RESURSE ELECTRONICE OPEN ACCESS (CU ACCES GRATUIT)
LOCALE :

CATALOG ONLINE
-

baza de date conţine descrierea bibliograficã a cãrţilor intrate în bibliotecã dupã 1990. În
prezent se continuã cu perioada 1970-1990.
softul utilizat este o aplicaţie Internet în limbaj PHP pentru catalogare şi accesare la
distanţã a catalogului.
adresa web la care poate fi accesat catalogul este : www.upet.ro/biblioteca/catalog
PLATFORMA E – LEARNING, rezultatã în urma proiectului cu titlul: “Dezvoltarea
resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Cod
contract - POSDRU/87/1.3/S/64273, platformã populatã cu cursuri universitare www.upet.ro/portal

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

DOAJ – Directory of Open Access Journals : http://www.doaj.org – conţine reviste
ştiinţifice din toate domeniile, text integral.
Europeana.eu (Biblioteca Digitalã Europeanã) şi EuropeanaLocal (la nivel naţional) este
un portal internet care funcționează ca o interfață către milioane de cărți, picturi, filme,
etc. digitizate în Europa.
ScienceDirect este o bazã de date full text a Editurii Elsevier având conţinut ştiinţific de
importanţã mondialã ce cuprinde articole din peste 2.500 de reviste ştiinţifice peer-reviewed şi
25.000 de cãrţi, 130 de titluri în Open Access, însumând peste 25% din literatura ştiinţificã,
precum şi lucrãri susţinute la conferinţe, congrese, simpozioane.
Platforma Mendeley – platformã cu 3 milioane de utilizatori şi 400 de milioane de
înregistrãri bibliografice, manager de referinţe gratuit, compatibil cu Microsoft Word, Open
Office, LaTeX, generând automat peste 1.000 de tipuri de bibliografii, platformã academicã de
socializare ce oferã 2 GB spaţiu gratuit de stocare şi sincronizare cross-desice;
Scopus este cea mai mare bazã de date de abstracte şi citãri a literaturii ştiinţifice peerreviewed: 21.000 de titluri dintre care peste 20.000 de jurnale peer-reviewed, 2.600 de reviste în
Open Access, 370 de colecţii de cãrţi, 5,3 milioane de lucrãri susţinute în cadrul conferinţelor
ştiinţifice, peste 49 milioane de înregistrãri bibliografice dintre care 28 milioane conţin referinţe
mai noi de 1996, 25 milioane de patente şi peste 20.000 de cãrţi.
Biblioteci digitale:
Biblioteca Digitalã Naţionala www.bibnat.ro/Biblioteca - Digitala - Nationala
Biblioteca Digitala a Bucureştilor : www.digibuc.ro.
Biblioteca Apostolica Vaticana: digitizedmedievalmanuscripts.org/biblioteca-ap – are 261
de manuscrise digitizate, cele mai frumoase manuscrise disponibile on-line, din totalul de
80.000.

Site-uri de unde se pot descărca gratuit cărţi : Scribd.ro, Carţi bune gratis,
Carti.Digital.Arena.ro, Archieve.org, Editura Liternet.ro, CartiAZ.ro, Clublectura.ro, Elefant.ro,
Clublectura.ro, Biblioteca on-line Polirom, Carti.itarea.org.

