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Ce este ProQuest?
ProQuest este o colecţie de baze de date cu un conţinut enciclopedic ce cuprinde
articole integrale, rezumate şi indexări din publicaţii periodice, cărţi, imagini, disertaţii
pentru teze de doctorat, dar şi peste 100 de produse şi servicii online şi pe suport electronic.

Interfata online ProQuest
http://www.proquest.com

Căutarea simplă
(1) Introduceţi termenul căutat, în limba engleză, având grijă să fie corect scris
Vă puteţi limita căutarea:
a. la articolele în format Full text bifând căsuţa “Full text documents only”
b. la articolele din publicaţiile academice, cu recenzii ale specialiştilor (“peer-reviewed”)
c. la publicaţiile apărute într-o anumită periodă de timp
d. la o anumită bază de date

(2) Efectuaţi căutarea apăsând butonul “Search”, sau apăsând tasta “Enter”
Pentru a efectua o căutare exactă folosiţi termenii între ghilimele.
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Pagina de rezultate

1. Titlul articolelor
2. Autorul articolului
3. Titlul publicaţiei
4. Link către articol în varianta Full text (“Full text” sau “Full Text – PDF”)
5. Link către rezumatul articolului („Abstract”)
6. Numărul de rezultate obţinute în urma căutării
7. Termenul pentru care s-a efectuat căutarea
8. Butonul de rafinare a rezultatelor („Refine Search”)
9. Butonul de setare a alertelor („Set Up Alert”)
10. Caseta cu subiecte recomandate („Suggested Topics”)
11. Caseta cu publicaţiile recomandate („Browse Suggested Publications”)
12. Butonul de sortare a rezultatelor: în funcţie de data apariţiei sau de relevanţă
13. Limba în care este disponibilă interfaţa: engleză (setare implicită), franceză, spaniolă,
italiană, germană, japoneză, coreană, chineză tradiţională, chineză simplificată,
norvegiană, polonă, portugheză, rusă şi turcă
14. Baza de date în care s-a făcut căutarea
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Rafinarea căutărilor

1. Din pagina de rezultate, caseta “Suggested Topics” (10) oferă linkuri către domenii
recomandate, ordonate după relevanţă. La selectarea unui domeniu recomandat se
realizează o nouă căutare ce poate fi restrânsă folosind diverse opţiuni. Puteţi alege să
vizualizaţi: domeniile propuse, data apariţiei sau publicaţiile recomandate.
2. Din pagina de rezultate faceţi clik pe butonul “Refine Search” (8) . Vă va apărea
următoarea fereastră:
Pe lângă opţiunile disponibile şi în căutarea de bază, puteţi limita rezultatele dumneavoastră:
a. la o anume publicaţie (care se poate selecta dintr-o listă, disponibilă la butonul
(“Browse publications”)
b. la un anumit autor
c. termenul căutat să se regăsească în: citaţii şi rezumate sau în citaţii şi document
d. la un anumit tip de document precum raport anual, studiu de caz, editorial etc.
e. la un anumit tip de publicaţie precum: disertaţii, reviste, ziare, referinţe/rapoarte,
reviste academice sau publicaţii comerciale.
Puteţi exclude din rezultatele dumneavoastră:
1. recenziile de cărţi
2. disertaţiile
3. ziarele
Vă puteţi sorta rezultatele în funcţie de data apariţiei.
După ce aţi selectat criteriile de rafinare a rezultatelor, faceţi clik pe butonul “Search”
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Căutarea avansată
Spre deosebire de căutarea simplă, căutarea avansată permite folosirea şi
combinarea mai multor termeni şi criterii de căutare, făcând uz la operatorii booleeni
(AND – şi, OR- sau, AND NOT – şi nu, WITHIN 3, PRE/1).
Operatorii Booleeni
AND - Caută documentele ce cuprind cele două cuvinte legate prin AND în cadrul aceluiaşi
paragraf (250 cuvinte)
OR - Atât cuvântul de dinainte cât şi cel de după operatorul OR pot apărea în documentul
căutat, dar nu obligatoriu împreună.
AND NOT - Bazele de date vor găsi documente conţinând termenul de dinainte de
operatorul logic dar care în mod explicit, nu conţin termenul de după acesta.
WITHIN 3 - Caută cei doi termeni astfel încât aceştia să se gasească în frază nu mai departe
de 3 cuvinte unul de celălalt.
PRE/# - Primul cuvânt trebuie să îl preceadă pe cel de-al doilea cu un număr de …(#)
cuvinte. Exemplu : U.S. PRE/20 Economic Policy.

