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Muzică
Московская государственная консерватория
им. П.И. Чайковского
www.mosconsv.ru
Reviste full-text: ”Opera Musicologica”, „Musicus”,
”Консервагория”
Музыкальная библиотека Nephele
www.nephele.kulichki.ru
Семплы, библиотеки семплов
www.wavecity.ru/all/6-s/48-sa.htm

www.cantecedechef.ro
www.muzicamd.wordpress.com
operaonline.ro/ www.culturekiosque.com
www.classical-europe.com
www.muzicabuna.ro
www.musicmix.ro
www.myband.ro
www.operamusicbroadcast.com

www.rohcollections.org.uk/
www.onlineoperaclub.com
www.rohcollections.org.uk
www.versuri.ro
www.tarakanov.net
www.classiconline.ruhttp://www.myband.ro/http://

www.myband.ro/
www.belcanto.ruhttp://www.myband.ro/
www.victoriaaccordion.comhttp://www.myband.ro/
www.versuri.ro
www.8notes.com
www.virtualpiano.nethttp://www.myband.ro/

RESURSE ELECTRONICE ÎN
DOMENIUL ARTELOR

Prezentul ghid este o soluție vizavi de oportunitățile
utilizatorilor de a accesa linkurile cu resursele
electronice informaționale din domeniul artelor.
Scopul ghidului este de a încuraja utilizatorul să
consulte documente moderne, în acord cu noile
tehnologii. Aceste materiale sînt în sprijinul
procesului de învățămînt și pot fi accesate în mod
liber.
Ghidul este accesibil și în format electronic pe siteul
Bibliotecii www.amtap.md

Muzică

A Very Potter Musical
www.lastfm.ru/music/A+Very+Potter+Musical
Allmusic (All Music Guide)
www.allmusic.com
Bază de date de tip metadata despre muzică,
deţinută de All Media Guide.
Artcyclopedia

www.artcyclopedia.com
Artcyclopedia este un indice ale muzeelor şi arhive
de imagini on-line: pot fi vizualizate peste 8000 de
lucrări.
Art History
http://witcombe.sbc.edu
Istoria Artei on-line.
Art Act Magazine
www.artactmagazine.ro
Portal de ştiri în domeniul artelor.
American Memory the Library of Congress
www.memory.loc.gov/ammem/index.html
Biblioteca digitală „Memoria Americii”, Biblioteca
Congresului Statelor Unite ale Americii
Dacoromanica Biblioteca digitală a României
www.dacoromanica.ro
Dacoromanica este cea mai importantă bibliotecă
digitală românească accesibilă gratuit.
Gallica bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
www.gallica.bnf.fr
Biblioteca digitală a Bibliotecii Naţionale a Franţei.
Institutul Cultural Roman
www.icr.ro
IMSLP/ Petrucci Music Library / Biblioteca
Musicale Petrucci
www.imslp.org/wiki/Pagina_principale
ISI Web of Science
www.isiknowledge.com

Muzică

Domenii: dans, muzică, film şi teatru.
Baza de date bibliometrica Web of Science oferă
acces la rezumatele articolelor de revistă.
JSTOR
www.jstor.org
Domenii: artă, istorie, muzică.
Oferă o arhivă interdisciplinară de înaltă calitate,
care vine în sprijinul procesului de predare şi
cercetare.
OnlineGallery.ro
www.onlinegallery.ro
Oferă noutăţi despre evenimente culturale de
actualitate.
PIO
www.pio.chadwyck.co.uk/marketing.do
Index electronic, care conţine milioane de articole
publicate în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste,
ştiinţelor sociale pe o perioadă de peste 300 de ani.
Risorse internet di musica e musicologia
www.muspe.unibo.it/wwcat/biblio/links
SCOPUS
www.scopus.com
Domeniile: artă, ştiinţe umaniste, psihologie.
Scopus oferă instrumente utile precum informaţii
despre autor, listă de citări, rezultate web motorul de
cautare.
Springerlink - Journals
www.springerlink.com
Domenii: arhitectură, design, muzică, sociologie.
Springerlink
oferă
resurse
electronice
de
documentare stiinţifică.
Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din
România
www.ucmr-ada.ro

Teatru. Film. Dans

Art History
http://witcombe.sbc.edu
Istoria Artei on-line
Artcyclopedia

www.artcyclopedia.com
Artcyclopedia este un indice ale muzeelor şi arhive
de imagini on-line: pot fi vizualizate peste 8000 de
lucrări.
Art Act Magazine
www.artactmagazine.ro
Portal de ştiri în domeniul artelor
American Memory the Library of Congress
www.memory.loc.gov/ammem/index.html
Biblioteca digitală „Memoria Americii”, Biblioteca
Congresului Statelor Unite ale Americii.
Cinema.com
www.cinema.com
Portal de ştiri în domeniul cinematografiei.
Dacoromanica Biblioteca digitală a României
www.dacoromanica.ro
Dacoromanica este cea mai importantă bibliotecă
digitală românească accesibilă gratuit.
Gallica bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
www.gallica.bnf.fr
Biblioteca digitală a Bibliotecii Naţionale a Franţei.
ISI Web of Science
www.isiknowledge.com
Domenii: dans, muzică, film şi teatru.
Baza de date bibliometrica Web of Science
oferăacces la rezumatele articolelor de revistă
Institutul Cultural Roman
www.icr.ro

