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Rezumat

Organizațiile de cercetare, instituțiile de  învățământ 
superior și factorii de decizie politică au nevoie de 
acces la informații științifice relevante și în timp util 
pentru a genera cunoștințe, a consolida capacitatea 
de cercetare și a sprijini luarea de decizii în 
cunoștință de cauză în domeniul alimentației și 
agriculturii. Pentru a oferi acces la informații 
științifice, Organizația pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) permite 
transferul de cunoștințe prin utilizarea unor 
platforme online, cum ar fi AGRIS – Sistemul 
Internațional pentru Știința și Tehnologia Agricolă.

AGRIS este una dintre cele mai ample baze de date 
pentru literatura științifică din domeniul alimentației 
și agriculturii la nivel mondial. Accesibile printr-un 
portal web, milioane de înregistrări bibliografice în 
90 de limbi diferite sunt disponibile gratuit pentru 
utilizatorii din întreaga lume. Este o rețea 
internațională de furnizori de date, inclusiv editori, 
organizații guvernamentale, care oferă informații 
voluntare (metadate) despre publicațiile științifice. 
Acestea sunt furnizate în formate multilingve și 
includ frecvent legături cu textul integral pentru a 
conecta utilizatorii la literatura științifică din întreaga 
lume.

Literatura gri, articolele din reviste și rapoartele 
tehnice ar putea să nu fie utilizate suficient sau chiar 
să se piardă în cazul în care tehnologiile nu sunt 
angajate să asigure ca astfel de resurse să fie în 
general accesibile, interoperabile și reutilizabile. 
Oferind informații bibliografice privind literatura 
științifică și referințe la datele de cercetare 
disponibile într-o vastă colecție, AGRIS furnizează 
un spațiu informațional global pentru cercetarea 
agricolă. Deoarece toate înregistrările sunt indexate 
și de Google Scholar, participarea la AGRIS crește 
vizibilitatea datelor ca contribuții de nivel local 
dincolo de diseminarea cunoștințelor recenzate. 

Tezaurul multilingv AGROVOC este unul dintre 
pilonii principali în crearea spațiului informațional  
pentru alimentație și agricultură. Dar puterea unui 
sistem de informare participativ, distribuit la nivel 
global, poate fi realizată pe deplin numai dacă 
fiecare furnizor aplică anumite standarde, inclusiv 
utilizând limbajul și terminologia acceptate. 
AGROVOC ajută la furnizarea unui vocabular 
comun pentru alimentație și agricultură la nivel 
mondial și, în prezent, permite utilizatorilor să 
lucreze cu mai mult de 38 000 de concepte agricole 
relevante în 40 de limbi. În consecință, AGROVOC 
permite sistemului AGRIS să depășească limitele 
tehnice, geografice, politice și linguale. 

În ultimii ani, AGRIS a evoluat într-o sursă de 
informații recunoscută la nivel global, trecând de la 
hârtie la digital și de la un model centralizat la o 
rețea distribuită. Acest ghid își propune să 
informeze comunitatea AGRIS cu privire la ultimele 
evoluții tehnice, standarde recomandate și diverse 
modalități de a interacționa cu AGRIS. 
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AGRIS oferă acces gratuit la 
peste 12 milioane de înregistrări 
bibliografice, inclusiv peste 1 500 
de seturi de date 

Înregistrările AGRIS sunt 
disponibile în mai mult de 90 de 
limbi 

Înregistrările AGRIS se bazează, în 
principal, pe tezaurul multilingv 
AGROVOC, care acoperă toate 
domeniile de interes ale FAO

Mesaje-cheie

„AGRIS este un serviciu care permite importul de ... informații 
globale în domeniul științelor agricole și alimentației pentru 
oamenii de știință, specialiștii și practicienii din Belarus. În 
același timp, AGRIS este un serviciu care permite exportul de ... 
cunoștințe științifice bieloruse în domeniile agriculturii, 
silviculturii, alimentației și resurselor naturale în spațiul 
informațional global.”
Veranika Babaryka-Amelchanka, Biblioteca Agricolă a 
Academiei Naționale de Științe din Belarus (Belarus)
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1.		Despre	AGRIS
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AGRIS constă din trei elemente –
o rețea, o bază de date și un portal web. 
Rețeaua AGRIS se referă la o comunitate 
care contribuie cu până la 450 de instituții 
din 150 de țări. AGRIS este, de asemenea, 
o bază de date care conține milioane de 
înregistrări bibliografice structurate pe 
științe și tehnologii agricole. În același 
timp, AGRIS este un portal web care 
conectează cunoștințele AGRIS cu 
resursele web conexe. Scopul AGRIS este 
de a oferi informații științifice 
cuprinzătoare din domeniul agricol, 
acceptând de la furnizorii de date 
conținuturi referitoare la toate domeniile 
de interes ale FAO. 
AGRIS este utilizat de oricine este 
interesat de astfel de informații, inclusiv 
studenți, oameni de știință, bibliotecari, 
cercetători, editori și factori de decizie etc.

Utilizatorii AGRIS
• oficiali guvernamentali
• studenți absolvenți
• profesori
• bibliotecari și alți specialiști în informare
• practicieni din sectorul agricol
• asociații profesionale
• editori
• cercetători

Furnizorii de date AGRIS
• instituții academice
• programe de dezvoltare 
• organizații internaționale și naționale
• organisme guvernamentale
• biblioteci
• editori
• centre de cercetare

Tipuri de conținut

cărți
materiale ale conferințelor
seturi de date
articole din reviste
proiecte științifice și tehnice
rapoarte tehnice
teze

Unele subiecte de interes ale AGRIS 

agricultură
creșterea animalelor
biotehnologie
mediu 
pescuit și acvacultură
alimentație
tehnologie alimentară
toxicologie alimentară
silvicultură
protecția plantelor
medicină veterinară
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2.		Interfața	de	
căutare	AGRIS 

© Adobestock

4AGRIS	–	Sistemul	Internațional	pentru	Știința	și	Tehnologia	Agricolă:	Ghidul	utilizatorului



Orice utilizator poate accesa AGRIS la agris.fao.org. 
AGRIS facilitează accesul la cunoștințe și informații 
prin indexarea cărților, articolelor din reviste, 
monografiilor, capitolelor din cărți, seturilor de date 
și literaturii gri, inclusiv a rapoartelor științifice și 
tehnice nepublicate, tezelor, autoreferatelor și 
materialelor de la conferințe. AGRIS indexează 
referințe bibliografice, dar nu stochează articolele 
cu text integral. Este posibil ca resursele trimise 
înainte de anul 2010 să nu conțină linkuri. 

