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SCIENTOMETRIA 

Pritchard (1969) a explicat termenul 
bibliometrie ca „aplicarea metodelor 

matematice și statistice asupra cărților și 
a altor medii de comunicare”. 

Nalimov și Mulchenko 
(1969) au definit 
scientometria ca 
„aplicarea acelor 

metode cantitative care 
abordează analiza 

științei văzută ca un 
proces de informare”. 

Otto Nacke (1979) a 
definit Informetrica 

„Informetrie: Ein neuer 
Name fur eine neue 

Disziplin”, Nachrichten fur 
Dokumentation 30, n. 6 

(1979): 219-26 
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• Creșterea literaturii științifice 

• Provocările „științei mari” 

• Utilizarea economică și societală a științei 

• Internaționalizarea comunității științifice 

Nevoia de „metrici” pentru cercetarea științifică 

• Pentru a gestiona fluxul tot mai mare de informații științifice și 

• Pentru a analiza și înțelege procesul cognitiv subiacent comunicării în știință 

• Prin măsurarea aspectelor cantitative ale acestor procese și 

• Oferind rezultate oamenilor de știință și utilizatorilor din afara comunității 
științifice 

Abordare statistică 

• A măsura legăturile sociale, 

• A înțelege semnificația și caracteristicile comunităților științifice, și 

• A trage concluzii privind organizația instituțională a sistemelor științifice 

Abordare sociometrică  

SCIENTOMETRIA 
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• Monitorizarea, descrierea și modelarea producției, 
diseminării și utilizării cunoștințelor, inclusiv căutarea 
informațiilor, împrumutarea cărților și comunicarea 
academică 

• Optimizarea accesului și împrumuturilor bibliotecare, 
îmbunătățirea bazelor de date bibliografice și 
extinderea serviciilor informatice 

Primele concepte ale 
bibliometriei 

 

• În 1926, Alfred J. Lotka a publicat un studiu inovator 
privind frecvența distribuției productivității științifice 
determinată pe baza unui index decenial (1907-1916) 
al Chemical Abstracts. Acesta a concluzionat că 
„numărul de autori care au n contribuţii este egal cu 
aproximativ 1/n2 al celor care au o singură 
contribuţie; iar procentajul tuturor autorilor care au o 
singură contribuţie este aproximativ 60%.” 

• (Lotka, J. Washington Acad. Sci, 1926) 

Exemplul 1: Legea lui Lotka 
 

• La opt ani după articolul lui Lotka, Samuel C. Bradford a publicat un studiu privind 
frecvența distribuției lucrărilor față de periodice. Acesta a constatat că 

• „Dacă periodicele ştiinţifice sunt aranjate descrescător după productivitate într-o 
anumită temă, atunci ele pot fi divizate în nuclee de periodice care sunt mai 
consacrate acelei teme şi în multe grupuri sau zone care conţin acelaşi număr de 
articole ca şi nucleul, atunci numărul de periodice din nucleu și zonele succesive vor fi 
proporţionale ca 1 : b : b2 …” 

• (Bradford, Engineering, 1934) 

Exemplul 2: Legea lui 
Bradford 
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• În 1927, Gross și Gross, au examinat 3633 citări din volumul 1926 al 
revistei JACS. Studiul bazat pe citări avea menirea de a sprijini decizia 
privind care sunt cele mai bune periodice ce ar trebui achiziționate de 
către bibliotecile universitare mici. 

• Acest studiu este considerat una din primele analize a citărilor, deși nu 
a fost o analiză a citărilor în sensul de astăzi al bibliometriei. 

• (Gross & Gross, Science, 1927) 

Exemplul 3: 
Analiza citărilor 

 

• „O persoană […] va încerca să rezolve o problemă astfel încât să 
reducă la minim efortul total pe care trebuie să îl depună pentru a-și 
rezolva atât problemele imediate, cât și problemele viitoare potenţiale 
[…].” 

