Resurse Open Access (OA)
Accesul deschis este o mişcare globală, iniţiată
pentru a sprijini cercetarea „fără eforturi
financiare”, cu un impact extraordinar asupra
diseminării şi vizibilităţii rezultatelor
ştiinţifice, rapid şi cu minim de costuri.
Conceptul se referă la utilizarea gratuită a
informaţiei ştiinţifice electronice, fără nicio
restricţie.
Accesul Deschis este una dintre cele mai
progresiste mişcări ale cercetătorilor, având ca
obiectiv principal promovarea ideii accesului
liber la informaţia ştiinţifică. Accesul Deschis
este accesul on-line, gratuit, imediat la textul
integral al publicațiilor ştiinţifice pentru
oricine, oricând şi oriunde, în toată reţeaua
globală.

-

InTechOpen Achieves, https://www.intechopen.com/books
InTechOpen este cel mai mare editor de cărți din domeniul științei, tehnologiei și medicinei cu
acces liber. Cu scopul de a oferi acces gratuit online la cercetare, InTechOpen a publicat începând
cu anul 2004 un număr de 3.002 cărți și 46.833 lucrări științifice. .

-

Directory of Open Access Journals (DOAJ), www.doaj.org
DOAJ (Repertoriul revistelor cu acces deschis) este un portal care oferă acces la reviste ştiinţifice
cu acces deschis. Include 8233 reviste academice cu text integral, publicate în 50 de limbi, articole
ştiinţifice recenzate. Scopul DOAJ este de a creşte vizibilitatea şi de a facilita accesul la revistele
ştiinţifice OA, contribuind astfel la sporirea utilizării şi a impactului lor.

-

Directory of Open Access Books (DOAB), http://www.doabooks.org/
Repertoriul cărţilor cu acces deschis cuprinde peste 3552 cărţi academice de la 127 edituri

-

Directory of Open Access Repositories (DOAR), http://www.opendoar.org/
OpenDoar găzduieşte adresele web ale multor depozite instituţionale

Catalogul resurselor cu acces deschis (ROAD), http://road.issn.org
ROAD este o bază de date bibliografică, oferă un punct de acces unic la nivel internaţional pentru
diferite tipuri de resurse online, cu acces deschis, conţine literatură ştiinţifică şi documente de
cercetare.
-

-

Scientific Research Publishing (SCIRP), https://www.scirp.org/journal/ijis/
SCIRP este unul dintre cei mai mari editori de reviste Open Access.

În prezent, publică peste 200 de reviste online, cu acces deschis, reviste peer review, care acoperă o
gamă largă de discipline academice (știința, tehnologie, medicină).
-

Nanotechnology and Precision Engineering (NPE), https://aip.scitation.org/journal/npe
NPE este o revistă OA de cercetare interdisciplinară, publicată de Universitatea Tianjin.
Acoperă toate domeniile legate de nanotehnologie, inginerie de precizie și are o apariție trimestrială.
-

JASA Express Letters, https://asa.scitation.org/journal/jel
JASA Express Letters a făcut parte din Jurnalul Societății Acustice din America iar din 2006 a devenit
un jurnal OA, de sine stătător. Este o revistă destinată cercetărilor din domeniul acusticii.

-

Publicatii periodice stiintifice romanesti OA

-

Open Access Theses and Dissertations: OADT
https://oatd.org/?fbclid=IwAR0l3xIgE83KgHU_iYFhkSZo7Vu7z1Hy7vMjgY3y6xHmTwphFc8Lb
N8kroM
OATD.org își propune să fie cea mai bună resursă posibilă pentru găsirea tezelor de doctorat cu acces
deschis și a disertațiilor publicate în întreaga lume. Metadatele (informații despre teze) provin de la
peste 1100 de colegii, universități și instituții de cercetare. OATD indexează în prezent 5.939.797
teze și disertații.

-

Digital Commons Network
http://network.bepress.com/explore/?q=engineering
Rețeaua Digital Commons reunește articole științifice gratuite, cu text integral, de la sute de
universități și colegii din întreaga lume, capitole de carte, disertații, documente de lucru, lucrări de
conferință și alte lucrări științifice originale.

-

EBSCO Open Dissertation
https://biblioboard.com/opendissertations/?fbclid=IwAR3MaY9Abkcznxiw7vYQj281iDo1T62HGjf
apcEMSGoM1HA5_0YDvtsAz40
EBSCO OpenDissertations este o bază de date cu acces deschis construită pentru a ajuta cercetătorii
în localizarea atât a disertațiilor, cât și a tezelor istorice și contemporane.

-

ProQuest Open Access Dissertations & Theses
https://www.proquest.com/?defaultdiss=true
Baza de date ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT) este cea mai cuprinzătoare colecție
din lume de disertații și teze multidisciplinare din întreaga lume, oferind peste 2,7 milioane de lucrări
full-text de la mii de universități.

-

SAGE Journals Open Access
Portalul SAGE Journals Open Access oferă acces la Pure Gold Open Access Journals.
https://us.sagepub.com/en-us/nam/pure-gold-open-access-journals-at-sage

-

JSTORE Open and free content
JSTOR Open and free content este un serviciu nonprofit care permite descoperirea, accesul şi
conservarea conţinutului academic.
https://about.jstor.org/oa-and-free/

