian. 2018]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/
index.php/ro/noutati/34-evenimente/299-atelier-agora

4. Biblioteca Ştiinţifică USARB. Web site [on-line] [citat 21 ian. 2018]. Disponibil: http://
libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date


