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Documentarea se referă la cunoaşterea şi studiul tuturor 
informaţiilor relevante despre tema, subiectul sau problema abordată

• eşafodează imaginea problemei, 

• permite obţinerea unei juste perspective, 

• contribuie la evitarea redundanţei, 

• dimensonarea corectă a designului experimental,

• ghid practic şi teoretic,

• relevă importanţa noului adus,

• relevă legăturile.



Sursele informaţionale:

1. Resurse umane 

2. Resurse bibliografice (clasice): cărţi, reviste, jurnale etc.

3. Resurse electronice computerizate (prin internet, de exemplu): 
bănci de date, reviste pe suport electronic, 
cataloage, cărţi digitale, rezumate ale unor simpozioane, 
rapoarte, situri guvernamentale sau ONG etc.

4. Colecţii de plante, de animale, geologice etc. 

5. Alte forme de stocare (fotografii, video, audio etc). 



Identificarea şi utilizarea surselor umane

• cine se mai ocupă de subiectul în cauză şi unde?
• identificare prin: motoare de căutare (internet), 

simpozioane, cărţi, reviste, edituri, alţi specilişti etc.
• abordare directă a specialistului sau prin intermediari

(în ultimul caz solicitaţi recomandare),
• vă prezentaţi, descrieţi cu ce vă ocupaţi, cum şi unde,
• solicitaţi ajutor specific (întrebări precise),
• oferiţi informaţii la schimb (dacă este posibil şi oportun),
• scrieţi (vorbiţi) scurt, mesaje clare si concise, raspunsuri prompte,
• multumiţi anticipat, fiţi politicoşi,
• consemnaţi şi recunoaşteţi valoarea ajutorului primit!



Surse bibliografice (clasice):

- cărţi, tratate, monografii, referate, sinteze, recenzii,
articole, rezumate etc.

Unde le găsim?
- biblioteci (publice, instituţionale, personale), librării,
târguri de carte, internet etc.

Cât trebuie să citim?
- depinde de temă şi de personalitatea cercetătorului
- nu există limită inferioară!

Cum citim?
- cu răbdare!
- luaţi notiţe!



"Orice domeniu al naturii se întrepătrunde cu 
toate subiectele învecinate, şi depinde numai de 
cercetător unde trebuie să-şi limiteze exact domeniul 
care îl interesează.

În ştiinţă nu există domenii reduse şi limitate, ci 
doar oameni de ştiinţă reduşi şi limitaţi.

Citiţi temeinic, sau doar spicuiţi datele esenţiale, 
dar nu încercaţi să citiţi repede." (Hans Selye)



Identificarea surselor pe internet:

- motoare de căutare (de exemplu www. google.com)
- enciclopedii electronice (exemplu www.wikipedia.org)

- articole, rezumate, cărţi (on-line, cu acces limitat sau plată)

A. Cataloagele on-line

Sursele pot fi identificate şi accesate după: 
(1.) titlu, (2.) autor, (3.) subiect, (4.) cuvinte-cheie,
(5.) număr sau cod de catalog. 

B. Revistele electronice



C. Rezumate şi servicii de indexare

1. BIOSIS
2. Science Citation Index 
3. Ecological Abstracts
4. Zoological Record
5. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts
6. Oceanic Abstracts
7. Environmental Science and Pollution Management
8. Environmental Abstracts
9. Current Advances in Ecological and 

Environmental Sciences
10. Forestry Abstracts
11. Pollution Abstracts
12. Animal Behaviour Abstracts etc. 



D. Grupuri de discuţii şi dezbateri

E. Împrumuturi între biblioteci

F. Software pentru cercetare bibliografică

Pro-Cite, 
End-Note, 
Papyrus, 
RefBase,
Reference Manager



ALTE RESURSE PRIN INTERNET

Portaluri (Gateway Sites)

Organizaţii, Societăţi şi Instituţii

Surse de software
(freeware, shareware)

Baze de date ...


