BAZE DE DATE ŞTIINTIFICE
►Facts

on International Relations and Security Trends
http://first.sipri.org/

Baza de date FIRST oferă cercetătorilor, politicienilor si mass-media un sistem
structurat si autentic in domeniul relatiiilor internaţionale si al evoluţiilor in domeniul
securitatii internaţionale. Conţine informaţii actuale, de cea mai buna calitate, bine
documentate in domenii ca:
- conflicte internaţionale, transferuri de arme si cheltuieli militare
- date concrete despre state si organizaţii internaţionale
- statistici economice si sociale
- date cronologice
Puteti începe sa cautati imediat prin alegerea unei tari, a unora sau mai multe seturi
de date, prin apăsarea butonului “Search”.

►EINIRAS Database Network (EDN)
http://einiras.coe.int/edn/search

Eniras Database Network(EDN) reprezintă un sistem virtual pan-european de baze de
date din domeniul studiului relaţiilor internaţionale. In prezent EDN oferă date
bibliografice despre articole cu o forma si structura asemănătoare, dar la care se face
referire folosind terminologii diferite.
Participanţii la acest proiect sunt:
Centre d'Informacio i Documentacio Internacionals a Barcelona (CIDOB)
(Barcelona, Spain)
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Council of Europe (COE) (Strasbourg, France)
Finnish Institute of International Affairs (FIIA/UPI) (Helsinki, Finland)
Institute of International Relations (IIR) (Prague, Czech Republic)
Chatham House, The Royal Institute of International Affairs (RIIA) (London, UK)
Science Po (FNSP) (Paris France)
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Solna, Sweden)
World Affairs Online (WAO) (German Fachinformationsverbund) (SWP Berlin,
Germany)

► WorldLII
http://www.worldlii.org/

Este o facilitate de cercetare internationala cu profil juridic gratuita, independenta,
non-profit dezvoltata in colaborare de urmatoarele institutii precum si cu alte
organizatii:
Australasian Legal Information Institute (AustLII)
British and Irish Legal Information Institute (BAILII)
Canadian Legal Information Institute (CanLII)
Hong Kong Legal Information Institute (HKLII)
Legal Information Institute (Cornell) (LII (Cornell))
Pacific Islands Legal Information Institute (PacLII)
Wits University School of Law (Wits Law School)
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► DOAJ
Directory of Open Acces Journals
http://www.doaj.org/

Publicatii gratuite stiintifice si academice de calitate, acoperind toate disciplinele, in
mai multe limbi.

► OECD StatExtracts
http://stats.oecd.org/Index.aspx

Asigura o platforma online unica in care utilizatorii pot descoperi si accesa bazele de
date statistice din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
Veţi putea crea tabele si extrage date din toate bazele de date, putând deasemenea
lucra in interiorul bazelor de date individuale.
OECD.Stat oferă o serie de oportunităţi de îmbunătăţire a managementului de date, în
special în următoarele domenii:
• Date generale de identificare, taxonomie şi clasificare
• Accesibilitatea şi securitatea datelor
• Relevanţa datelor prin furnizarea metadatelor aferente
• Promovarea coerenţei datelor statistice şi metadatelor
• Eliminarea dublării eforturilor prin menţinerea un singur exemplar din seriile cheie.
Acesta asigura, de asemenea, o platformă comună pentru dezvoltarea viitoare şi
punerea în aplicare a standardelor pentru date statistice şi metadatelor în întreaga
OECD.
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HighWire
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

Articole online full-text gratuite
(Lista limitata la jurnalele publicate online, cu sprijinul HighWire Press)
HighWire Press este cea mai mare arhiva gratuita de articole stiintifice medicale fulltext de pe Pământ!
Începând din 18.07.2011, sunt publicate on-line a 2.117.523 articole full-text gratuite
dintr-un număr total de 6.741.965 articole. Există 13 site-uri cu perioade de încercare
gratuită, 49 de site-uri complet gratuite, 282 site-uri oferă acces la articolele din
arhiva gratuit şi 1271 de site-uri solicita plata in sistem pay per wiew!
Ca platforma ePublishing, HighWire colaborează cu editori de presă academica
independenţi, societăţi, asociaţii, şi edituri universitate pentru a facilita diseminarea
digitala a 1566 reviste, cărţi şi lucrări de referinţă. HighWire oferă, de asemenea un
sistem de prezentare, urmărire, evaluare colegială, şi de publicare a manuscrisului
pentru redactori. HighWire oferă tehnologie de excepţie şi servicii de sprijin,
încurajează o comunitate dinamică şi inovatoare, consolidând punctele forte ale
fiecăruia dintre membrii săi.
HighWire joacă un rol unic în domeniul publicării on-line, ca parte a unei biblioteci
universitare, o instituţie de cercetare de primă clasă. HighWire este un partener şi
coleg cu societăţi ştiinţifice care apreciază calitatea şi conţinutul revistelor şi a altor
materiale publicate.
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http://www.eric.ed.gov/

ERIC- Centrul de Informare pentru Resurse Educaţionale- este o librărie digitală
online pentru cercetare şi informare în domeniul educaţiei. ERIC este sponsorizat de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. ERIC asigură acces la literatura de specialitate
pentru a sprijini cercetarea şi informarea în domeniul educaţiei pentru a practica în
procesul de predare, învăţare, cercetare precum şi în procesul de luare a deciziilor.

http://econpapers.repec.org/
http://repec.org/

RePEc (Research Papers in Economics) reprezintă efortul comun al sutelor de
voluntari din 75 de ţări pentru a înbunătăţi diseminarea cercetării în domeniul
economic. Inima proiectului reprezintă o bază de date descentralizată de doumente de
lucru, articole şi componente software. Toate materialele RePEc sunt disponibile
gratuit. Participarea la RePEc ca un furnizor presupune doar costul de timp în
pregătirea şi menţinerea metadatelor care descriu publicaţiile dvs.

http://worldwidescience.org/
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WorldWideScience reprezintă o poartă de acces globală la ştiinţă, compusă din baze
de date ştiinţifice şi portaluri naţionale şi internaţionale. WorldWideScience
accelerează descoperirea şi progresul prin asigurarea instantanee a accesului în baze
de date din întreaga lume. WorldWideScience este un serviciu multilingv, asigurând
căutare şi traducere în timp real a literaturii ştiinţifice dispersată la nivel global.

http://philpapers.org/

PhilPapers este o bază de date internaţională, interactivă academică de articole şi cărţi
pentru studenţii şi profesionişti în filosofie. Ea e menţinută ca un proiect combinat al
Centrului pentru Constiinta de la Universitatea Naţională Australiană (ANU),
Canberra şi Institutul de Filosofie la Scoala de Studii Avansate de la Universitatea din
Londra.
Începând din 2009, site-ul a fost menţinută de către David Bourget (ANU şi
Universitatea din Londra) şi David Chalmers (ANU).

http://www.jurn.org/
Curatorul motoarelor academice de căutare, indexând 4309 reviste gratuite în
domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste.
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McGraw Hill
http://library.stmarytx.edu/acadlib/indexes/ir.htm

http://www.esf.org/nc/publications/socialsciences.html?tx_ccdamdl_cart%5Badd%5D=22833
https://ssl.cabells.com/order.aspx
http://www.springer.com/librarians/e-content/ebooks?SGWID=0-40791-0-0-0
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