AGRIS oferă mai multe opțiuni 
de căutare a informațiilor:
•  căutare simplă – folosind 

cuvinte- cheie și îmbinări de 
cuvinte

• trunchiere și metacaractere
•  căutare avansată - folosind 

operatori booleeni 
• filtrare a rezultatelor căutării 
• navigare 

Pentru înregistrările fără link la textul integral se 
recomandă ca utilizatorul să contacteze direct 
furnizorul de date pentru a solicita o copie 
electronică a resursei.

Figura 1 
Pagina de start AGRIS

Interfața de căutare AGRIS 
poate fi afișată în engleză, 
spaniolă, franceză, arabă, 
chineză și rusă.

În partea centrală a paginii de 
start AGRIS sunt disponibile 
informații generale despre baza 
de date: numărul de înregistrări, 
numărul de seturi de date și 
numărul de furnizori de date.
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2.1  Căutarea	simplă

Este foarte uşor să cauţi ceva în AGRIS. Pentru a 
începe căutarea, utilizatorul poate introduce în 
boxa de căutare orice cuvinte-cheie legate de un 
subiect, numele autorilor sau titlu. Pe măsură ce 
utilizatorul tastează în boxa de căutare, mai mulţi 
termeni sugerați de sistem, opționali, vor fi afişaţi. 
Motorul de căutare AGRIS este activat făcând clic 
pe pictograma „Lupă”, pe butonul „Căutare” sau 
apăsând pe „Enter” de pe tastatură. Va fi afișată o 
pagină cu rezultate referitoare la termenii de 
căutare.  

Căutarea în AGRIS poate fi efectuată în funcție de 
următoarele chei de acces: termeni AGROVOC, 
autor, conferință, autor colectiv, ISBN, ISSN, titlul 
revistei, editorul sau titlul.

Figura 2 
O pagină cu rezultate ale 
căutării în AGRIS 
(exemplu) 
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Rezultatele inițiale ale căutării sunt afişate în 
coloana principală a paginii, așa cum se arată în 
Figura 2. Ordinea de vizualizare a rezultatelor poate 
fi după relevanță,  descendentă, ascendentă, sau 
după anul de depunere în funcţie de opţiunea 
aleasă din meniul derulant (drop-down) din partea 
dreaptă de sus a listei de rezultate. „Relevanța” se 
referă la condițiile cererii de căutare și filtrele 
utilizate, în timp ce „Anul depunerii” se referă la 
momentul în care informațiile pentru o înregistrare 
au fost transmise la AGRIS de către furnizorul de 
date.

Cele zece rezultate de pe fiecare pagină sunt afișate 
cu o pictogramă care reflectă tipul de literatură 
indexată (a se vedea Figura 2). Fiecare rezultat 
include o previzualizare cu câteva informații, cum ar 
fi titlul, autorul, anul publicării, furnizorul de date și/
sau termenii subiectului. Un rezultat poate include 
de asemenea un rezumat sau poate indica dacă 
textul complet este disponibil.

Selectarea unui rezultat individual afișează 
informațiile din previzualizare cu metadate 
suplimentare. Un rezultat individual este prezentat 
în Figura 3 și este selectat făcând clic pe titlul 
albastru (hyperlink) din lista de rezultate.

Există mai multe instrumente suplimentare pentru a 
ajuta utilizatorii să filtreze și să caute cele mai 
potrivite rezultate. Utilizatorul poate aplica aceste 
instrumente la diferiți pași ai căutării: pagina 
principală, lista de rezultate sau pagina pentru o 
înregistrare individuală.

AGRIS permite de asemenea căutarea multilingvă. 
Din pagina de start este posibil să alegeţi „Selectați 
o limbă”, ca o comandă suplimentară la boxa 
principală „Căutare”. Pentru facilitarea utilizării, 
numărul limbilor disponibile în meniul derulant al 
paginii de pornire este limitat; cu toate acestea, 
utilizatorul poate căuta în maximum 90 de limbi prin 
boxa „Căutare”. Căutarea cu ajutorul cuvintelor-
cheie în orice limbă este cea mai sigură metodă de 
a descoperi ce conținut este disponibil într-o 
anumită limbă; pagina cu rezultate și funcțiile de 
căutare avansată includ, de asemenea, o funcție 
multilingvă. Cu toate acestea, deși multe rezultate 
AGRIS sunt indexate în limba engleză, trebuie 
remarcat faptul că lucrarea originală poate fi scrisă 
într-o altă limbă.

Figura 3 
Rezultatele unei căutări 
individuale în AGRIS 
(exemplu)
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Pentru a efectua o căutare mai precisă,
utilizați termenii AGROVOC.

Pentru a căuta un concept exact, 
introduceți-l în ghilimele.

Pentru a găsi conținut relevant în AGRIS se recomandă 
îmbunătățirea strategiilor de căutare, de exemplu:

1.  Definirea unui subiect de cercetare – de exemplu: 
„Utilizarea aditivilor nutriționali în alimentația albinelor 
pentru creșterea productivităţii familiilor de albine”.

2.  Identificarea conceptelor de căutare din subiectul 
cercetării – de exemplu, după cuvinte-cheie: „Apis 
mellifera; bee colony; nutritional additive; bee 
feeding”; sau după îmbinări de cuvinte: „additives in 
bee feeding”.

3.  Efectuarea unei căutări simple – introduceți un 
cuvânt-cheie sau o expresie în bara de căutare și faceți 
clic pe butonul din partea dreaptă a paginii. Se 
recomandă structurarea unei căutări într-un mod 
corect, clar și explicit, în conformitate cu subiectul 
cercetării.

4.  Analiza rezultatelor căutării și efectuarea 
ajustărilor necesare în strategia utilizată – o 
strategie eficientă de căutare ar trebui să afișeze doar 
rezultate care se potrivesc subiectului de căutare și 
conțin conceptele specifice pe care le caută un 
utilizator.

Sistemul AGRIS va furniza documente relevante 
numai dacă termenii de căutare sunt prezenți în 
indexarea documentului, adică numai dacă există în 
documentele găsite. Dacă inițiați o comandă de 
căutare fără criterii completate sau dacă nu există 
resursele din baza de date care conțin conceptul de 
căutare, AGRIS furnizează un mesaj de eroare, de 
exemplu „Fără rezultate”. Interfața de căutare 
permite utilizatorului să limiteze căutarea în funcție 
de limbă și tipul de resursă.

2.2	Trunchierea	și	metacaracterele

Pentru a trunchia un cuvânt, ceea ce ar permite 
căutarea tuturor cuvintelor derivate, utilizatorul ar 
trebui să păstreze rădăcina și să elimine finalul 
cuvântului, înlocuindu-l cu un simbol „wildcard”, de 
exemplu un asterisc (*).

Exemplu: Dacă utilizatorul dorește să caute termenii 
horticultură și horticol, rădăcina ar fi „hortic”, iar 
termenul de căutare cu trunchiere ar avea următorul 
aspect: „hortic *”.

Trunchierea 
este utilă atunci când un 
utilizator dorește să găsească 
variante de ortografiere ale 
aceluiași cuvânt.

