Resurse Electronice de Informare şi Documentare

Resursele electronice de informare şi documentare ştiinţifică cu acces
gratuit la conţinutul anului 2013 prin proiectul ANELiS Plus

Baze de date bibliografice si bibliometrice:
 Thomson Reuters:
•

Web of Science,

•

Journal Citation Reports,

•

Derwent Innovations Index

Platforme de reviste ştiinţifice de cercetare în format integral:
 ProQuest Central

search.proquest.com

ProQuest Central
Oferă acces la textul integral şi rezumate din reviste ştiinţifice de cercetare în format online,
conţinând:
- Peste 21.829 de reviste, din care peste 15.110 cu text integral şi 4.146 reviste sunt
cotate ISI.;
- Aproximativ 56.000 de dizertaţii în text integral din domenii precum: afaceri, ştiinţe
economice, psihologie, ştiinţele fizice, sănătate, educaţie;
- Peste 800 ziare în text integral printre care Wall Street Journal şi Los Angeles Times, The
Guardian, The Times, New York Times, USA Today ;
- 40,000 rapoarte Oxford Analytica;
- Acces la o perioadă de arhivă începand din anul 1970 în funcţie de periodicitatea de
publicare a revistelor.
Beneficii:
• Pe o singură platformă online sunt structurate informaţii din peste 160 de arii de interes:
economie, literatură, geografie, psihologie, reviste şi cotidiane de interes general, sănătate, ştiinţe
umaniste, calculatoare, electronică, artă etc.

•

În toate aceste domenii se regăsesc articole provenite de la peste 9000 de edituri din
întreaga lume.

http://webofknowledge.com
Web of Knowledge Thomson Reuters
• Web of Science
Este baza de date bibliografică şi bibliometrică în format online ce oferă
acces la rezumatele articolelor a peste 12,000 reviste ştiinţifice şi 148,000
de conferinţe ştiinţifice din 256 de discipline şi peste 30.000 de cărţi.
Web of Science este structurată în funcţie de aria subiectelor acoperite
după cum urmează:
■ Science Citation Index Expanded™ — Indexează integral peste 8,600 de
reviste;
■ Social Sciences Citation Index® – Indexează integral peste 3,120 de
reviste;
■ Arts & Humanities Citation Index® – Indexează integral peste 1,730 de
reviste de artă şi ştiinţe umaniste;
■ Conference Proceedings Citation Index: – Conţine peste 148,000 reviste;
■ Book Citation Index - Indexează peste 30,000 de cărţi selectate din 2005
până în prezent, cu peste 10,000 cărţi noi adăugate anual.

http://webofknowledge.com
Web of Knowledge Thomson Reuters
• Journal Citation Report
Este o bază de date bibliografică şi bibliometrică ce oferă date statistice
cuantificabile care premit evaluarea impactului revistelor în comunitatea
ştiinţifică
Această bază de date cuprinde doar revistele cotate ISI
Journal Citation Reports este structurată în funcţie de aria subiectelor
acoperite după cum urmează:
■ JCR Science Edition – peste 8.340 de reviste
■ JCR Social Sciences Edition – peste 3.010 de reviste
Acoperă peste 11.350 de reviste de la 2552 de edituri din 82 de ţări din
întreaga lume, din aproximativ 232 de discipline.
•

http://webofknowledge.com
Web of Knowledge Thomson Reuters
•

Derwent Innovation Index

Este o bază de date bibliografică şi bibliometrică ce cuprinde date despre
aproximativ 17 milioane brevete şi invenţii înregistrate din 41 de ţări, inclusiv
România, din 1963 şi până în prezent
Derwent Innovation Index oferă cercetătorilor:
•
Identificarea avantajelor tehnologice şi previziuni asupra trendului în
domeniu;
•

Reducerea dublării în cercetare şi inovare;

•

Urmărirea concurenţei în domeniu;

•
Detectarea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate a
patentelor;
•

Compararea performanţelor în cercetare şi inovare a instituţiilor;

•

Culegerea de informaţii pentru înregistrarea de noi patente;

