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Dintr-o întreagă tipologie documentară, publicaţiile în serie se disting prin 
caracteristicile lor specifice care le fac să fie principalul instrument de difuzare a 
informaţiei. Aceste publicaţii reprezintă o importantă sursă de informare și cu-
noaștere pentru toate categoriile de utilizatori, conţinînd în general, informaţia cea 
mai nouă dintr-un domeniu. Materialele prezentate în publicaţiile date se caracteri-
zează printr-o varietate de conţinuturi și autori, articolele sînt scurte şi focalizate pe 
un subiect îngust. Astfel, cititorul cu nevoi precise de informare găseşte informaţia 
potrivită mai rapid decît într-o publicaţie monografică. Actualizarea informaţiilor 
în publicaţiile în serie se poate face la intervale foarte scurte de timp, chiar zilnic în 
cazul ziarelor.

Publicaţiile seriale sînt adesea prima sursă de informare despre un subiect 
sau despre evoluţia unui domeniu sau fenomen.

Sala de lectură nr. 3 „Știinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte” oferă o bo-
gată și variată colecţie de publicaţii în serie, editate în Republica Moldova, România 
și Rusia: 384 anale și anuare în 65 titluri, 6 377 reviste în 353 titluri și 5 355 ziare 
în 45 titluri (fig. 1), trei titluri din ele fiind editate de Universitatea de Stat „Alecu 
Ruso” din Bălţi: rev. șt. „Fizica şi tehnica: procese, modele, experimente”, rev. șt.-met. 
„Revista Tehnocopia” și rev. „Sintagmele”.

La moment utilizatorii au acces la publicaţiile în serie din ultimii 10-20 de 
ani, în conformitate cu profilul sălii de lectură.

Fig. 1. Colecţia sălii de lectură per gen document
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Fig. 2. Titlurile de publicaţii în serie din sală per limbi

Colecţia publicaţiilor seriale este multilingvă, utilizatorilor le sînt propuse 
pentru consultare documente în limbile română, rusă, engleză și germană. Con-
form datelor diagramei de mai sus se detestă predominarea publicaţiilor în serie în 
limba română (56%) (fig. 2). 

Revistele din sala de lectură pot fi grupate pe următoarele genuri:
• reviste teoretico-știinţifice – „Buletinul Academiei de Știinţe a Republicii 

Moldova. Matematica = Известия Академии наук Республики Молдова”, 
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Informatica”, Studia Universitatis Ba-
beş-Bolyai. Biologia”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedago-
gia”, „Studia Universitatis. Seria: Știinţe reale şi ale naturii”, „Studia Univer-
sitatis. Știinţe exacte şi economice”, „Alma Mater”, „Педагогика”, „Buletinul 
Academiei de Știinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii = Известия Академии наук 
Молдовы. Науки о жизни”, „Вопросы психологии”, etc.

• reviste știinţifico-metodice – „Didactica Pro...”, „Grădiniţa modernă”, „Învă-
ţământul preşcolar şi primar”, „Învăţătorul modern”, „Revista de fizică "Evri-
ca", colecţia „1 сентября” care include toate domeniile, „Начальная школа”, 
„Классный руководитель”, „Психология в вузе” etc.

• reviste știinţifico-practice – „Psihologie”, „Revista de asistenţă socială”, 
„Mediul ambiant”, „Tehnocopia”, „Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală”, 
„Одаренный ребенок”, „Педагогическая диагностика”, „Квант”, „Наука 
и жизнь”, „Экология и жизнь” etc.

• reviste de cultură generală – „A mic”, „Arborele lumii”, „Flacăra”, „Dialog”, 
„В мире растений”, „Вокруг света”  etc.
Bogăţia, calitatea și varietatea titlurilor din colecţia dată poate fi confirmată 

și datorită următorilor factori:
	Opt titluri de reviste știinţifice din Republica Moldova, pe care le deţine 

colecţia sălii de lectură sînt înregistrate în Directoriul Revistelor cu Acces 
Deschis (DOAJ): rev. șt. „Computer Science Journal of Moldova”, rev. șt. „Bu-
letinul Academiei de Știinţe a Republicii Moldova. Matematica = Известия 
Академии наук Республики Молдова” și rev. șt., inf.-analitică și inginereas-
că „Problemele energeticii regionale” (Problems of the Regional Energetics), 
rev. de știinţă, inovare, cultură și artă „Akademos”, rev. șt. „Chemistry journal 
of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry”, rev. șt. „Studia 
Universitatis Moldaviae. Seria Știinţe ale Educaţiei”, rev. șt. „Studia Universi-
tatis Moldaviae. Seria Știinţe exacte şi economice” și rev. șt. „Studia Universi-
tatis Moldaviae. Seria Știinţe reale şi ale naturi”.

