Ghid de
utilizare

Ghid de utilizare pentru Instrumentul Bibliometric Național
Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN, https://ibn.idsi.md/) este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la
articole publicate în revistele științice din Republica Moldova în perioada 1993-2016.
Instrumentul Bibliometric Naţional se adresează:
• cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor – pentru activități de cercetare, identificarea tendințelor recente de
cercetare pe domenii, stabilirea legăturilor de colaborare, raportare, generarea bibliografiilor etc.;
• autorilor de articole ştiinţice – pentru evidenţa publicaţiilor în revistele ştiinţice, acces la informaţii statistice privind articolele
publicate de autor etc.;
• factorilor de decizie – pentru a obţine informaţie la zi privind publicaţiile în reviste ştiinţice naţionale, distribuţia acestora pe
domenii ştiinţice, date statistice privind publicaţiile pentru luarea deciziilor în procesul de evaluare a doctoranzilor,
cercetătorilor, colectivelor de cercetare, organizaţiilor, instituțiilor din sfera CDI;
• publicului larg – pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra evoluţiei publicaţiilor ştiinţice naţionale în diverse domenii.
IBN conține (15.02.2017):








101 reviste, inclusiv 64 de reviste științifice acreditate
peste 2 200 numere de reviste
peste 49 000 articole
peste 3210 000 pagini
peste 24 500 autori
peste 2 100 organizaţii
peste 69 000 persoane accează IBN.
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Pagina principală
1

Informații despre IBN
Paginile de prezentare a informației despre IBN, conțin
descrierea funcționalităților versiunii curente a
sistemului Despre IBN; informații Utile pentru
utilizatorii IBN, colegiile de redacție, cadrul normativ
relevant, glosar de termeni, pagina de identitate vizuală
a IBN și datele de contact.

2

Limba interfeței
Opțiune de modificare a limbii în care este prezentată
interfața sistemului IBN.

3

Căutare simplă
Oferă opțiune de căutare a informației în sistem. Pentru
a începe, introduceți termenul căutat în casetă (detalii
la pag. 8).

4

Căutare avansată
Deschide pagina de căutare avansată (detalii la pag. 9).

5

Ultimele numere
Sunt afișate cele mai recente numere ale revistelor
înregistrate în IBN.

6

Arhiva noutăților
Noutățilerelevante, care țin de dezvoltarea IBN.

7

Reviste științifice
Listă în ordine alfabetică a tuturor revistelor din IBN, cu
informații detaliate despre fiecare revistă.

8

Reviste în baze de date internaționale
Liste ale revistelor științifice naționale înregistrate în
baze de date internaționale recunoscute (DOAJ,
SCOPUS, Thomson), însoite de statistici privind
înregistrarea acestora.

9

10

Registrul național
Listă interactivă cu informații de bază cu privire la
revistele acreditate (detalii la pag. 4).

Domenii
Lista domeniilor științifice conform cărora sunt acreditate
revistele științifice.
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Colaborarea autorilor
Interfață pentru generarea grafurilor de coautorat.

12

Statistica IBN
Date statistice variate, privind conținutul IBN (reviste
științifice, articole, autori, vizitatori etc.) (detalii la pag.
10).

13

Tag cloud
Interafață pentru analiza frecvenței cuvintelor-cheie din
articolele științifice.

www.ibn.idsi.md

Registrul național al revistelor acreditate
1

2

3

Selectarea datei
Implicit este generat registrul actual valabil
al revistelor științifice. Pentru o viziune
retrospectivă, selectați orice dată
calendaristică. Faceți clic pe butonul
Afișează.
Categoria revistei
Faceți clic pe numărul revistelor dintr-o
anumită categorie pentru a afișa lista
revistelor respective.

4

5

Redactor-șef
Clic pe numele redactorului-șef pentru a
afișa pagina persoanei respective, cu
articolele acesteia.

