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ePortofoliul educaţional este elaborat în scopul sprijinirii personalului de specialitate din
biblioteci în elaborarea şi publicarea articolelor ştiinţifice, optimizării comunicării profesionale şi
ştiinţifice, a implicării în activitatea de cercetare.
ePortofoliul educaţional este destinat personalului de specialitate din biblioteci, actualilor
şi potenţialilor autori de articole ştiinţifice, solicitanţilor pentru obţinerea/confirmarea categoriei
de calificare superioară.
Sugestiile prezentate sunt fundamentate pe experienţa autorului, precum şi bibliografia
anexată.
ePortofoliul educaţional include următoarele componente: Recomandări de bază.
Bibliografie; Titlul articolului. Autoritate şi afilieri profesionale; Abstractul articolului. Cuvinte
cheie; Conţinutul articolului ştiinţific; Referinţe bibliografice; Finalităţi.













1. Recomandări de bază
Articolele, publicate în revistele ştiinţifice, sunt genul preferat de documente de către
cercetători/bibliotecari; Argumente în sprijinul acestei afirmaţii: operativitate în elaborare
şi publicare (de exemplu, în comparaţie cu un volum, chiar articol în culegere); acces
facil (de exemplu, platforme de acces deschis); destinaţie diversă a revistei şi altele;
Consultarea deciziei de publicare (colegi, manageri, coordonatori; corelarea deciziei cu
programele de cercetare în cadrul instituţiei/structurii);
La începutul elaborării articolului autorul/autorii aleg revistei, în care se intenţionează de
a publica articolul (în acest sens recomandăm consultarea Regulamentului cu privire la
evaluarea,
clasificarea
şi
monitorizarea
revistelor
ştiinţifice
http://www.cnaa.md/i/attestation-commission/meetings/18122018/files/attestationcommission/meetings/6-18.12.18.pdf/6.regulament-evaluare-reviste.pdf ; cunoaşterea
prevederilor Politicii editoriale a instituţiei, care editează revista; impactul revistei; costul
publicaţiei; integrarea temei articolului în domeniul de interes al revistei; periodicitatea –
în caz că acesta este prevăzut de Politica editorială şi altele);
Însuşirea cerinţelor Ghidului pentru autorii revistei (de regulă, este publicat în fiecare
număr al revistei ori pe pagina WEB a instituţiei-editor; de exemplu: a se vedea „Ghidul
pentru
autori”,
revista
„Magazin
bibliologic”
http://www.bnrm.md/files/publicatii/MB%201-2%202020.pdf );
Un articol este trimis la o singură revistă! În caz de întârziere a publicări şi trimiterea
articolului în altă parte – acesta trebuie să fie retras de la prima revistă;
Atenţie la cerinţele tehnice de prezentare a articolului (acestea adesea sunt ignorate de
către autori); de regulă acestea ţin de: font Times New Roman; titlul articolului (centrat,
scris cu majuscule, bold, size 12, spațiu între rânduri, cum trebuie indicat numele,
prenumele autorului, afilierea instituțională, funcția deținută, gradul științific/titlul
didactic, adresa de e-mail, dacă sunt solicitate poza autorului, rezumat/abstract, cuvintecheie şi altele;
Unde pot publica bibliotecarii articole ştiinţifice? În primul rând, recomandăm publicarea
în
revistele
de
specialitate
(„Magazin
bibliologic”
http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-despecialitate/26-magazin-bibliologic , „BiblioPolis” http://www.hasdeu.md/bibliopolis ,
„Confluenţe bibliologice” http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html ,

„Confluenţe bibliologice” http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html etc.
În al doilea rând, în funcţie de tema abordată, articolul poate fi publicat în alte reviste
ştiinţifice – în acest sens recomandăm consultarea Instrumentului Bibliometric Naţional
https://ibn.idsi.md/ro/journals_view . Şi nu în ultimul rând, articolele ştiinţifice pot fi
indexate în Repozitoriul Tematic Naţional NTR Mold-LIS http://moldlis.bnrm.md/ .
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