	Un număr mare de titluri de reviste știinţifice naţionale din colecţia dată 
sînt acreditate și indexate pe categorii de către CNAA (Comisia Naţională de 
Atestare și Acreditare), datele Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informa-
ţionale IDSI http://idsi.md/node/932:
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Categoria A – rev. șt. „Электронная oбработка mатериалов”;
Categoria B – revistele ştiinţifice „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Matematica”, „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele medicale”, 
„Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii”, „Buletinul Institutului de 
Geologie şi Seismologie al Academiei de Știinţe a Moldovei = Bulletin of the Institute 
of Geology and Seismology of Moldavian Academy of Sciences”, „Chemistry Journal 
of Moldova”, „Computer Science Journal of Moldova, „Moldavian Journal of the Phy-
sical Sciences”, „Problemele Energeticii Regionale”, „Revista Botanică”, „Revista de 
Psihologie (Serie nouă)” și „Știinţa Agricolă = Agrarian Science”, rev. de proprietate 
intelectuală „Intellectus”, rev. șt.-pr. „Sănătate publică, Economie și Management în 
Medicină”;

Categoria C – rev. de şt. şi pr. „Agricultura Moldovei”, revistele ştiinţifice 
„Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie. Ştiinţele naturii şi Muzeologie (Seria 
nouă)”, „Mediul Ambiant”, „Meridian Ingineresc”, „Univers Pedagogic”, „Studia Uni-
versitatis (Seria Știinţe ale Educaţiei)”, „Studia Universitatis (Seria Știinţe Exacte şi 
Economice)” şi  „Studia Universitatis (Seria Știinţe Reale şi ale Naturii)”, rev. șt.-pr. 
„Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia”, rev. șt.-pr. „Psihologie. Pedagogie Specială. 
Asistenţă Socială”, rev. did.-șt. „Revista de Știinţe Socio-Umane”, rev. de teorie și pr. 
ed. „Didactica Pro...”, rev. teoret.-șt. „Ştiinţa Culturii Fizice”, rev. șt.-did. „Revista 
Tehnocopia”;

În colecţie se regăsesc reviste ştiinţifice din România cu factor de impact, 
recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămîntul 
Superior (CNCSIS http://cncsis.gov.ro/articole/65/Reviste-cotate-ISI.html), datele 
ISI (Information Sciences Institute): „Matematical Reports (formaly Studii şi cerce-
tări matematice)” și „Fixed Point Theory”;

Sala de lectură deţine reviste ştiinţifice din Federaţia Rusă indexate în 
categoria B, (datele Institutului de Cercetare în Învăţămîntul Superior, comisia 
de evaluare a revistelor ştiinţifice din Rusia http://polit.ru/article/2015/04/08/list_
journals/) și care se regăsesc în baze de date internaţionale: „Вестник  Московского 
университета. Сер. 14 Психология”, „Вестник  Московского университета. 
Сер. 16 Биология”, „Вестник Московского университета. Сер. 17 Почвоведе-
ние”, „Вопросы психологии”, „Психологический журнал”, „Журнал практиче-
ского психолога” și „Мир психологии”.

În evaluarea colecţiei de seriale din sală un criteriu important este impactul 
revistelor asupra publicului și frecvenţa citărilor în alte lucrări. Impactul cercetă-
rilor și vizibilitatea în Internet prin Google Scholar îl calculează Softul „Publish or 
Perish” http://publish-or-perish.en.softonic.com/.

Indexul Hirsch caracterizează excelenţa știinţifică a publicaţiilor, punînd în 
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calcul numărul de articole citate în ordinea descrescătoare a acestora. Cele mai 
înalte indexuri hirș se înregistrează la revistele știinţifice în limba rusă „Вопросы 
психологии” și „Психологический журнал” (h – 92, g-index – 140, hi individual – 
3 și respectiv h – 70, g – 100, hi – 66), în limba engleză – rev. șt. „Computer Science 
Journal of Moldova” – h – 11, g – 29, hi – 9.

