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Directoriile revistelor și cărților sunt 2 cele mai

importante resurse de indexare și promovare a

conținuturilor științifice publicate în Acces

Deschis. Directoriile sunt multidisciplinare și

multilingve.

DOAJ include peste 16460 titluri de reviste

științifice înalt cotate, recenzate din peste 126

țări și 80 limbi. 

DOAB oferă acces la o colecție de peste

43014 titluri academice de cărți full-text

recenzate oferite de peste 620 editori notorii. 

PubMed & Bookshelf 

BD PubMed și Boobshelf sunt produse

dezvoltate de National Center for

Biotechnology Information (NCBI) în cadrul

National Library of Medicine (NLM) - National

Institutes of Health (NIH), SUA. Oferă acces

deschis la o colecție de peste 30 mln de

articole și rezumate, 8615 titluri de cărți

științifice recenzate în domeniul științelor

biomedicale.

Repozitoriul Instituțional 

IRMS-Nicolae Testemitanu SUMPh 

în domeniul științelor medicale   

colectează, arhivează și oferă acces la

lucrările științifice publicate de către membrii

comunității universitare. Colecțiile RI includ:

articole științifice, materiale ale conferințelor,

arhivele full-text ale revistelor medicale

autohtone, protocoale clinice naționale,

autoreferate și teze de doctor, materiale

multimedia ș.a.

Pentru a accesa mai multe resurse biomedicale în AD urmați link-ul https://library.usmf.md/ro/resurse-n-acces-deschis

medRxiv

Fondată de Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL)

Universitatea Yale, SUA, și BMJ. MedRxiv - arhivă

online de preprint-uri și platformă de diseminare a

rezultatelor cercetărilor științifice nepublicate din

domeniul medical. Arhiva oferă posibilitatea de a

publica articole științifice, review-uri sistematice,

meta-analize, protocoale ale studiilor clinice și date

de cercetare.

BioMed Central (BMC) & Springer Open

Produse ale editurii Springer oferă acces deschis și

nelimitat la o colecție de peste 500 titluri de reviste

științifice recenzate, și peste 1150 titluri cărți în

domeniile știință, tehnologii, inginerie, medicină,

științe sociale ș.a. BMC serials include 65 titluri de

reviste axate pe domeniile de interes a fiecărei

comunității științifice.

eLIBRARY.RU

Biblioteca științifică electronică eLIBRARY.RU este

cel mai mare portal informațional rusesc

multidisciplinar în domeniul tehnologiilor, medicină

și educație, include documente full text și rezumate,

peste 26 mln articole și publicații științifice, peste

5.600 reviste tehnico-științifice rusești, dintre care

4.800 de reviste sunt disponibile în acces deschis

nelimitat. Pentru a obține acces la colecția de

publicații, se recomandă crearea unui cont.   

КИБЕРЛЕНИНКА - CYBERLENINKA

CYBERLENINKA este o bibliotecă electronică

științifică rusească în acces deschis (Open Access),

intră în Top-10 arhive electronice de publicații

științifice (conform Webometrics: The Ranking Web

of Repositories). Oferă acces la peste 1 mln de

articole științifice inclusiv din domeniul științelor

biomedicale.

Pentru autori
AD oferă autorilor posibilităţi mult mai mari

de diseminare a publicaţiilor ştiinţifice în

comunitatea ştiinţifică internaţională.

Pentru cititori

AD oferă acces fără bariere la publicaţiile

ştiinţifice pentru cercetările proprii, nefiind

constrânşi de bugetele bibliotecilor.

Pentru profesori şi studenţi

AD oferă condiţii egale privind accesul la

resursele informaționale, excluzînd

necesitatea obţinerii permisiunii pentru

reproducerea sau distribuirea conţinutului

publicaţiei.

Pentru biblioteci

AD soluţionează problema crizei preţurilor

pentru revistele ştiinţifice, contribuind la

completarea golurilor în colecţia bibliotecilor.

Pentru universităţi

AD măreşte vizibilitatea instituţiilor, reducînd

cheltuielile lor pentru procurarea revistelor

ştiinţifice, avansînd misiunea lor în

diseminarea cunoştinţelor.

Pentru agenţiile finanţatoare

AD măreşte returnarea investiţiilor în

cercetare, făcând disponibile publicului larg

rezultatele cercetărilor finanţate din bani

publici.

BENEFICIILE ACCESULUI DESCHIS (AD)

https://doaj.org/search/journals

