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Pagina principală - categorii resurse disponibile pe platformă 

A. Răsfoirea şi rafinarea listei de 
rezultate din următoarele categorii: 
domenii (1), domenii şi subdomenii 
(2), editori (3), jurnale (4), cărţi
electronice (5), literatură gri (6). 

B. Căutare simplă - criterii:
conţinut, nume autor, titlu 
colecție, titlu revistă, titlu carte,
editor, cuvinte-cheie, ISBN, ISSN.

C. Interogarea avansată permite 
căutarea  combinată între 
diferite criterii

D. Navigare galerie de fotografii

CEEOL. 

Articolele sunt publicate în peste 30 de 
limbi, majoritatea din Europa Centrală, de 
Est şi de Sud-Est, 30% dintre ele fiind în 
engleză, germană, franceză.  
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Efectuare căutare după domeniu (navigare și rafinare listă rezultate) 

! Acest tip de căutare permite
cercetarea bibliografică în 
domeniul temei de interes. 

Lista de rezultate, titluri selecție 
domeniul Economy, poate fi
filtrată după criteriile afişate în 
meniul din dreapta: subdomenii, 
limbi, tipul documentelor şi 
accesul.  
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Legenda pentru 
pictogramele aferente 
tipului de document şi 
evidenţierea accesului 
deschis.  

Click 

Detalii vizualizare rezultat după 
efectuare căutare: autor, 
descriere bibliografică, cuvinte-
cheie, editor, rezumat etc., 
posibilitate download/
descărcare document.



Efectuare căutare după domeniu şi subdomeniu 

Căutarea 
combinată după 
domeniu şi 
subdomeniu 
facilitează 
obţinerea unei 
liste de 
documente 
relevante pentru 
cercetarea 
bibliografică.  

Platforma 
permite filtrarea 
listei de rezultate.
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Exemplu:
Se accesează punctul de acces Subject Areas,  se selectează domeniul Economy, se selectează un subdomeniu 
prin click pe subdomeniul ales din lista meniului vertical: Business Economy / Management.



Efectuare căutare după domeniu şi subdomeniu
 rafinarea listei de documente domeniul Economy şi subdomeniul Business Economy/Management

1. Asocierea altor
subdomenii din meniul 
Subiecte: National 
Economy. 

2. Selectarea după
criteriul limba 
documentelor din 
meniul dedicat: engleză. 

3. Selectarea după
criteriul tipuri de 
documente din meniul 
Tipuri de conţinut: 
reviste. 

4. Selectarea după
criteriul tipul de acces: 
abonament şi acces 
deschis.   
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După aplicarea filtrărilor 1, 2, 3 şi 4, într-o nouă fereastră se afişează 
rezultatele obţinute: două reviste cu acces la colecţia integrală. 

Click 

    Sortarea 
listei de rezultate se 

poate realiza în ordine 
ascendentă sau 

descendentă după 
titlu sau anul apariţiei 



Efectuare căutare după domeniu şi subdomeniu: accesare conţinut colecţie revista 
Banks and Bank Systems 
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Ex.:  Alegem revista Banks  and Bank Systems, click punct acces More..., se vizualizează pagina dedicată revistei

cuprinzând: imaginea coperţii, descrierea bibliografică, punct de acces la colecţia integrală a revistei, organizată 

anual. Click pe fiecare an deschide accesul la lista articolelor din perioada respectivă.   

Click 



Selectare articol din revista Banks and Bank Systems şi descărcare text integral
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Paralel cu 
pagina 
revistei sunt 
afişate într-
un meniu 
vertical cele 
mai accesate 
dintre 
articole.  

Click pe săgeata albastră, deschide pagina dedicată 
articolului. Elementele cuprinse în fişa bibliografică 
extinsă: titlul (link), autorii, limba redactării, domeniul 
şi subdomneiul la care este afiliat, volumul şi numărul 
revistei, anul apariţiei, intervalul de pagini şi numărul 
lor, cuvintele cheie necesare în procesul de regăsire, 
rezumatul.  
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Descărcarea textului integral al articolului, click 
pdf 



Căutarea după criteriul edituri și țară România
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Meniul vertical permite afişarea şi 
selectarea editurilor dintr-o anumită 
ţară.  

Prin folosirea meniului tastatură se 
ajunge în funcţie de litera aleasă la  
lista aferentă ordonată alfabetic.  

Numele fiecărei edituri este afişat 
ca link.  

Ex:
Din lista editurilor româneşti 
prezente în colecţia platformei 
selectăm Editura ASE.



Efectuare căutare după edituri: România. Editura ASE

Click pe pagina Editura ASE afişează 
publicațiile prezente în baza de date: 
reviste. Toate au regim de acces 
deschis  sigla

Accesul la textul integral al cărţilor 
se poate face şi direct din pagina de 
rezultate.  

Meniul de filtrare permite 
eventuale restrângeri după 
criteriile: cuvinte-cheie, domenii
sau subdomenii, autori, limba 
documentelor.  

Click pe pagina unei reviste  
deschide accesul către: descrierea 
bibliografică extinsă, domeniul şi 
subdomeniile la care este afiliată, 
colecţia organizată anual, lista 
articolelor în cadrul fiecărui an, 
textul integral al fiecărui document 
şi imaginea coperţii.    

9

Click 

oa). 



Navigare publicație
 Meniul vertical permite selectarea şi 
afişarea jurnalelor dintr-o anumită
ţară.  

Utilizarea meniului tastatură (click pe 
literă) permite accesarea listei de 
reviste aferente, ordonate alfabetic. 

Numele fiecărei reviste este afişat ca 
link.  

Ex:

Din lista publicațiilor româneşti
prezente pe platformă, selectăm 
Academic Journal of Economic
Studies.  