„AGRIS creează un mare beneficiu pentru generația mai tânără 
din Georgia, care este interesată de domeniul agricol, și deschide 
ușa către o bogată colecție de documente de cercetare, ceea ce 
reprezintă o posibilitate majoră de a găsi potențial de colaborare, 
exemple de analiză și metode de soluționare a problemelor.” 
Marina Razmadze, Techinformi (Georgia)
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2.3	Căutarea	avansată

Căutarea avansată este disponibilă prin linkul „Get 
advanced search” din colțul din dreapta de sus al 
paginii cu rezultate. Această pagină include toate 
funcțiile și opțiunile de căutare AGRIS listate 
anterior, dar este organizată diferit față de pagina 
principală de rezultate. De exemplu, așa cum se 
arată în Figura 4, pe pagina de căutare avansată, 
rezultatele sunt acum în stânga, iar filtrele sau alte 
opțiuni de căutare sunt în dreapta. Rezultatele 
individuale pot fi previzualizate făcând clic pe 
săgeata verde din partea de jos a fiecărei casete de 
rezultate.

Avantajele căutării avansate includ posibilitatea de 
a exporta înregistrări sau de a face legătura cu 
textul integral (dacă este disponibil) fără a fi 
necesară vizualizarea fiecărei înregistrări într-o 
pagină separată. Pe o singură pagină de rezultate 
pot fi listate până la zece înregistrări. 

Pentru a reporni procesul de căutare cu noi termeni 
și filtre de căutare sau pentru a reveni la pagina 
principală a bazei de date, utilizatorul  poate face 
clic pe pictograma AGRIS din partea de sus a 
ecranului sau pe pictograma căsuței din colțul din 
dreapta. Pentru a continua utilizarea căutării 
avansate, utilizatorul poate selecta „Reset your 
search”.

Figura 4 
Un rezultat de căutare 
individuală în AGRIS

Săgețile deschid înregistrările 
pe aceeași pagină ca opțiuni de 
căutare, inclusiv opțiuni pentru 
salvarea înregistrărilor XML, 
Save as

Opțiuni de căutare 
suplimentare, bazate pe 
termenul original folosit
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2.4	Operatorii	booleeni

Utilizatorii pot utiliza, de asemenea, operatori 
booleeni direct în bara de căutare pentru a formula 
interogări mai precise sau pentru a îmbunătăţi o 
strategie de căutare (a defini, a limita sau a extinde 
o căutare). Căutările booleene combină cuvinte și 
îmbinări folosind cuvintele AND, OR, NOT.

Operatorul AND este instrumentul logic de 
intersecție care permite sistemului AGRIS să lege și 
să combine doi sau mai mulți termeni. Acest 
operator restrânge căutarea la un număr mai mic de 
înregistrări decât ar furniza căutarea pentru fiecare 
termen separat. AGRIS selectează înregistrările care 
menționează toți termenii și îi exclude pe cei care 
conțin termeni separaţi (a se vedea Figura 5).

Operatorul OR este instrumentul logic de uniune 
între doi sau mai mulți termeni. Operatorul extinde 
căutarea și este foarte util în specificarea 
sinonimelor pentru un subiect. AGRIS returnează 
rezultatele care corespund fie primului, fie celui 
de-al doilea criteriu. Spre deosebire de operatorul 
AND, cele două cuvinte nu trebuie să apară ambele 
în aceeași înregistrare (a se vedea Figura 6).

Operatorul NOT este instrumentul logic care 
restrânge căutarea astfel încât AGRIS să 
poată returna rezultatele care corespund 
primului criteriu, excluzând acele rezultate 
în care apare al doilea termen de căutare 
(a se vedea Figura 7).

Figura 5 
Exemplu de căutare cu 
operatorul boolean 
AND

SHEEP

Rezultate cu 
AMBII termeni

GOATS

AND

Figura 6 
Exemplu de căutare 
cu operatorul 
boolean OR

SHEEP GOATS

OR

Rezultate cu 
ORICE termen 

(rezultate maxime)

Figura 7 
Exemplu de căutare cu 
operatorul boolean 
NOT

SHEEP GOATS

NOT

Rezultate cu UN singur 
termen 

(excluderea rezultatelor)
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2.5	Opțiuni	de	filtrare	AGRIS

În funcție de subiectul de interes al utilizatorului 
este posibil de a economisi timp la efectuarea unei 
căutări utilizând filtre specifice de rafinare a căutării. 
Pentru a restrânge numărul de rezultate și a găsi 
informația dorită, se recomandă filtrarea și 
personalizarea rezultatelor căutării. 
Există mai multe opțiuni de filtrare în partea dreaptă 
a paginii de căutare avansată AGRIS (a se vedea 
Figura 8).

2.5.1.	Filtrarea	după	textul	integral
În unele cazuri, AGRIS oferă acces la adresele web 
(URL) ale documentelor. În timpul căutării, un 
utilizator poate folosi opțiunea „Filter records that 
contain explicit links to the full text” pentru a prelua 
numai înregistrările care conduc la textul integral. 
Aproximativ 1,3 milioane din 12 milioane de 
înregistrări din AGRIS oferă acces la textul integral.

2.5.2.	Filtrarea	după	tipul	rezultatelor	
căutării
Este posibilă utilizarea opțiunii „Type of search 
results”, atunci când se dorește selectarea doar a 
publicațiilor sau a seturilor de date.

Figura 8 
Opțiunile de filtrare din
pagina rezultatelor
căutării AGRIS
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Figura 9 
Exemplu de rezultate 
ale paginii de căutare 
avansată

2.5.3.	Filtrarea	după	data	publicării	
AGRIS include publicații care datează din 1965. 
Pentru a găsi publicații la tema „struguri”, de 
exemplu, publicate într-o anumită perioadă, se 
recomandă utilizarea opţunii „Filter records 
published in the year/range”. 
Este posibil să selectați publicațiile editate în ultimii 
zece ani, de exemplu; prin restrângerea căutării cu 
ajutorul butoanelor prezentate în Figura 9.

2.5.4.	Filtrarea	după	limbă
Pentru a căuta publicații într-o anumită limbă, un 
utilizator ar trebui să aleagă limba dorită din 
opțiunea „Search for records in the following 
language” (a se vedea Figura 10).

Figura 10 
Rezultatele căutării 
filtrate după limbă 
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2.5.5.	Filtrarea	după	tipuri	de	conținut
Pentru a optimiza rezultatele căutării, se recomandă, 
de asemenea, ca utilizatorul să aleagă ca filtru un 
anumit tip de conținut, cum ar fi: cărți, teze, articole 
din reviste, materiale ale conferințelor, referințe (a se 
vedea Figura 11).