• (Zipf, Human Behaviour and the Principle of Least Effort, 1949) 

• Acest principiu, care se presupune că ghidează comportamentul de 
căutare a informațiilor, este legat indirect de formula lui Zipf, derivată 
din lingvistica cantitativă prin asumarea unui model subiacent rang-
frecvență: rf = C, unde r este rangul unui cuvânt, f este frecvența 
apariției cuvântului, și C este o constantă. 

Exemplul 4: 
„Principiul 

minimului efort” 
al lui Zipf 

• Se bazează pe diferite domenii științifice cu concepte proprii, care sunt 
combinate într-o măsură mai mică sau mai mare într-o abordare 
interdisciplinară: 

• Istoria științei (D. de Sola Price) 

• Filozofie (V.V. Nalimov) 

• Știința informației (E. Garfield) 

• Sociologia științei (R.K. Merton) 

• Matematică (S.D. Haitun, A. I. Yablonsky) 
 

Concepte actuale 
ale 

scientometriei 
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În cartea sa întitulată „Mica știință – Marea 
știință” (1963), Derek J. de Solla Price a 

analizat sistemul recent de comunicare a 
științei și, astfel, a prezentat prima abordare 

sistematică a structurii științei moderne, 
aplicată științei ca întreg. 

A pus bazele tehnicilor moderne de evaluare 
a cercetării. Lucrările lui au fost mai mult 

decât inovatoare; au fost revoluționare.Era 
momentul potrivit pentru ca ideile sale să fie 
recepționate, având în vedere că dezvoltarea 
științei atinsese o etapă în care informațiile, 

documentarea și evaluarea tradițională și 
mecanismele de finanțare deveniseră tot mai 

dificile și mai costisitoare. 
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Eugene Garfield a fost fondatorul și 
președintele Institute for Scientific 

Information (acum parte a Thomson 
Reuters). La începutul anilor 1960, acesta a 
dezvoltat Science Citation Index (SCI), prima 
bază de date multidisciplinară de citări din 

lume. 

Deși SCI a fost dezvoltat pentru extragerea 
avansată de informații și pentru servicii 
științifice-informatice, acest instrument a 
devenit o sursă importantă pentru studiile 
scientometrice. 

• „Inițial, SCI nu a fost creat pentru a efectua 
studii cantitative, a calcula factori de 
impact, și nici pentru a facilita studiul 
istoriei științei”. (Garfield, From 
Information retrieval to scientometrics – is 
the dog still wagging its tail? 2009) 
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Eugene Garfield 

• A observat că o lucrare care este citată frecvent va primi probabil mai multe 
citări decât una citată mai rar, și elaborând un model pentru acest fenomen; 

• A desfășurat studii scientometrice pentru implicațiile politicilor și evaluarea 
cercetării, deschizând astfel calea pentru scientometria evaluativă de astăzi. 

Exemplul 1 

• Factorul de impact pentru periodice (Journal Impact Factor – JIF) a fost 
utilizat prima dată ca o măsură pentru compararea revistelor, indiferent de 
„mărime” și pentru a sprijini selectarea revistelor pentru SCI. 

• (Garfield & Sher, American Documentation, 1963) 

Exemplul 2 

• Atlas of Science, bazat pe co-citări, dezvoltat și lansat de Institute for 
Scientific Information (ISI) a fost considerat un nou tip de „literatură de 
recenzie”, care este adecvată și pentru a ajuta studenții în alegerea unor 
cariere în știință. 

• (Garfield, Current Comments, 1975) 
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Înființarea unor importante centre de 
cercetare și servicii 

Germania: Unul din centrele 
noi s-a concentrat pe 

documentarea în medicină. 
Otto Nacke a înființat 

„Dokumentationsstelle fur 
Versorgungsmedizin” în 1956, 
care și-a schimbat numele în 
„Institut fur Dokumentation 

und Information uber 
Sozialmedizin und offentliches 

Gesundheitswesen” (idis) în 
1976. 