Criteriile de căutare
Pentru a efectua o căutare mai exactă, există posibilitatea de a specifica câmpul unde doriţi
să se regăsească termenul căutat de dumneavoastră. Astfel, puteţi căuta unul, sau mai mulţi
termeni în:
► Citaţii şi rezumate (Citation and Abstract)
► Citaţii şi textul documentului (Citation and Document Text)
► Rezumat (Abstract)
► Autor (Author)
► Cod de clasificare (Classification Code)
► Companie/organizaţie (Company/Org)
► Elementele componente ale documentului (Document Feature)
► Codul unic din baza de date (Document ID)
► Limba în care a fost documentul redactat prima oară (Document Language)
► Textul documentului (Document Text)
► Titlul documentului (Document Title)
► Tipul Documentului (Document Type)
► Imagine captată (Image Captation)
► Locaţie (Location)
► Codul NAICS (NAICS Code)
► Persoană (Person)
► Numele produsului (Product Name)
► Titlul publicaţiei (Publication Title)
► Secţiune (Section)
► Subiect (Subject)
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Pentru a efectua o căutare avansată:

Introduceţi termenii căutaţi
Alegeţi criteriile de căutare
Alegeţi operatorul boolean potrivit
Dacă aveţi mai mult de 3 termeni, adăugaţi câte rânduri aveţi nevoie de la butonul “Add
a row”
5. Ca şi în căutarea simplă, completaţi şi/sau alegeţi opţiunile din restul câmpurilor.
1.
2.
3.
4.

Pentru a efectua căutarea faceţi clik pe butonul “Search” (A)
Pentru a reveni la setările iniţiale, faceţi clik pe butonul “Clear” (B)
Pentru a afla mai multe detalii despre căutările pe care le puteţi efectua, faceţi clik pe butonul
“Search Tips” (C)
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Căutarea după domeniu
Puteţi efectua o căutare pornind de la un anumit domeniu.
1. Introduceţi numele domeniului căutat
2. Bifaţi câmpul “Suggest topics” (sugerează domeniu) pentru a obţine o listă cu domenii
din care vă puteţi alege termenul căutat de dumneavoastră.
3. Bifaţi câmpul “Look up topics A-Z” (caută în domeniile A-Z) pentru a obţine o listă cu
domeniile, ordonate alfabetic.
4. Pentru a efectua căutarea, faceţi clik pe butonul “Find Term”
5. Pentru a alege un anumit domeniu, faceţi clik pe butonul “browse the subject directory”.
Veţi obţine o listă cu domeniile generale din care se poate ajunge la cuvântul/expresia
căutat(ă).
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Rezultatele căutării după domeniu
Efectuând căutarea cu ajutorul câmpului “Look up topics A-Z” veţi obţine o listă cu
domeniile recomandate. Aveţi două opţiuni: să vizualizaţi lista cu documente găsite – făcând
clik pe butonul “View documents” (1) sau să restrângeţi căutatrea – făcând clik pe butonul
“Narrow” (2). Rezultatele pot fi ordonate fie în funcţie de numărul de documente găsite, fie
în ordine alfabetică (3)
Căutarea se poate face şi după: domeniu (4), companie/organizaţie (5), nume de persoane
(6), locaţie (7), date (8) sau publicaţie (9)
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Efectuând căutarea cu ajutorul câmpului “Suggest topics” veţi obţine o listă cu
domeniile recomandate, sortate în funcţie de relevanţă. Aveţi două opţiuni: să vizualizaţi lista
cu documente găsite – făcând clik pe butonul “View documents” (1) sau să restrângeţi
căutarea – făcând clik pe butonul “Narrow” (2).