2.5.6.	Filtrarea	în	funcţie	de	aspectul	
multilingvistic
Căutarea multilingvă este o opțiune avansată de filtrare 
care permite utilizatorului să interogheze baza de date 
AGRIS în limba maternă, dar şi să obțină rezultate în 
diferite limbi (a se vedea Figura 12). Această funcție 
este disponibilă în căutarea clasică în coloana din 
stânga înainte de primele zece cuvinte-cheie. 

AGRIS utilizează tezaurul multilingv AGROVOC pentru 
a traduce interogarea utilizatorului în toate limbile 
disponibile. De exemplu, dacă un utilizator introduce 
în bara de căutare cuvântul-cheie „struguri” în limba 
română, va primi înregistrări numai în limba română.

Dacă utilizatorul activează opțiunea de căutare 
multilingvă, sistemul AGRIS efectuează interogarea în 
limbile disponibile în AGROVOC și prezintă 
înregistrările pentru toate traducerile posibile ale 
cuvântului-cheie.

Această funcție dă rezultate optime atunci când 
căutarea se bazează pe cuvinte-cheie. Utilizând  
AGROVOC, AGRIS este capabil să obțină traducerea 
fiecărui cuvânt-cheie într-o altă limbă. Cu toate 
acestea, AGRIS nu oferă rezultate excelente dacă în 
bara de căutare s-a introdus o propoziție, un titlu etc. 
Prin urmare, o combinație de cuvinte-cheie este cea 
mai bună opțiune în acest caz.

2.5.7.	Filtrarea	după	alte	agregatoare	de	
conținut	
AGRIS include înregistrări și de la alte agregatoare de 
conținut, de exemplu AGRICOLA sau Avano (a se 
vedea Figura 13). Astfel, la căutarea pentru „grapes”, 
AGRIS afișează 12 777 de rezultate, iar dacă activați 
opțiunea de filtrare pentru a include înregistrări de la 
alte agregatoare, este posibil să obțineți 29 619 
rezultate.

Figura 11
Rezultatele căutării 
filtrate după tipuri de 
conținut (teze)

Figura 12 
Opțiunea funcției 
multilingve pentru 
filtrarea rezultatelor în 
AGRIS
Figura 13 
Opțiunea ”Include 
records from 
aggregators” pentru 
filtrarea rezultatelor din 
AGRIS
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2.6	Un	rezultat	în	detaliu

Așa cum se arată în Figura 14, rezultatele 
individuale AGRIS conțin titlul, autorul (autorii), data 
publicării, un rezumat și informații despre furnizorul 
de date. Deasupra titlului, numele furnizorului de 
date este legat de un site web (dacă este 
disponibil). Metodele de partajare a rezultatelor 
AGRIS sunt disponibile utilizând fie opțiunile „Add 
This+” pentru rețelele de socializare sau e-mail, fie 
opțiunile pentru salvarea rezultatelor în formatele 
AGRIS AP, RIS sau Endnote XML. 
Aceste formate permit software-ului de gestionare 
a referințelor bibliografice să realizeze schimburi de 
date. Aplicațiile precum Zotero, Citavi, Mendeley și 
EndNote pot exporta și importa citate în aceste 
formate.

Notă: Informațiile bibliografice vor indica în ce 
limbă este indexată înregistrarea AGRIS și nu limba 
în care este scrisă lucrarea de referință originală.

Un rezultat afișează, de asemenea, cuvinte-cheie 
AGROVOC în partea de jos a ecranului. Fiecare 
cuvânt-cheie AGROVOC este legat, printr-un 
hyperlink, cu o nouă listă de rezultate ale căutării, 
care conţine înregistrări suplimentare relevante 
pentru cuvântul-cheie.

Interfața AGRIS oferă opțiunea „Translate with 
Google” pentru a traduce informațiile din 
înregistrarea selectată.

Figura 14 
Înregistrarea 
bibliografică AGRIS 
adnotată

Opțiuni social media și 
e-mail pentru schimbul de 
înregistrări bibliografice

Fiecare înregistare AGRIS include  
informatii despre furnizorul de date al 
acesteia

Cuvinte-cheie 
similare pentru 
căutări suplimentare

Opțiuni pentru salvarea 
înregistrării bibliografice 
în format XML

Opțiuni full text
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2.7		Navigarea	și	căutarea	după	
furnizorul	de	date	AGRIS

Secțiunea de jos a paginii de start include opțiunea 
„Filter by data providers”, care permite utilizatorului 
să navigheze prin diferite colecții ale furnizorilor de 
date (a se vedea Figura 15). O țară poate fi selectată 
din meniul derulant din partea stângă, care ulterior 
va activa meniul derulant al furnizorului de date.

Este disponibilă pentru vizualizare şi o listă 
alfabetică pe ţări, fiecare nume de furnizor fiind 
legat, printr-un hyperlink, de colecția asociată și o 
casetă de căutare (a se vedea Figura 16).

Opțiunea de căutare sau filtrare după furnizorul de 
date este disponibilă pe pagina cu rezultate (a se 
vedea Figura 17) sau pe pagina de căutare avansată 
(a se vedea Figura 18).

Figura 15 
Pagina de start AGRIS 
adnotată  pentru 
opțiunea Furnizor de 
date 

Figura 16 
Pagina de start AGRIS 
adnotată pentru a afișa 
lista țărilor

Figura 17 
Filtrarea rezultatelor 
după furnizorul de date 
pe pagina de rezultate  
AGRIS

Figura 18 
Filtrarea rezultatelor 
după furnizorul de date 
pe pagina de căutare 
avansată AGRIS

Selectați o țară, apoi 
un furnizor de date

Filtrați după furnizorul 
de date

O listă alfabetică pe țări este 
disponibilă pentru consultare, 
cu un hyperlink pentru fiecare 
nume de furnizor către colecția 
asociată și o casetă de căutare

Selectați o colecție specifică de 
la un furnizor de date, listată în 
funcție de țară (numele complet 
al furnizorului se va vedea pe 
pagina principală de căutare 
AGRIS)
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3.		Cum	puteți	
contribui	la	AGRIS

© Adobestock
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3.1	Rețeaua	AGRIS

AGRIS există datorită schimbului de înregistrări 
bibliografice prin rețeaua de colaborare între 
instituții. Această colaborare la nivel global depinde 
de contribuții continue, în special pentru a 
consolida multilingvismul și reprezentarea 
echitabilă.
AGRIS acceptă organizațiile care publică conținut în 
domeniile de interes ale FAO. Avantajele aderării la 
AGRIS în calitate de furnizor de date includ o 
vizibilitate suplimentară prin indexarea de către 
AGRIS.

Figura 19 
Rețeaua AGRIS

Reţeaua AGRIS este susținută de o comunitate de 
furnizori de date, constituită din centre de 
cercetare, instituții academice, editori, organisme 
guvernamentale, programe de dezvoltare și 
organizații internaționale și naționale, care 
contribuie cu cunoștințe și date la AGRIS. 