Ungaria: ISSRU din 
Budapesta a fost înființat de 

Tibor Braun, 10 ani mai târziu. 
Acest centru a fost găzduit de 

Biblioteca Academiei de Științe 
din Ungaria. Primele publicații 
scientometrice internaționale 
ale acestui centru datează din 

1976. 

Olanda: Departamentul 
„Science Dynamics” al 

Universității din Amsterdam a 
fost redenumit/restructurat de 
mai multe ori. Este condus de 
Loet Leydesdorff. Acesta și-a 
publicat primele rezultate în 
reviste internaționale în jurul 

anului 1980. 

Franța: „Observatoire des Science 

et des Techniques” (OST) a fost 
înființat ca o platformă inter-
instituțională în 1990. OST, 

condusă de Remi Barre, a fost 
unul din primele instituții din 

Europa care a publicat Rapoarte 
bianuale de Indicatori privind 

Știința și Tehnologia. 

Spania: „Centre of Scientific 
Information and 

Documentation” (CINDOC) și-a 
început activitatea în a doua 
parte a anilor 1980 (vizibil pe 
plan internațional din 1985). 

Recent, institutul și-a schimbat 
numele în IEDCYT. 
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PUBLICAȚII ȘI 
CONFERINȚE 

Publicarea regulată de articole 
scientometrice în Czechoslovak 
Journal of Physics începând din 

1970 (J. Vlachy) 

Scientometrics 
(T. Braun, 

1978) 

Research 
Evaluation 
(A.F.J. van 

Raan, 1991) 

Journal of 
Informetrics 
(L. Eegghe, 

2007) 

Otto Nacke editează cărțile 
„”Scientometrie und Bibliometrie 
in Planung und Forschung (1976) 
și „Zitatenanalyse und verwandte 

Verfahren” (1979). 

Primul „Handbook of 
Quantitative Science and 

Technology Research” editat de 
A.J.F. van Raan apare în 1998. 

International 
Conference for 

Informetrics 
and 

Scientometrics 
(bianual, 

începând in 
1987) 

International 
Conference for 

Science and 
Technology 
Indicators 
(bianual, 

începând din 
1988) 

Înființarea 
International 

Society for 
Informetrics 

ad 
Scientometri

cs (ISSI, 
1993) 
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Dezvoltarea unei metodologii scientometrice specifice 
 

Analiza co-citărilor 
și maparea științei 

Analiza co-citărilor 
propusă pentru 

maparea 
structurală a 

științei 

ISI a publicat Atlas 
of Science, bazat 

pe co-citări. 

Small, Co-citation 
analyse, 

Journal of 
American Society 

of Information 
Science, 1973 

Marshakova, 
Nauchno-

Tekhnicheskaya 
Informatsiya, 
Seriya 2, 1973 

Procedura de 
mapare cognitivă 

denumită 
Leximappe, care 

era bazată pe 
analiza cuvintelor 

cheie 

Callon et. al., 
Social Science 

Information, 1983 

Alte tehnici bazate 
pe text (frecvența 
termenilor) și pe 

citări (cuplare 
bibliometrică, 

citări directe, co-
citarea autorilor) 
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Utilizarea în Rapoarte Știință&Tehnologie 
naționale și regionale 

„Science and Engineering Indicators” (SEI) este 
publicat de National Science Board (USA). Prima 

ediție a apărut în 1993; din 1996 SEI este publicat 
bianual. 

Comisia Europeană 
publică regulat 

European Reports on 
Science and Technology 

Indicators (REIST) din 
1994. 

OST Annual 
Performance Report. 
Rapoartele măsoară 
rezultatul cercetării 

instituționale, 
permițând compararea 
performanțelor lor cu 

cele ale instituțiilor 
franceze și europene. 

„Netherlands Observatory of Science and 
Technology” (NOWT) reprezintă o cooperare între 

CWTS (Leiden) și UNU-MERIT (Maastricht). 