Pictură. Design

ABC Gallery
www.abcgallery.com
Muzeu de pictura online. Conţine biografii,
comentarii istorice, principalele opere de artă ale
marilor artişti.
Art History
http://witcombe.sbc.edu
Istoria Artei on-line
Artcyclopedia

www.artcyclopedia.com
Artcyclopedia este un indice ale muzeelor şi arhive
de imagini on-line: pot fi vizualizate peste 8000 de
lucrări.
Art Act Magazine
www.artactmagazine.ro
Portal de ştiri în domeniul artelor
American Memory the Library of Congress
www.memory.loc.gov/ammem/index.html
Biblioteca digitală „Memoria Americii”, Biblioteca
Congresului Statelor Unite ale Americii.
Biblioteca Universităţii de Arta si Design - Cluj
Napoca

http://biblioteca.uad.ro:8080/liberty3
www.uad.ro/web/ro/Biblioteca/Biblioteca
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran,
Timişoara
www.bcut.ro/Biblioteca-de-arte-plastice-s61ro.htm
Centrul Internaţional de Sculptură

www.sculpture.org
Cultura.Inmures.ro
www.inmures.ro
Dacoromanica Biblioteca digitală a României
www.dacoromanica.ro
Dacoromanica este cea mai importantă bibliotecă
digitală românească accesibilă gratuit.

Pictură. Design

Galeria Uffizi (Galleria degli Uffizi), Florenta, Italia
www.uffizi.firenze.it/musei/uffizi
Gallica bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
www.gallica.bnf.fr
Biblioteca digitală a Bibliotecii Naţionale a Franţei.
Institutul Cultural Roman
www.icr.ro
Ministerul Culturii şi Patrimoniului
http://www.cultura.ro
Muzeul Acropolis, Atena, Grecia
www.theacropolismuseum.gr
Muzeul American de Istorie Naturala (AMNH),
New York, SUA
www.amnh.org
Muzeul Britanic/Britich Museum Londra Marea
Britanie
www.britishmuseum.org
Muzeul Luvru/Musee du Louvre, Paris, Franţa

www.louvre.fr
Muzeul Metropolitan de Arta
(Metropolitan Museum of Art sau“The Met“), New
York, SUA
www.metmuseum.org
Muzeul National (Rijksmuseum), Amsterdam,
Olanda
www.rijksmuseum.nl
Muzeul P MNAC – Muzeul National de Arta
Contemporana
www.mnac.ro
Prado (Museo del Prado), Madrid, Spania
www.museodelprado.es
Muzeele Vaticane (Musei Vaticani), Vatican, Italia
www.museivaticani.va
OnlineGallery.ro
www.onlinegallery.ro

Pictură. Design

PIO
www.pio.chadwyck.co.uk/marketing.do
Index electronic, care conţine milioane de articole
publicate în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste,
ştiinţelor sociale pe o perioadă de peste 300 de ani.
SCOPUS
www.scopus.com
Domeniile: artă, ştiinţe umaniste, psihologie.
Scopus oferă instrumente utile: informaţii despre
autor, listă de citări, rezultate web motorul de
cautare.
Springerlink - Journals
www.springerlink.com
Domenii: arhitectură, design, muzică,
sociologie.Springerlink oferă resurse electronice de
documentare stiinţifică.
Uniunea Artiştilor Plastici din România Filiala
din Cluj
www.uapcluj.ro
Uniunea Artiştilor Plastici din România
www.uap.ro
Государственный Эрмитаж Санкт-Петербург
www.hermitagemuseum.org
Mузей А.С.Пушкина
www.pushkin.ru

www.culturekiosque.com
www.romaniandesigners.com
www.e-museum.ro
www.art-business.ro

Teatru. Film. Dans
LION (Literature Online)
www.lion.chadwyck.co.uk/marketing/index.jsp
Conţine peste 300000 lucrări full-text din poezie,
proză, dramă engleză, împreună cu critică on-line şi
librării de referinţe.
Ministerul Culturii şi Patrimoniului
http://www.cultura.ro
OnlineGallery.ro
www.onlinegallery.ro
PIO
www.pio.chadwyck.co.uk/marketing.do
Index electronic, care conţine milioane de articole
publicate în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste,
ştiinţelor sociale pe o perioadă de peste 300 de ani.
SCOPUS
www.scopus.com
Domeniile: artă, ştiinţe umaniste, psihologie.
Scopus oferă instrumente utile: informaţii
despre autor, listă de citări, rezultate web motorul
de cautare.
Teatrul Ariel
www.teatrulariel.ro
Teatru 74
www.teatru74.ro
Universitatea de Artă Teatrală şi
Cinematografică “I.L.Caragiale”, România
www.unatc.ro
Revistele “Concept”, “Film Menu” (full-text).
Universitate de Arte din Tîrgu-Mureş

www.uat.ro

Revistă (full-text) ştiinşifică, multidisciplinară
Symbolon- revistă de studii teatrale” .
Uniunea Teatrală din România UNITER
www.uniter.ro
Portal despre propriile proiecte şi programe,
modalităţi de finanţare, noutăţi din lumea teatrului,
linkuri utile, discuţii deschise pe forum.

Teatru. Film. Dans
Uniunea Cineaştilor din România
www.ucin.ro
Web-enciclopedia filmului moldovenesc
www.cinema.art.md
Portal despre cineaştii din Republica Moldova.
Российский институт культурологии
www.riku.ru
Publicaţii full-text.

www.versuri.ro
www.culturekiosque.com
www.nephele.kulichki.ru
www.wavecity.ru
www.cantecedechef.ro
www.muzicabuna.ro
www.musicmix.ro
www.tarakanov.net

