RESURSE ELECTRONICE ÎN BIBLIOTECA ASE
-

Condiții de acces -

Biblioteca ASE oferă acces la următoarele resurse electronice:
I.

cu acces din Campusul ASE (intranet), acces asigurat de pe orice calculator/laptop cu
conexiune la Internet:

1. Cărţi electronice (ebooks) – 1618 titluri în prezent:
Acces direct la ebooks din intranet la adresele:


platforma ProQuest (colecții multidisciplinare)
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/35-resurseproquest



platforma Springerlink (colecția Business and Economics)
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/36-bazededatespringerlink



platforma Emerald (colecția Business, Management and Economics)
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/37-resurseemerald



platforma ScienceDirect (colecția Economics, Econometrics and Finance)
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/15-baze-de-date-sciencedirect



platforma IGI Global
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/38-cartielectroniceigiglobal
Acces din catalogul online al Bibliotecii ASE după criteriul de căutare subiecte
“carte electronică” (meniu Căutare avansată), la adresa:

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all
&ob=asc&q=bib_subject%3Acarte+electronica&s_source=local&sb=relevance&view=C
ONTENT&wi=false

În funcție de serviciile disponibile pe fiecare platformă de ebooks, acestea pot fi
salvate, transmise pe email.
Majoritatea cărților electronice disponibile pe aceste platforme sunt în limba
engleză.

2. Baze de date cu reviste, jurnale de specialitate, date statistice etc.:
Acces direct din intranet la adresa:
 Baza de date Jstor –Business Collection I și Business Collection II
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/61-resursejstor


Baza de date Thomson Reuters Eikon (Domeniu Finanțe)

Platforma Eikon se accesează numai local pe un terminal aflat în Biblioteca ASE, Sala de
lectură Periodice (imobil Ion N. Angelescu, etaj 1, sala 0116).
3. Teze de doctorat susținute în ASE, în format text integral (colecție în curs de constituire).
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc&q
=bib_subject%3Ateze+de+doctorat&s_source=local&sb=relevance&view=CONTENT&wi=false

II.

cu acces din Campusul ASE (intranet), acces asigurat de pe orice calculator/laptop cu
conexiune la Internet, dar și din afara Campusului prin intermediul serviciului Acces mobil
(pe bază de user și parolă):
Resurse ANELIS PLUS
ASE Bucureşti beneficiază de acces la baze de date cu publicaţii ştiinţifice în format fulltext, baze de date bibliografice şi bibliometrice prin intermediul ANELIS PLUS.
Pentru acces din campus adresa:
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/63-resurse-anelis-plus









Science Direct
Proquest
Ebsco
Emerald
Oxford Journals
Cambridge Journals
Wiley Journals
Thomson ISI
Pentru Acces mobil (din afara ASE-ului) trebuie ca fiecare utilizator să se
acceseze site-ul www.anelisplus.ro, partiție Acces mobil.
Înregistrarea se va realiza cu mail-ul instituțional.

http://www.infocercetare.ro/ro/Zona-Utilizatori/true=newaccount1/from=0

III.

cu acces din Internet (in/off campus), acces asigurat de pe orice calculator/laptop cu
conexiune la Internet:

1. Biblioteca digitală (cursuri):
Acces la adresa:
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp
Cursuri/suporturi de curs ASE, conținut la nivelul anului 2005-2006.
2. Reviste ASE;
Acces la adresa:
http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/resurseelectronice/40-revistease
3. Publicații digitizate (scanate text integral)
- Opere ale economiştilor români şi ale unor personalităţi marcante din domeniul socioeconomic;
- Anuarul Statistic al României până la anul 1989;
- Revistele AISCI (Analele economice şi statistice, Independenţa economică – până în 1948)
Acces din catalogul online al Bibliotecii ASE după criteriul de căutare subiecte
“publicații digitizate” (meniu Căutare avansată), la adresa:
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc
&q=bib_subject%3Apublicatii+digitizate&s_source=local&sb=relevance&view=CONTENT&wi=
false
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