Dintre publicaţiile periodice în limba română, în care putem urmări rezul-
tatele cercetărilor știinţifice ale profesorilor universitari bălţeni se evidenţiază ur-
mătoarele:

- rev. de proprietate intelectuală „Intellectus” – h – 8. g – 16, hi – 7 (în revistă 
putem consulta publicaţiile profesorului Boris Boincean) ;

- rev. de șt., inovare, cultură și artă „Akademos” –h – 7, g – 12, hi – 7 (publica-
ţiile profesorilor Boris Boincean și Stadnic Stanislav);

- rev. de teorie și practică educaţională „Didactica Pro...” – h – 7, g – 10, hi – 6 
(publicaţiile profesorilor Lora Ciobanu, Valeriu Cabac, Tatiana Şova, Lidia 
Popov etc.);

- rev. șt.-pr. „Psihologie” – h – 6, g – 9, hi – 5; (publicaţiile profesorilor Silvia 
Briceag, Galina Petcu, Lilia Nacai etc.)

- rev. șt. „Univers pedagogic” – h – 5, g – 5, hi – 4 (publicaţiile profesorilor Ion 
Gagim, Şova Tatiana, Adelina Ştefîrţă etc.);

- rev. șt. de ed., spiritualitate și cultură ecologică „NooSfera” – h -4, g - 5, hi – 4 
(publicaţiile profesorilor Boris Boincean și Victor Capcelea);

- rev. șt. „Mediul ambiant” – h – 4, g – 4, hi – 3 (publicaţiile profesorului Vale-
riu Capcelea);

- rev. șt. „Meridian ingineresc” – h – 4, g – 4, hi – 3 (publicaţiile profesorilor 
Pavel Topală, Alexandru Balanici);

- rev. de șt. și pr. „Agricultura Moldovei” – h – 3, g – 4, hi – 3 (publicaţiile pro-
fesorului Boris Boincean);

- săptămînalul de informaţie, opinie și cultură pedagogică „Făclia” – h – 2, g 
– 3, hi – 2 (publicaţile profesorilor Valeriu Cabac, Elena Zolotariov, Tatiana 
Zemţova, Maria Nicorici, Axenia Saulea, Aurelia Beţivu etc.);

- săptămînalul „Univers Pedagogic pro” - h – 1, g – 1, hi – 1 (publicaţiile profe-
sorilor Popa Mihail, Tatiana Şova etc.).

În „Publish or Perish” se regăsesc și revistele universitare: rev. șt. „Fizica şi 
tehnica: procese, modele, experimente” – h – 2, g – 2, hi – 1 (publicaţiile profesorilor 
Pavel Topală, Valeriu Abramciuc, Alexandru Balanici, Popa Mihail, Vitalie Beșliu, 
Vladislav Rusnac, Gheorghe Rusu etc.) și rev. șt.-did. „Revista Tehnocopia” – h – 2, 
g – 2, hi – 2 cu publicaţiile profesorilor: Silvia Briceag, Vasile Garbuz, Maria Corce-
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voi, Mihail Popa, Vasilii Şaragov, Valeriu Capcelea etc.
Odată cu reforma învăţămîntului în Republica Moldova, cu apariţia noilor 

cerinţe faţă de procesul de studiu, a crescut semnificativ și interesul faţă de publica-
ţiile în serie. Dacă pînă atunci utilizatorii se adreseau la aceste publicaţii ca la surse 
suplimentare de informaţie, cu introducerea noilor disciplini, neacoperite încă su-
ficient cu manuale și documente metodice, s-a schimbat abordarea serialelor, ele 
devenind principalele izvoare de obţinere a informaţiei pentru studiu și cercetare. 
Acest fapt a influenţat și asupra împrumuturilor publicaţiilor date, care sînt în creș-
tere (fig. 3, 4).