Rețeaua AGRIS în sine este un element-cheie în 
asigurarea faptului că AGRIS, ca bază de date și 
portal web, continuă să furnizeze conţinut adecvat 
părţilor interesate relevante. 
Implicarea utilizatorilor AGRIS și colaborarea 
viitoare în ceea ce privește evoluțiile tehnice oferă, 
de asemenea, o oportunitate valoroasă de a 
consolida și dezvolta noi funcționalități pentru 
portalul AGRIS. Feedback-ul primit de la furnizorii 
de date, de la părțile interesate și utilizatori este 
important pentru îmbunătățirea continuă a 
portalului și a bazei de cunoștințe AGRIS.

Contribuind la AGRIS, organizațiile ajută la 
soluționarea problemei privind accesul la literatura 
științifică în țările cu venituri mici și medii și sporesc 
fluxul și accesul general la informații în domeniul 
alimentației și agriculturii.
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Furnizorii de date din rețeaua AGRIS includ edituri 
academice, asociații, organizații guvernamentale, 
organizații internaționale, reviste, biblioteci sau 
centre de informare, organizații neguvernamentale, 
agenții private, editori, instituții de cercetare, centre 
de formare și universități. 

Aderarea la AGRIS este gratuită. Contribuind la 
AGRIS, furnizorii beneficiază de posibilitatea de:

•  a face parte dintr-o rețea internațională 
dinamică cu conținut agricol accesibil, utilizat 
intens și distribuit masiv în spațiul 
informațional global;

•  a contribui în comun la știința internațională;

•  a realiza schimb de informații și date între 
diferite țări și părți interesate;

•  a crește vizibilitatea cercetărilor către un 
public internațional mai larg;

•  a partaja materiale unice, precum rapoarte 
științifice și tehnice nepublicate, publicații 
guvernamentale, materiale ale conferințelor, 
seturi de date, hărți etc.

3.2	Aderarea	la	AGRIS

3.2.1.	Criteriile	de	eligibilitate
Primul pas pentru a deveni furnizor de date AGRIS 
este verificarea criteriilor de eligibilitate. Instituția 
solicitantă ar trebui să fie implicată în producerea și 
publicarea de informații sau date, precum și să 
posede capacități tehnice de a exporta metadate.

O organizație poate contribui la AGRIS în calitate 
de:

•  instituție națională sau specializată în domeniile 
de interes ale FAO;

•  depozit instituțional (o colecție de metadate 
bibliografice și conținutul integral al publicațiilor 
științifice);

•  editor de reviste individual sau corporativ;
•  agregator.

1 http://aims.fao.org/interested-become-agris-data-provider

AGRIS nu acceptă contribuții de la autori 
individuali

3.2.2.	Înregistrarea	ca	furnizor	de	date	
AGRIS
Pentru a deveni furnizor de date AGRIS este 
necesară completarea unui formular de 
înregistrare.1

Completarea, în formular, a câmpurilor marcate cu 
un asterisc verde (*) este obligatorie, iar a celor 
nemarcate este opțională, după cum se arată în 
Tabelul 1.

După înregistrarea și validarea calității metadatelor 
care urmează să fie trimise, organizația va primi o 
confirmare și un ID AGRIS (număr de identitate). 
Acest ID trebuie furnizat ori de câte ori instituția 
este în contact cu agris@fao.org, pentru a facilita 
procesarea cererilor.

„... în Serbia, folosim în primul 
rând AGRIS ... pentru a partaja și 
a disemina informațiile științifice 
agricole din țara noastră, atât ca 
text integral, cât și ca metadate.”
Marina Djacic, 
Biblioteca Matica Srpska (Serbia)
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Câmpuri Descrierea câmpurilor

Denumirea furnizorului de date* Denumirea organizației ce deține sau este responsabilă de resursele, 
datele pe care doriți să le furnizați către AGRIS. De exemplu, dacă doriți să 
trimiteți date despre o revistă, indicați organizația care este responsabilă 
de publicarea revistei, și nu titlul revistei în sine.

Acronimul Acronimul furnizorului de date, dacă există. 

Descriere* O scurtă descriere a organizației responsabile.

Tipul furnizorului de date* Tipul furnizorului de date care urmează să fie selectat din lista propusă. 
Dacă tipul organizației nu este listat, selectați opțiunea „Altele”. 

Site-ul web* Adresa URL a site-ului web al organizației.

Persoana de contact Numele și prenumele unei persoane de contact.

E-mail de contact* Adresa electronică de contact a furnizorului de date, pentru a fi adăugată la 
lista de distribuție AGRIS. În acest fel, furnizorul de date va fi informat 
despre versiunile AGRIS și despre ultimele evoluții și servicii 
complementare de informare agricolă, gestionate de FAO. Dacă un 
furnizor de date nu dorește să facă parte din lista de distribuție AGRIS, 
acest lucru ar trebui indicat în secțiunea „Note” de mai jos. Furnizorii de 
date se pot dezabona de la lista de distribuție AGRIS în orice moment, fără 
a le fi afectat statutul de furnizor AGRIS.

Adresa* Adresa poștală a furnizorului de date.

Doriți ca datele dvs. să fie incluse în 
setul de date deschise AGRIS 
(AGRIS ODS)?*

AGRIS Open Data Set (ODS) reprezintă o inițiativă care își propune să 
favorizeze schimbul gratuit de metadate transmise către AGRIS, pentru 
toți, fără restricții (Acces Deschis). Pentru a afla mai multe despre acordul 
de licență AGRIS ODS, consultați Secțiunea 4. Dacă un furnizor de date 
dorește să includă date în AGRIS ODS, acesta ar trebui să selecteze 
opțiunea „Da”. Dacă un furnizor de date nu dorește să contribuie cu date 
la AGRIS ODS, acesta ar trebui să aleagă opțiunea „Nu”.

Orașul* Orașul în care se află organizația furnizorului de date.

Ţara* Țara în care se află organizația furnizorului de date. 

Note Orice alte informații pe care furnizorul le consideră relevante. Tot aici 
furnizorul de date va indica dacă nu dorește să fie inclus în lista de 
distribuție a rețelei AGRIS.

Tabelul 1 
Informații pentru aderare la 
AGRIS ca furnizor de date 

Informații	necesare	a	fi	prezentate	în	cererea	de	aderare	la	AGRIS	ca	furnizor	de	date
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3.2.3.	Înregistrarea	pentru	subportalul	
instituțional	al	furnizorilor	de	date	AGRIS
Dacă o organizație este deja furnizor de date AGRIS 
și dorește să se înregistreze pentru subportalul 
instituțional personalizat, aceasta trebuie să 
completeze următoarele detalii în formularul de mai 
jos: numărul de identificare AGRIS ID, denumirea 
organizației și e-mailul de contact (a se vedea 
Figura 20).
 