Alegând opţiunea “browse the subject directory” veţi obţine o listă cu domeniile
generale din care se poate ajunge la cuvântul/expresia căutat(ă). Puteţi vizualiza lista cu
documentele găsite făcând clik pe butonul “view documents” (1)
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Vizualizarea documentelor şi alte opţiuni utile
Din pagina de rezultate puteţi vizualiza documentele găsite făcând clik pe titlul
documentului. Din această pagină aveţi mai multe opţiuni utile:

1. Trimiterea documentului prin e-mail
2. Printarea documentului găsit
3. Traducerea automată a articolului din limba engleză în una dintre limbile disponibile
(franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, chineză simplificată, chineză
tradiţională, japoneză, coreană, rusă, turcă). Traducerea se realizează cu ajutorul unui
program special, motiv pentru care nu este o traducere literară.
4. Vizualizarea articolului în format PDF
În vizualizarea documentului, există mai multe linkuri către: alte articole scrise de acelaşi
autor, publicaţia în care a fost publicat documentul vizualizat, numărul revistei în care a fost
publicat articolul, subiectele regăsite în articolul vizualizat, rezumat, full-text. Toate linkurile
sunt subliniate şi scrise cu font albastru.
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Opţiuni utile disponibile din pagina de rezultate
Din pagina de rezultate, aveţi mai multe opţiuni utile precum:
1. Marcarea tuturor documentelor (“Mark all”)
2. Marcarea unuia sau mai multor documente şi trimiterea acestora prin e-mail (“Email”)
3. Marcarea unuia sau mai multor documente şi crearea unei bibliografii (“Cite”)
4. Marcarea unuia sau mai multor documente şi exportarea lor în alte programe precum:
ProCite, EndNote, Reference Manager sau RefWorks („Export”).
5. Selectarea documentelor publicate doar în publicaţiile academice (“Scholarly Journals”)
6. Selectarea documentelor publicate doar în reviste (“Magazines”)
7. Selectarea documentelor publicate doar în publicaţiile comerciale (“Trade Publications”)
8. Selectarea documentelor publicate doar în ziare (“Newspapers”)
9. Selectarea referinţelor/rapoartelor (“References/Reports”)
10. Selectarea disertaţiilor (“Dissertations”)
11. Crearea de alerte personalizate: ”Set up Alert”. Pentru această opţiune este necesară
introducerea unei adrese de e-mail valabile.
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Lista publicaţiilor
De la butonul “Publications” puteţi vizualiza lista tuturor publicaţiilor, ordonată alfabetic.
Puteţi efectua o căutare după numele publicaţiei:
1. introduceţi titlul publicaţiei în câmpul de căutare, apoi faceţi clik pe butonul “Search”
2. din lista publicaţiilor puteţi începe căutarea de la prima literă a publicaţiei dorite făcând
clik pe unul dintre linkurile din partea de sus a paginii.

Notă: În dreptul fiecărei publicaţii este specificat dacă baza de date oferă acces la full-text şi
care este perioada acoperită.
Pentru mai multe informaţii accesaţi linkul „Search Tips”, disponibil pe fiecare pagină de
căutare.
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Salvarea rezultatelor
În urma căutării şi a selectării documentelor (prin marcarea lor) de care sunteţi interesaţi,
faceţi clik pe butonul “My Search” (căutarea mea) şi alegeţi dintre următoarele opţiuni:
1. Creaţi o bibliografie („Create your bibliography”)
2. Trimiteţi prin e-mail documentele selectate („Email marked documents”)
3. Exportaţi citaţiile în unul dintre programele: ProCite, EndNote, Reference Manager sau
RefWorks („Export citations”)
4. Creaţi o pagină web cu rezultatele obţinute în urma căutării dumneavoastră („Create a
web page”)

Notă: numărul maxim de documente ce pot fi salvate este de 50.

E-NFORMATION
Thomas Masaryk 31 Street
OP 37 CP 194
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Bucharest 2
Romania
Tel/Fax: (004) 021 210 2096
Email: sales@e-nformation.ro
ProQuest Training Resource Centre
„Training Resource Centre” de la ProQuest ofera training-uri detaliate, suport si informatii care sa
va ajute sa gasiti ceea ce dorinti in cadrul bazei de date ProQuest:
• Lectii pentru noii useri ProQuest
• Resurse pentru trainer, bibliotecari si profesori
• Duport tehnic pentru departamentul tehnic.
• Resurse pentru institute folosind ProQuest Local Administrator (LAD).
Va rugam visitati site-ul www.proquest.co.uk/go/training sau contactati-ne pe email la adresa
training@proquest.co.uk
ProQuest Technical Support
Tel: +44 (0) 1223 271496
Email: support@proquest.co.uk
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