Fig. 3. Ponderea împrumuturilor de publicaţii în serie 
în raport cu împrumuturile totale anii 2013-2015

Fig. 4. Dinamica împrumuturilor publicaţiilor în serie 
în sală anii 2013-2015

Creșterea împrumuturilor publicaţiilor peridice în sală se datorează și plani-
ficării de către profesorii universitari, conform noilor curricule de studiu la cursul 
Pedagogie. Practica de iniţiere, orelor de laborator la Bibliotecă, care prevăd forma-
rea competenţelor studenţilor de a lucra individual. Sînt implicaţi studenţii tuturor 
facultăţilor anul I, semestrele I și II. La aceste ore utilizatorii lucrează în cea mai 
mare parte cu colecţiile de reviste și ziare din sală, deoarece informaţia reflectată în 
aceste publicaţii și recomandările metodice din ele sînt cele mai necesare datorită 
actualităţii sale.

Întru o dezvăluire mai completă a colecţiei în ajutorul utilizatorilor în sală 
se organizează expoziţii tematice și prezentări bibliografice, ce permite o mai mare 
vizibilitate pentru un anumit subiect sau problemă. 

Pentru a analiza cum este asigurat accesul de instruire și cercetare știinţifică 
în sala de lectură prin intermediul publicaţiilor în serie în lunile ianuarie – februa-
rie 2016 a fost realizat sondajul de opinie „Eficienţa utilizării publicaţiilor în serie”.
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Scopul cercetării:
Evaluarea rolului publicaţiilor în serie privind acoperirea eficientă, informa-

ţional – documentară a procesului didactic, de cercetări stiinţifice și analiza pleni-
tudinei acetei colecţii de profil. 

Obiectivele sondajului:
• Analiza colecţiei de publicaţii seriale din această subdiviziune;
• Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor în procesul de instruire 

și cercetare; 
Ipoteza investigării:
Ipoteza investigaţiei constă în aceea că relevanţa și calitatea colecţiei sălii de 

lectură nr. 3 „Știinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte” depinde de o bună cu-
noaștere a utilizatorilor, a nevoilor de informare și așteptărilor pe care le au. 

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 100 respondenţi: studenţi – 83%, 
masteranzi – 5% și cadre didactice – 12%, considerînd că este necesar să aflăm 
părerea mai multor categorii de utilizatori. Selectarea celor chestionaţi a fost făcută 
aleatoriu.

La sondaj au participat utilizatori de la diferite facultăţi (fig. 5).

Fig. 5. Reprezentarea subiecţilor pe Facultăţi

Chestionarul a inclus nouă întrebări: închise, cu variante de răspuns deja 
formulate și deschise, fără variante de răspus, fapt care a asigurat libertatea expre-
siei pentru fiecare respondent. În cursul investigaţiei rezultatelor obţinute în urma 
răspunsurilor putem constata următoarele:

Analizînd frecvenţa utilizării publicaţiilor în serie, putem menţiona că majo-
ritatea utilizatorilor apelează la această colecţie după necesitate  - 52%, săptămînal 
– 28%, lunar – 12%, zilnic – 8% (fig. 6).

Fig. 6. Stabilirea frecvenţei apelării la publicaţiile în serie
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Scopurile utilizării colecţiei date sînt diverse, dar prioritatea, după cum ve-
dem din procentele obţinute, o deţine utilizarea pentru studiu – 62%; pentru cerce-
tare – 47%; informare – 35%; și recreere – 6% (fig. 7).  

Rezultatul obţinut ne demonstrează că publicaţiile respective sînt utilizate în 
cea mai mare măsură pentru studiu și cercetare.

Fig. 7. Scopurile utilizării publicaţiilor în serie

Analiza opiiniilor respondenţilor privind întrebarea  „În ce limbi preferaţi să 
citiţi aceste publicaţii?” scot în evidenţă faptul, că majoritatea utilizatorilor chesti-
onaţi (97%) preferă să studieze publicaţiile știinţifice în limba română, 36%  - în 
limba rusă, 4% - în limba engleză și 1% - în limba germană (fig. 8).

Fig. 8.  Limbile în care se preferă utilizarea serialelor

Răspunsurile la întrebarea „Care sînt sursele de informare privind publicaţiile în 
serie?” au evidenţiat că cititorul modern exploatează cu succes toate sursele de infor-
mare: catalogul on-line – 54%, expoziţiile tematice, informative tradiţionale și on-li-
ne – 46%, bibliografia cursului – 43% și revistele bibliografice – 38%, lista abonamen-
telor de pe pagina web: http://libruniv.usarb.md – 17%, Zilele de informare – 14%.  
Mai puţin este apelat pentru consultare catalogul alfabetic și sistematic – 8% (fig. 9).