Numărul de identificare AGRIS ID este format din 
trei caractere, de exemplu MD1, TRC, IRO etc. Dacă 
un furnizor a uitat numărul de identitate al 
organizației, acesta poate fi localizat în lista 
furnizorilor de date.2 După trimiterea formularului, 
furnizorul va primi un e-mail cu un link pentru a 
finaliza înregistrarea. Accesul la subportalul 
instituțional asigură afișarea în timp real a 
statisticilor privind înregistrările în cadrul AGRIS și 
numărul de vizualizări ale înregistrărilor, inclusiv cele 
mai accesate/vizualizate. Aceste statistici ajută la 
monitorizarea și generarea rapoartelor privind 
vizibilitatea și accesibilitatea înregistrărilor 
furnizorilor de date în AGRIS.

Figura 20 
Formular de aplicare 
pentru subportalul 
instituțional personalizat 
al furnizorului de date 
AGRIS

  
Utilizând opțiunea „Filter data provider”, furnizorii 
de conținut pot vizualiza și răsfoi propriile colecții 
de metadate (a se vedea Figura 21). Acest filtru de 
căutare poate fi selectat din pagina de start AGRIS, 
oferind acces direct la înregistrările furnizorului de 
date.

În primul rând, trebuie selectată o anumită țară din 
meniul derulant, de exemplu Republica Moldova.
În al doilea rând, din meniul derulant se selectează 
furnizorul de date specific, de exemplu Biblioteca 
Universității Agrare de Stat din Moldova, și apoi 
utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Browse” 
(a se vedea Figura 22). Utilizatorul este redirecționat 
către pagina furnizorului de date care are o adresă 
URL permanentă, de ex. https://agris.fao.org/
agris-search/searchIndex.do?dataProvider=MD1

Pe această pagină, utilizatorii și furnizorii de 
conținut au opțiunea de a-și optimiza căutarea prin 
mai multe filtre, inclusiv data publicării și selectarea 
înregistrărilor cu linkuri către textul integral al 
documentelor. În același timp, pentru a filtra 
rezultatele căutării, utilizatorul poate selecta 
câmpuri specifice ca opțiuni de interogare, cum ar 
fi: titlul documentului, autorii, titlul revistei, termenii 
AGROVOC, ISSN, ISBN etc.

2 http://aims.fao.org/find_agris_id
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Figura 21 
Locația filtrului 
furnizorilor de date pe 
pagina de start AGRIS

Figura 22 
Vizualizarea rezultatelor 
căutării AGRIS după 
utilizarea funcției de 
listare a furnizorilor de 
date
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3.3		Criterii	de	selectare	a	
resurselor	în	AGRIS

Procesul de pregătire a informațiilor pentru AGRIS 
presupune mai întâi de toate o analiză, o evaluare 
obiectivă și o selecţie riguroasă a acestora în 
corespundere cu cerințele bazei de date AGRIS.

Cerinţele generale faţă de informațiile furnizate la 
AGRIS sunt:

•  să poarte un caracter tehnico-științific;
•  să fie accesibile și disponibile;
•  să fie destinate unei comunități mai largi de 

utilizatori; 
•  să prezinte interes nu doar pentru comunitatea 

locală, ci şi pentru cea internaţională.

3.3.1.	Domenii	eligibile
AGRIS acceptă înregistrări privind oricare dintre 
domeniile de interes ale FAO, cum ar fi agricultura, 
industria alimentară, creșterea animalelor, pescuitul 
și acvacultura, silvicultura, securitatea alimentară, 
protecția plantelor, medicina veterinară, mediul etc.

3.3.2.	Categorii	de	documente	eligibile
Furnizorii de date pot trimite înregistrări care să 
descrie documente precum articole din reviste, 
monografii, materiale ale conferințelor, capitole din 
cărți, proiecte științifice și tehnice, rapoarte tehnice, 
teze, bibliografii, materiale multimedia și seturi de 
date.

3.3.3.	Categorii	de	documente	neeligibile
Documentele care nu corespund criteriilor de 
eligibilitate ale AGRIS includ următoarele:

•  materiale cu conţinut efemer (informații de scurtă 
durată);

•  materiale de uz restrâns sau confidențiale;
•  știri despre evenimente locale (interviuri, anunțuri, 

apeluri etc.);
•  legislație cu aplicabilitate de scurtă durată privind 

subiecții locali (rezoluții, decizii de numire a 
funcționarilor, dispoziții privind prețurile 
produselor agricole etc.);

•  comunicate de presă de la expoziții;
•  acorduri interinstituționale;
•  recenzii de carte;
•  manuale pentru învățământul secundar;
•  articole de publicitate privind promovarea 

vânzărilor de echipamente și consumabile 
agricole;

•  preprinturi ale lucrărilor conferințelor (mai ales 
dacă lucrările conferinței urmează a fi publicate în 
aproximativ 6 luni);

• reprinturi ale articolelor din reviste.

3.3.4.	Criterii	specifice	de	selectare	a	
revistelor
Nu toate revistele sunt acceptate pentru includere 
în AGRIS. Pentru a fi eligibilă, revista trebuie să 
respecte următoarele criterii:

• să dispună de identificatorul ISSN;
•  să fie publicată periodic;
•  să aplice procedura de peer-review;
•  să includă titlul articolului în limba originală (se 

recomandă insistent includerea titlului și în limba 
engleză) și numele și prenumele tuturor autorilor;

•  să respecte structura unui articol științific cu 
următoarele elemente obligatorii: rezumat, 
cuvinte-cheie, introducere, materiale și metode, 
rezultate și discuții, concluzii și referințe 
bibliografice; 

•  să dețină un site web sau o pagină web.
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3.4	Furnizarea	metadatelor	la	AGRIS

Metadatele trebuie scrise în aceeași limbă ca și 
documentul pe care îl descriu. Toate limbile sunt 
binevenite și recomandate. În plus, pentru a 
îmbunătăți descoperirea și vizibilitatea datelor, se 
recomandă, de asemenea, prezentarea titlurilor, 
cuvintelor-cheie și a rezumatelor în limba engleză 
(pentru căutări mai exacte a resurselor pe web).

3.4.1.	Cerințe	minime	privind	metadatele
Cerințele minime pentru metadatele AGRIS sunt 
specificate în „Meaningful Bibliographic Metadata” 
(M2B), parte a Recomandărilor LODE-BD3 3.0. M2B 
este un set de recomandări concepute pentru a 
ajuta furnizorii de date să selecteze proprietățile de 
metadate adecvate pentru crearea, gestionarea și 
schimbul informațiilor bibliografice. Obiectivele 
M2B includ:

•  asigurarea unui set de proprietăți comune ale 
metadatelor;

•  încurajarea utilizării datelor de autoritate, a 
vocabularelor controlate și a standardelor de 
codificare a sintaxei;

•  recomandarea utilizării URI-urilor ca nume pentru 
lucruri, în special pentru valorile datelor, atunci 
când acestea sunt disponibile.

