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Tema nr.2:
In vederea folosirii eficiente a structurilor specializate in gestionarea informatiei stiintifice,
fiecare doctorand va realiza o cercetare pe internet privind oferta de servicii oferite de
bibliotecile universitare si cele publice din Romania, utilizand adresele web recomandate mai
jos :
•

•

Biblioteci universitare şi de cercetare din România
B.C.U. Bucureşti: http://www.bcub.ro/
B.C.U. Cluj : http://bcu.ubbcluj.ro/
B.C.U. Iaşi : http://www.bcu-iasi.ro/
B.C.U. Timişoara : http://www.bcut.ro/
Bib. Univ. Politehnica Bucureşti : http://www.library.pub.ro/
Bib. Univ. Politehnica Timişoara : http://www.library.utt.ro/
Biblioteca Universităţii “Transilvania” din Braşov: http://www.unitbv.ro/biblio/
Bib. Academiei Române Bucureşti: http://www.bar.acad.ro/
Biblioteci publice din România
Biblioteca Naţională: http://www.biblioteca-nationala.ro/
Biblioteca Judeţeană “G. Bariţiu” Braşov: http://www.bjbv.ro/
Biblioteca Judeţeană Mureş: http://www.bjmures.ro/
Biblioteca Judeţeana "Octavian Goga" Cluj: http://www.bjc.ro/new/

Tema nr.2 costă în prezentarea Listei cu înregistrările făcute privind serviciile oferite de 2
biblioteci (una universitara si una publica) precum si o Lista cu datele bibliografice pentru
doua documete secundare în domeniul dvs. de interes (redaţi datele bibliografice ale
acestora, indicele CZU, descriptorii şi cota).
Fisierul va cuprinde :
• Numele şi prenumele doctorandului
• Domeniul de doctorat
• Listele solicitate.
Note:
1. Documentele secundare sunt, uzual, „cărti despre carti” - analizează documentele primare
şi sunt produse de profesionişti în prelucrarea informaţiei: bibliotecari, bibliografi,
docomentarişti, librari. Exemple: Cataloage de bibliotecă, Cataloage de edituri, Bibliografia
tezelor de doctorat etc.
2. Cataloagele tradiţionale (alfabetic, sistematic, pe subiecte, geografic, topografice,
cronologice) mai răspândite sunt cele sub formă de fişe pe suport hartie (formatul standard
este 12,5 x 7,5 cm).
3. Cataloagele online (OPAC – Online Public Access Catalogue) sunt cataloage pe suport
informatic, într-o bază de date, în care accesul utilizatorilor se face în mod direct, prin
intermediul unui terminal.