Science and Technology 
Indicators Reports este 

publicat regulat din 
1994. 

Flemish Indicator Book 
on Science, Technology 
and Innovation acoperă 
un spectru relativ larg și 
apare bianual din 1999. 

Acest raport este 
publicat de ECOOM în 
cooperare cu guvernul 

flamand. 
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Exercițiu de evaluare a cercetării 
(Research Assessment Exercise –

RAE) în Marea Britanie 

Unul din principalele mecanisme 
de finanțare pentru știința de 

bază în universitățile flamande 
este Bijzonder Onderzoeksfonds 
(BOF) care se bazează pe datele 

privind publicarea și citarea, 
derivate din „Web of Science” 
(Thomson Reuters) de către 

ECOOM 

Din 2005, formula de alocare pentru 
finanțarea de bază a cercetării în sectorul 

învățământului superior din Norvegia 
include un indicator al rezultatelor pentru 
publicațiile științifice. Modelul norvegian 

este implementat în prezent în 
Danemarca. Sivertsen, STI Conference, 

2006 

Composite Index 
pentru granturile 

acordate grupurilor de 
universități, Research 

Quality Framework 
(RQF) și Excellence for 
Research for Australia 

(ERA) în Australia 

Performance-based 
research funding 
(PBRF) în Noua 

Zeelandă 

Formula de finanțare 
pentru alocarea 

resurselor universitare 
în Finland  

Valutazione Triennale 
della Ricerca 

(VTR)/Valutazione 
Quinquennale della 

Ricerca (VQR) în Italia 
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Scientometria în 
acțiune 

„Măsurarea științei” la 
CWTS la Universitatea 

din Leiden 

„Turneu de seminarii” 
și cursuri doctorale în 

bibliometrie organizate 
de Nordic Research 

School in Library and 
Information Science 

(NORSLIS) 

„Școala europeană de 
vară pentru 

scientometrie” (esss) 
organizată în comun de 

Universitatea din 
Viena, iFQ, Humboldt-
Universitaet Berlin și 

KU Leuven 
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Concluzii: impactul scientometriei 

Nevoia de metrici în 
serviciile de informații, 

politicile științei și 
managementul cercetării a 

devenit recunoscută pe larg. 

Comunicarea electronică, 
internetul și accesul deschis 

au deschis calea pentru 
democratizarea 

scientometriei (rezultând o 
versiune mai degrabă 

vulgară a democrației, cu 
caracteristici anarhiste). 

Scientometria joacă un rol 
tot mai important în 

evaluarea cercetării și 
formulele cantitative ce 

includ componente 
scientometrice sunt folosite 
pentru alocarea fondurilor. 

Statisticile și evaluările 
rapide și măsluite, aplicarea 

neuniformă și folosirea 
incorectă a scientometriei 

au discreditat domeniul 
nostru. 

Aplicarea cu succes a 
metodelor scientometrice 

au contribuit semnificativ la 
creșterea popularității 

acestora. 
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Scientometria în 
acțiune: 

Evaluarea rezultatelor 
cercetării universităților 

și a agențiilor de 
finanțare 

INDICATORI: 

Numărul de 
publicații 

Colaborări 

Venit din granturi 
competitive 

Prezentări ale 
conferințelor 

Factorul 
SNIP de 

impact al 
revistelor 

Noi 
instrumente 
de cercetare 

Patente 

Citări în 
norme 

Cele mai citate 
publicații 

Recunoașteri 
și premii 

Editarea de 
reviste 

m-index, e-index, 
g-index, h-index, 

c-index 

Consultanță în 
sănătate 

Coordonarea 
doctoratelor 

Factorul 
de 

impact 

Impactul relativ 
al citărilor 

Produse noi 

Venit din 
comercializare 

Comitete 
specializate de 

consultanță 

Granturi câștigate 

Citări per 
publicație 

Citări 
totale 
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SPRE ORIZONTURI 
NOI: ROLUL CRUCIAL 
AL BIBLIOTECILOR ÎN 