Pentru a sublinia importanța proprietăților sunt 
utilizate două stiluri speciale (a se vedea Tabelul 2):

•  două semne plus „++” (de culoare roșie) pentru 
proprietatea obligatorie;

•  un semn plus „+” (de culoare albastră) pentru 
proprietatea recomandată în mod imperativ în 
contextul schimbului de informații bibliografice.

Restul proprietăților sunt recomandate sau 
opționale.

3.4.2.	Recoltarea	și	exportul	de	date	
Furnizorii de date produc metadate folosind diverse 
metode și sisteme. În unele cazuri, AGRIS poate 
utiliza OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting) pentru a colecta 
metadatele înregistrărilor și a le agrega. OAI-PMH 
oferă furnizorilor de date un cadru de 
interoperabilitate bazat pe colectarea de metadate 
și o alternativă tehnică simplă pentru a pune 
metadatele la dispoziția serviciilor bazate pe HTTP 
(Hypertext Transport Protocol) și XML (Extensible 
Markup Language).

Dacă o organizație dorește să contribuie la AGRIS 
cu înregistrări dintr-un depozit instituțional, aceasta 
ar trebui să implementeze OAI-PMH ca mijloc de a 
expune metadatele. Dacă o revistă utilizează 
platforma Open Journal System (OJS), exportul 
datelor direct către AGRIS este posibil în diferite 
formate standard. 

Dacă un furnizor de date are o colecție de resurse 
fără metadate, el poate crea metadate XML 
folosind un instrument de gestionare a referințelor, 
cum ar fi Mendeley sau Zotero, și le poate trimite 
către AGRIS prin e-mail. AGRIS acceptă și validează 
diverse formate de metadate XML. 

Printre cele mai frecvent utilizate formate standard 
se numără DOAJ, Crossref, MARCXML, MODS, DC 
simplu. Furnizorii de date ar trebui să trimită datele 
selectate într-un singur fișier XML. Dacă fişierul  este 
mai mare de 1, 2 MB, acesta ar trebui să fie 
comprimat într-un fișier zip sau rar. 

În fiecare lună, AGRIS publică cele mai recente 
metadate trimise de furnizorii de date. Pentru ca 
fișierele XML să fie indexate la timp, se recomandă 
trimiterea datelor până la data de 15 a lunii în curs. 

Pentru a trimite date către AGRIS, se recomandă 
utilizarea agris@fao.org. 

CUPRINS 1. DESPRE AGRIS 2.  Interfața de căutare 
AGRIS

3.  Cum puteți contribui la 
AGRIS

4.  Reutilizarea datelor 
AGRIS în alte sisteme 
de informare

5.  Resurse suplimentare 
despre AGRIS

AGRIS – Sistemul Internațional pentru Știința și Tehnologia Agricolă: Ghidul utilizatorului 23



Grupul de 
elemente

Proprietăți Detalierea elementelor

Titlul  informației Titlu ++ 
Titlu alternativ

Titlul este numele dat resursei și constituie unul dintre cele mai 
importante și relevante puncte de acces pentru orice resursă. Informațiile 
sunt furnizate, de obicei, printr-o serie de proprietăți, inclusiv titlu, titlu 
alternativ, subtitluri, titluri paralele, titluri traduse, titluri transliterate

Mențiunea de 
responsabilitate

Creator 
Contribuitor 
Editor/volum +

Acest grup conține proprietățile asociate cu orice entitate care este 
responsabilă pentru crearea și/sau publicarea conținutului resursei, de 
exemplu creatorul, contribuitorul și editorul sau emitentul unei resurse.

Descrierea fizică Dată ++ 
Identificator +
Limbă ++
Format/mediu +
Ediție/versiune 
Sursă +

Aceste proprietăți descriu aspectul și caracteristicile formei fizice a unei 
resurse:
Data – o dată calendaristică asociată cu un eveniment din ciclul de viaţă 
al resursei. O resursă poate avea mai multe date: data creării, data 
editării, data modificării, data de revizuire, data la care resursa 
informaţională a fost transmisă în reţea etc. 
Identificatorul – un număr sau un șir de caractere care permit identificarea 
unică a resursei informaţionale în conformitate cu un sistem oficial de 
identificare (DOI, ISSN, ISBN etc.).
Limba – limba conţinutului digital al resursei informaţionale. 
Formatul/mediul – formatul fișierului, mediul fizic sau dimensiunile 
resursei. 
Ediția/versiunea – atunci când este descrisă o ediție sau o versiune a unei 
resurse trebuie de asemenea descrisă relația dintre o resursă și versiunea 
sau versiunile sale conexe.
Sursa – o resursă înrudită din care provine resursa descrisă. Sursa poate 
consta dintr-o combinaţie de elemente, cum ar fi informaţii bibliografice, 
combinate cu un sistem de identificare oficial (ISBN, ISSN, URL). Resursa 
descrisă poate fi derivată integral sau parțial din resursa aferentă.

Localizarea 
(localizare fizică)

Localizare + Acest element înregistrează informații despre locația și disponibilitatea 
resursei informaționale, deoarece este destul de important ca o resursă 
să fie localizată și obținută în procesul schimbului de informații.

Subiectul Vedetă de subiect + 
Clasificare 
Cuvânt-cheie +
Termen geografic

Grupul Subiect conține proprietăți care descriu sau ajută la descoperirea   
a ceea ce este sau denotă resursa, sub formă de vedetă de subiect, 
clasificare/categorie, cuvinte-cheie și termeni geografici. Cele mai bune 
practici recomandate pentru a determina subiectul conținutului 
resurselor constau în selectarea unei valori dintr-un vocabular controlat 
sau o schemă de clasificare formală. În cazul bazei de date AGRIS se 
recomandă utilizarea tezaurului AGROVOC multilingv. Este încurajată 
utilizarea vocabularelor controlate și a schemelor formale de clasificare. 
Tot mai multe fișiere de autoritate de nume, vocabulare controlate și 
seturi de date despre resurse devin disponibile, ca Linked Open Data 
(LOD).

Descrierea 
conținutului

Descriere/
Rezumat + 
Tip/formă/ 
categorie

Sunt luate în considerare două tipuri principale de descrieri, concentrate 
pe conținutul resursei, și nu pe obiectul fizic: 
a) orice descriere reprezentativă a conținutului; 
b) tipul sau categoria de resurse. 
Descrierea poate include, fără a se limita la acestea: un rezumat, un 
cuprins, o notă, o reprezentare grafică sau un cont de text integral al 
resursei. 
Tipul reflectă informații despre natura sau categoria conținutului resursei. 
Tipul include termeni care descriu categorii generale, funcții, tipuri sau 
niveluri de agregare pentru conținut. 
Elementul Format este utilizat pentru a descrie formatul fișierului, 
dimensiunea resursei, suportul fizic sau digital al resursei.
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3.5	Fluxul	de	procesare	a	datelor	AGRIS

Fluxul de procesare a datelor este o parte esențială 
a integrării datelor în AGRIS şi include extragerea, 
transferul, testarea, transformarea și încărcarea 
înregistrărilor, ciclul încheindu-se cu validarea și 
maparea metadatelor. La etapa de curățare are loc 
dezambiguizarea datelor, înlocuirea sau eliminarea 
erorilor semantice și a înregistrărilor de date 
incomplete, incorecte, duplicate, inexacte sau 
irelevante.  