Fig. 9. Afirmaţiile utilizatorilor ce ţin de sursele informării 
privind publicaţiile în serie
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Analizînd afirmaţiile utilizatorilor chestionaţi ce ţin de domeniile știinţifice 
frecvent utilizate putem concluziona predominarea publicaţiilor în serie din dome-
niile Pedagogie – 78% și Psihologie – 40%, fapt care poate fi motivat prin frecvenţa 
mai activă a studenţilor și cadrelor didactice de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei 
și Arte (fig10). 

Fig. 10.  Domeniile ştiinţifice frecvent utilizate

Printre cele mai solicitate publicaţii în serie au fost numite următoarele titluri: 
săptămînalele „Făclia” și „Univers pedagogic Pro”, rev. de teorie și practică educaţio-
nală „Didactica Pro...”, rev. șt.-met. „Învăţătorul modern”, rev. ed. timpurii şi preşco-
lare din RM „Grădiniţa modernă”, rev. șt. „Mediul ambiant”, rev. șt.-pr. „Psihologie”, 
rev. șt.-did. „Revista Tehnocopia”, rev. naţ. de profil psihoped. pentru cadrele did. din 
înv. preșcolar și primar „Învăţămîntul preşcolar şi primar”, rev. şt. „Народное обра-
зование”, „Вопросы психологии”, „Психологический журнал”, revistele şt.-met. 
„Дошкольное образование”, „Начальная школа”, „Воспитание школьников”, 
„Классный руководитель”, „Физика в школе”, „Биология в школе” etc.

Biblioteca pune la dispoziţie accesul la o varietate de peste 47000 titluri de 
publicaţii electronice seriale oferite de unii din cei mai mari furnizori de reviste 
în format electronic: EBSCO, DOAJ, SpringerLink, www.eifl.net. Gratie faptului 
dat utilizatorii au posibilitatea de a consulta nu numai revistele scripte, dar şi cele 
electronice, vizitînd pagina web a instituţiei date http://libruniv.usarb.md. 

În scopul obţinerii informaţiei subiecţii preferă: suportul tradiţional - 67%, recu-
nosc avantajele electronicului - 20% (fig. 11). Putem spune că sînt trei grupe de subiecţi: 
utilizatorii ce preferă suportul tradiţional, utilizatorii suportului electronic, utilizatorii 
suportul tradiţional și electronic – 13%. E de menţionat faptul că noile modalităţi de 
acces la informaţie nu i-au determinat pe utilizatori să renunţe la sursele tradiţionale. 

Fig. 11. Structura lotului general privind tipul de suport preferat 
în scopul obţinerii informaţiei

37

Colloquia Bibliothecariorum



Calitatea şi cantitatea colecţiei publicaţiilor în serie este apreciată pozitiv de 
către respondenţi. Constatăm că majoritatea utilizatorilor chestionaţi a apreciat 
aceată colecţie ca: foarte bună – 51% şi bună – 46% (fig. 12).

Fig. 12. Aprecierea calităţii şi cantităţii 
colecţiei de publicaţii în serie

Concluzii:
Generalizînd rezultatele obţinute în urma investigaţiei „Eficienţa utilizării 

publicaţiilor în serie”, putem constata:
• Personalul Bibliotecii pentru realizarea cu succes a obiectivelor orientate 

spre îmbunătăţirea calităţii de prestare a serviciilor și crearea unui mediu 
favorabil activităţii utilizatorilor trebuie să continuie evaluarea și monitori-
zarea necesităţilor și cerinţelor acestora, avînd în vedere importanţa cunoaș-
terii opţiunilor, preocupărilor și preferinţelor sale; 

• Publicaţiile în serie, atît cele tradiţionale, cît și electronice constituie un seg-
ment important în colecţia sălii de lectură și a Bibliotecii;

• În opinia utilizatorilor colecţia de publicaţii în serie din sală este variată, 
calitativă și suficientă pentru studiu și cercetare în USARB;

• Serialele sînt și vor rămîne surse indispensabile în procesul de formare a 
viitorilor specialiști.
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