ANALIZELE 
SCIENTOMETRICE 

 

Scientometria – 
perfectă pentru 

bibliotecile academice 
și de cercetare 

Bibliotecarii sunt specialiști 
în informație 

Bibliotecarii sunt obișnuiți să 
lucreze cu metadate, 

motoare de căutare și baze 
de date 

Bibliotecarii acumulează deja 
conținutul necesar 

(publicații) și instrumente de 
licențiere corespunzătoare 

(baze de date) 

Bibliotecile sunt instituții 
independente și 
interdisciplinare 

Bibliotecile nu sunt supuse 
subiectivismului științific 

Bibliotecile pot furniza 
statistici de utilizare 

actuale pentru 
construcția metricilor 

de utilizare 
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Activitățile departamentului de scientometrie 

 

Predare 

Consultanță și 
analiză 

specializată 

Evenimente 

Parteneriate pentru 
dezvoltare 

Proiecte 

Rezultate 
științifice 
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Instruire fundamentală 
în baze de date 

Curs universitar în Studii de 
Biblioteconomie şi Ştiința 

Informării, modulul Bibliometrie 

Cursuri de doctorat pentru surse de 
date (WoS, Scopus, etc.) pentru 

strategii de publicare & bibliometrie 

Supravegherea studenților (teze 
de proiect, schimburi 

semestriale) 
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Susținere pentru 
cercetătorii Universității  

Căutări specializate, 
Analize specializate, 
Generarea de rapoarte 

• Ex. pentru  Evaluarea 
personalului, 
Proceduri de căutare 

Creșterea cercetării 

• Documentare  și 
activități cu acces 
deschis 

• Susținere pentru 
decizii strategice în 
bibliotecă 

Analize specializate 
(inter)naționale, de ex. 

pentru agenții științifice, 
fundații științifice, 

universități 
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• Care sunt principalii jucători (autori, 
instituții, țări, etc.) din domeniul meu de 
cercetare? 

• Care sunt „temele principale” și „lucrările 
principale” din domeniul meu de cercetare 
(emergente)? 

• Care sunt citările clasice din domeniul meu 
de cercetare (cunoștințe de bază)? 

• Cât de actuale sunt referințele mele (ultimă 
generație)? 

• Cât de vizibile sunt publicațiile mele? Cum 
pot crește vizibilitatea acestora (strategii de 
publicare)? 
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• Cât de mare este impactul publicațiilor 
mele (servicii de alertă)? 

• De cât de multe citări am nevoie pentru a 
mă afla printre cei mai buni (excelență)? 

• Cine sunt potențiali mei 
competitori/colaboratori? 

• Cum este evaluat rezultatul cercetării 
mele în comparație cu cel al 
competitorilor/ colaboratorilor? 

• Cine sunt potențialii finanțatori (agenții 
de finanțare)? 
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1. Date de publicare extrase din 
diferite surse de date (Web of 
Science (WoS), Scopus, alte baze 
de date specializate pe alte teme, 
etc.), inclusiv clarificarea manuală 
a datelor  
2. Opțional: comparație cu liste de 
publicații date și analiza acoperirii 
3. Verificări încrucișate cu oamenii 
de știință 
4. Validarea și dezbaterea 
rezultatelor cu oamenii de știință 
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• Susținere pentru creșterea vizibilității 
cercetătorului (ResearchID, Google 
Citations Profile) 

• Mapare cu instrumente open access, 
cum sunt Bibexcel, Pajek și VosViewer 

• Baze de cunoștințe: analiza 
referințelor (Cited sources) 
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• Susținere pentru creșterea vizibilității 
cercetătorului (ResearchID, Google 
Citations Profile) 

• Mapare cu instrumente open access, 
cum sunt Bibexcel, Pajek și VosViewer 

• Baze de cunoștințe: analiza 
referințelor (Cited sources) 
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• Formularea de șiruri de căutare reproductibile 
& ajustabile 