Grupul de 
elemente

Proprietăți Detalierea elementelor

Proprietatea 
intelectuală

Drepturi + Elementul Drepturi înregistrează informații privind drepturile de utilizare 
și gestionare a unei resurse. În mod obișnuit conține o declarație despre 
gestionarea resursei sau o legătură către un serviciu de unde pot fi 
obținute aceste informații. Declarațiile privind drepturile includ adesea 
drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de autor și alte drepturi de 
proprietate.
Acest grup include orice proprietate care tratează un aspect al drepturilor 
de proprietate intelectuală referitoare la condițiile de acces și utilizare. 
Elementul Drepturi poate fi utilizat fie pentru o declarație textuală, fie 
pentru o adresă URL care indică o declarație de drepturi. 
Notă: Lipsa elementului Drepturi nu poate servi drept bază pentru nicio 
ipoteză sau concluzie cu privire la drepturile de utilizare și gestionare a 
resursei.

Utilizarea Audiență 
Nivel de educație

Acest grup include proprietățile care sunt legate de utilizarea unei resurse. 
Audiența reprezintă clasa de entitate pentru care resursa este destinată sau 
utilă. O clasă de entitate poate fi determinată de creator, de editor sau de o 
terță parte. 
Nivelul educației publicului constituie o clasă de entitate, definită în termeni 
de progresie într-un context educațional sau de formare, pentru care este 
destinată resursa descrisă.

Furnizorii de date pot trimite date în diferite 
standarde, acestea fiind ulterior convertite în AGRIS 
AP (AGRIS Application Profile), un format intern 
utilizat de AGRIS. Înainte de publicare datele sunt 
convertite în RDF (Resource Description 
Framework) și difuzate pe portalul web AGRIS.

Tabelul 2 
Cerințe minime privind 
metadatele AGRIS

Figura 23 
Fluxul de prelucrare 
a metadatelor recoltate 
de AGRIS

Data Collection

Data Publication

Data cleaning

Metadata 
enrichment

Conversion to 
AGRIS RDF

Conversion to 
AGRIS AP

Metadata validation 
and mapping

Data Processing
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4.		Reutilizarea	datelor	AGRIS	în	
alte	sisteme	de		informare

© Adobestock
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O caracteristică suplimentară a AGRIS este 
opțiunea de a descărca AGRIS Open Data Set 
(ODS), o colecție de înregistrări AGRIS ce pot fi 
utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de 
către oricine. AGRIS ODS a fost creată grație 
numeroșilor furnizori de date AGRIS care au fost de 
acord să includă metadatele lor în formate 
descărcabile astfel încât bibliotecile să le integreze 
în propriile lor sisteme de informare. 

De ce ar trebui o organizație să ia în considerare 
opțiunea de descărcare a AGRIS ODS? AGRIS ODS 
crește vizibilitatea datelor și oferă totodată 
posibilitatea de a îmbogăți datele. Utilizatorii 
bibliotecii și toți cei care caută informații îşi doresc 
tot mai mult un proces simplificat, dintr-un singur 
pas, fie cu un motor de căutare, cum ar fi Google, 
fie cu un instrument de descoperire a resurselor 
unei biblioteci, care să combine catalogul său cu 
alte resurse. Răspunzând provocărilor create de 
această evoluţie a lumii informaţionale, AGRIS ODS 
aduce referințele bibliografice direct în sistemele 
de bibliotecă. Formatele disponibile pot fi utilizate 
în multe și diverse aplicații software. Avantajul 
datelor deschise, în special al AGRIS ODS, constă în  
posibilitatea importantă de a crește analiza 
performanței agricole și, în consecință, de a ajuta la 
informarea investițiilor agricole, a inovației și a 
politicilor pentru a determina schimbările către 
creșterea durabilității în sectorul agricol. 

AGRIS ODS face obiectul unei licențe deschise, 
CC-BY IGO 3.0. AGRIS ODS poate fi descărcat ca 
fișier zip la https://agris.fao.org/agris_ods/. Este 
disponibil în diferite formate, inclusiv în formatele 
AGRIS AP și RDF. După descărcare, fișierele pot fi 
filtrate pentru a servi cel mai bine organizațiilor și 
sistemelor lor de informare. 

Aderarea la inițiativa AGRIS Open Data Set 
(ODS) nu este obligatorie. Un furnizor de 
date poate solicita oricând să fie exclus.

„Există multe avantaje ale participării la AGRIS. În primul rând, 
este o colaborare și un parteneriat internațional. Participarea 
bibliotecii universitare la AGRIS contribuie la creșterea vizibilității 
și accesibilității conținutului agricol produs în Republica Moldova 
în spațiul informațional global. De asemenea, ajută la facilitarea 
schimbului de informații și date în domeniul științelor agricole și 
oferă servicii de încredere pentru utilizatorii AGRIS.” 
Viorica Lupu, Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
(Republica Moldova)
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5.		Resurse	suplimentare	
despre	AGRIS
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Drepturi de autor

Conținutul AGRIS este licențiat sub licența internațională 
Creative Commons Attribution (CC-BY IGO 3.0). Pentru 
asistență suplimentară sau pentru orice întrebări legate 
de drepturile de autor, contactați copyright@fao.org.
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„Suntem cel mai mare furnizor de date din Rusia, iar această 
activitate este importantă pentru vizibilitatea noastră în 
domeniul agriculturii. Am devenit mai cunoscuți decât înainte 
datorită implicării noastre în AGRIS. În calitate de utilizatori, în 
AGRIS găsim informații despre unele reviste străine interesante 
pe care le putem include în catalogul electronic al bibliotecii 
noastre” 
Elena Klimova, Biblioteca Centrală Științifică Agricolă 
(Federația Rusă)

Food and Agriculture Organization
of the United Nations
Rome, Italy

„AGRIS ... oferă acces la baze de date de talie mondială și joacă 
un rol important în schimbul, accesul și diseminarea 
informațiilor între comunitățile agricole din Georgia.
AGRIS servește, de asemenea, ca o platformă unică pentru 
schimbul de informații științifice și tehnice naționale de la 
instituțiile științifice academice și cercetătorii georgieni ... către 
întreaga lume. ” 
Marina Razmadze, Techinformi (Georgia)