Pagina revistei afişează descrierea 
bibliografică, foto copertă, meniul de
acces pentru arhiva organizată anual.
În cadrul fiecărui an se afişează 
cuprinsul fiecărui volum şi lista de 
articole, fiind posibilă descărcarea 
textelor integrale (click pe icon-ul pdf).  
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Căutare reurse tip carte electronică 
Interfaţa pentru căutarea cărţilor 
electronice îmbină două funcţii: 
răsfoirea şi interogarea. 

Navigarea se face prin: 

1. Selectarea limbii documentelor
şi a ţării de origine în meniurile de 
căutare dedicate. 

2. Selectarea din tastaura
alfabetică, după numele de autor. 

Rezultă o listă definită de cărţi 
electronice, ce poate fi răsfoită. 

Interogarea se realizează prin 
introducerea în căsuţele cu lupă a 
termenului de căutare ales pentru 
autor, titlul sau cuvinte din titlul 
cărţii, numele editorului şi click pe 

Search 

Ex.
Interogare după autor: Ignatenco 
Diana

Notă: sunt accesibile, doar cărţile 
aflate în regim de acces deschis.  
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Răsfoirea Interogarea 

Click pe primul titlu 

Acces la 
textul 
integral 



Căutarea simplă 

Căutarea simplă presupune 
interogarea după criteriile: 
conţinut, numele autorului, titlul 
seriei, titlul revistei, titlul cărţii, 
editor, cuvinte cheie, ISBN, ISSN. 

Ex.: Elvira Nica, criteriu cuvinte-
cheie. Rezultă o listă cuprinzând 20
titluri. În cadrul listei de rezultate se 
pot face filtrări din meniul vertical 
după alte cuvinte cheie, subiecte, 
autori, limba de redactare a 
documentului.  

Icon-ul din dreptul fiecărei descrieri 
bibliografice ne edifică asupra tipului 
de înregistrare la care avem acces: 
revistă, articol, carte, capitol, 
document în acces deschis.  

În urma filtrării după cuvântul cheie 
Human Res ources in Economy,

obţinem o listă de 9 articole. 
Click pe înregistrare ne conduce la 
descrierea bibliografică extinsă şi 
la punctul de acces pentru 
descărcarea textului integral al 
articolului.   
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Căutare avansată

1. Permite căutarea
combinată între diferite 
câmpuri de metadate: 
căutarea simplă de tip 
conţinut (1) asociată cu unul, 
două sau trei dintre 
câmpurile de metadate (2); 
sau combinarea între 
câmpurile de metadate, 
selectând criterii diferite. 

2. Restrângerea căutării
după perioada de publicare 
şi tipul de document. 

3. Facilităţi de salvare a
căutărilor în foldere distincte 
pentru fiecare sesiune şi 
utilizarea lor ulterioară.  

4. Utilizarea tastaturii
virtuale pentru interogarea 
cu alfabetul limbilor native 
din Europa Centrală, de Est şi 
de Sud-Est.  
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IExemplu interogare avansată

Restrângere: interogare 
simplă (1) AND câmpuri de 
metadate (2).  

Căutăm titluri aferente temei 
management, autor Elvira 
Nica, de regăsit în toate
conţinuturile (All), documente 
Publication year interval 
2018-2019.

A rezultat o listă cu 11
documente, filtrul din meniul 
vertical ajutând la restrângerea 
căutării. Click în funcţie de opţiuni 
pe criteriul respectiv şi rezultă o 
nouă listă filtrată.    

Click în punctul de acces More..., 
se vizualizează pagina articolului cu 
descrierea bibliografică detaliată şi 
puncte de acces pentru 
descărcarea textului integral.   
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Căutare avansată: salvarea criteriilor de căutare

Căutarea avansată permite 
revenirea asupra elementelor unei 
sesiuni de căutare anterioare, dacă 
aceasta a fost în prealabil salvată, 
dându-se click pe butonul Save 
search criteria. (1)    

Se deschide o fereastră nouă - Save 
search criteria (2), în care 
introducem o denumire în câmpul 
Name: Elvira Nica (3) şi cu click pe
Save, salvăm căutarea.  

Când dorim să revenim asupra 
căutării, o identificăm în meniul 
Saved search criteria, o selectăm, 
apoi dând click pe Search ajungem 
la lista obţinută în sesiunea salvată 
anterior.  
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Interogarea avansată: utilizarea tastaturii virtuale 

Documentele bazei de date sunt 
publicate în peste 30 de limbi, 
majoritatea din Europa Centrală, 
de Est şi de Sud-Est. De aceea, în 
căutarea avansată se află o 
tastatură virtuală, ce facilitează 
interogarea folosind alfabetul 
limbilor utilizate în baza de date. 

Cele două meniuri din partea 
inferioară permit selectare 
tipului de tastaură şi limba 
documentelor.  
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Ex. S-a utilizat tastatura standard
pentru Hungarian, pentru a
identifica autor Gabor.

Click 



Explorarea galeriei de fotografii 
Galeria de fotografii se accesează 
prin click pe imaginea cu rol de 
interfaţă (1).  
Se deschide o fereastră cu foldere, 
reprezentând colecţiile de imagini. 
Cursorul aflat pe interfaţa folderului (2) 
indică: denumirea colecţiei, numele 
autorului, anul realizării fotografiilor şi 
numărul acestora.  
Click pe interfaţa folderului ales deschide 
o fereastră intermediară, cuprinzând:

punct de acces la explorarea albumului 
şi un scurt eseu despre subiectul 
acestuia. Click pe VISIT ALBUM deschide 
colecţia de imagini a folderului.  
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Explorarea galeriei de fotografii 

Noua interfaţă preia 
galeria din rubrica 
anterioară și permite 
navigarea prin colecția 
de fotografii.
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