• Colectarea datelor în două etape (după 
instituție și autor) 

• Clarificarea manuală a autorilor și afilierilor 

• Verificare încrucișată cu liste de publicații date 
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Maparea științei 

Generarea de 
hărți dedicate 

Rețele de 
colaborare: 

co-autori, co-
afilieri, țări 

Rețeaua 
principalelor 

teme de 
cercetare & 

rețeaua 
interdisciplina

rității: 
categorii de 

subiecte, 
surse, cuvinte 

cheie & 
rezumate 

Rețeaua 
analizei 
citărilor: 

autori care 
citează, 

instituții care 
citează, țări 
care citează 

Rețeaua 
agențiilor de 

finanțare 
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Instrument de politică a științei 
Ex. Noyons et al. (2002) a prezentat un studiu de caz în care au 
adăugat indicatori bibliometrici la o hartă a micro-electronicii. 
Mai întâi au identificat 23 de subdomenii, apoi au fost create 

profiluri pentru mai mulți actori pentru detectarea activității din 
subdomenii. 

Thijs & Glanzel (2008) au dezvoltat un model de clasificare 
pentru a crea grupuri de instituții cu același profil de cercetare 

pentru a spori intercomparabilitatea în studiile evaluative. 

Aplicații posibile ale analizei rețelei: COLECTAREA INFORMAȚIILOR 
 

Ex. în anii 1990 ISI a dezvoltat programul SCI-Map. Henry Small 
(1994) l-a aplicat pentru a construi o hartă a cercetării în 

domeniul HIV.Small, H. (1994), Scientometrics, A SCI-MAP case-
study – Building a map of aids research, 30(1), 229-241. 

Au fost selectate concepte cheie și în jurul lor s-a construi o 
rețea. Prin extinderea interactivă a acestei rețele și adăugarea 
de noi elemente la selecție, utilizatorii pot explora structura 
unui set de documente. De asemenea, permite investigarea 
modului în care un subiect este conectat la literatura din alte 

domenii. 

Exemplu: 
Aplicarea analizei rețelei în studiul științei 

Poate fi aplicată asupra tuturor unităților asociate cu știința, 
cum sunt publicațiile, disciplinele, revistele, instituțiile și 

cercetătorii … 

Cel mai probabil, rezultatele sunt trasate într-o reprezentare bi- 
sau tri-dimensională (o hartă). De aceea, este denumită frecvent 

„Maparea științei”. 
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• https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php 
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Leiden University 
http://www.citnetexplorer.nl/Home 
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http://www.vosviewer.com/ 
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http://www.leidenranking.com/ 
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http://www.journalindicators.com/ 

37 Chisinau, 8 octombrie 2014 



http://pajek.imfm.si/doku.php?id=pajek 
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Prof. dr. Vladimir Batagelj, Slovenia 
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https://gephi.github.io/ 
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http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/index.html 
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Scientometria este ideală pentru 
bibliotecile academice pentru a 

consolida poziția acestora în 
universitate! 

Acest domeniu oferă numeroase 
oportunități pentru furnizarea de 

servicii inovatoare atât pentru 
personalul universitar academic, cât 

și administrativ, care completează 
revizuirea specialiștilor! 

Astfel puteți contribui la 
dezvoltarea de noi strategii și la 

stimularea inovației! 

Participați activ la discursul științific 
și diseminați experiența dobândită 

în comunicarea științifică!  

"Be the change that you wish to see in the 
world" - Mahatma Gandhi 

44 Chisinau, 8 octombrie 2014 



Proiectul „Dezvoltarea 
noilor servicii 
informaţionale 
pentru Învăţământul 
Economic superior 
din Moldova”, 
finanţat de Fundaţia 
EURASIA, realizat în 
parteneriat între 
Academia de Studii 
Economice şi 
Universitatea din 
Bergen. 
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 
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