6

Fondator
Clic pe denumirea instituției fondatoare,
pentru a afișa lista revistelor instituției
respective.
Domeniu științific
Clic pe denumirea domeniului , pentru a afișa
lista revistelor din domeniul dat.
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Registrul
Registrul revistelor este generat sub formă
de tabel. Faceți clic pe oricare dintre titlurile
coloanelor, pentru a sorta tabelul conform
coloanei respective.
Denumirea revistei
Clic pe denumirea revistei pentru a afișa
pagina revistei , cu informație detaliată
despre aceasta.
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8

Site-ul revistei
Afișează site-ul web al revistei științifice respective.

9

Informație de contact
Clic pe adresa de email pentru a expedia un mesaj la
adresa electronică a revistei.

10

Export, tipar
Registrul revistelor științfiice poate fi descărcat ca fișier
PDF sau tipărit.

9
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Pagina revistei
1

Sortarea revistelor
Clic pe oricare dintre literele din alfabet, pentru a afișa lista
revistelor, titlul cărora începe cu litera respectivă.

2

Categoria revistei
Istoricul categoriilor deținute de revistă este afișat în ordinea
invers cronologică , prima de sus fiind categoria actuală a
revistei. Clic epe iconița PDF pentru a vizualiza Hotărârea de
acreditare, care confirmă categoria revistei.

3

Limba de publicare
Clic pe opțiunea dată pentru a afișa numărul de articole
științifice și rezumate ale acestora care se publică în diverse limbi
din cadrul revistei date.

4

Date statistice despre revistă
Clic pe iconițele respective pentru a afișa grafice cu date
statistice despre revista dată.

5

Descărcarea unui număr de revistă
Clic pentru a descărca un număr complet al revistei în format
PDF.

6

Articole științifice
Clic pe titlul articolului pentru a afișa pagina articolului (detalii
la pag. 6). Clic pe numele autorului pentru a afișa pagina
autorului cu articolele scrise de acesta (detalii la pag. 7).

7

8
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Topul autorilor
Clic pentru a afișa lista autorilor cu cele mai multe articole în
revista dată.

9

6
10

Colegiul de redacție
Clic pentru a afișa componența colegiului de redacție al revistei
date.
Colaborare internațională
Clic pentru a afișa informații privind colaborarea
internațională a revistei, inclusiv bazele de date și cataloagele
internaționale în care este inclusă revista, vânzarea revistei în
străinătate, schimb de publicaţii ştiinţifice cu reviste de peste
hotare și transmiterea revistei la biblioteci de peste hotare.
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10

Prezența autorilor din străinătate
Clic pentru a afișa pagina cu lista articolelor scrisede
autorii din străinătate în revista dată. Lista poate fi
generată pentru diverse perioade, tipărită sau exportată în
format PDF.
Domenii

11

Numere înregistrate
Clic pe un an pentru a afișa numerele din anul dat
înregistrate în IBN. Clic pe numărul revistei pentru
a afișa conținutul numărului în partea centrală a
paginii.
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Pagina unui articol

1
2

1

Titlul revistei
Clic pentru a afișa pagina revistei (detalii la pag. 5)

3

2

Numărul revistei
Clic pentru a afișa conținutul unui număr al revistei , cu opțiunea de descărcare
a acestuia în format PDF.

3

Navigare prin numărul de revistă
Clic pe una dintre cele 2 opțiuni, pentru a afișa articolul precedent sau articolul
următor dintr-un număr de revistă.

4

Căutare articole conform CZU
Majoritatea articolelor din IBN dispun de codul CZU (Clasificare Zecimală
Univerasală). Astfel există posibilitetea de căutare ale articolelor cu subiecte
similare conform CZU. Clic pe oricare dintre codurile CZU aranjate descendent
pentru a afișa articole cu domenii similare, numărul de articole similare pentru
fiecre subiect este indicat în paranteze.

5

Autorul articolului
Clic pe numele autorului pentru a fișa pagina autorului, cu articolele scrise de
acesta (detalii la pag. 7).

6

Afilierea autorului
Clic pe denumirea instituției pe care o reprezintă autorul, pentru a afișa lista
articolelor scrise de autor.

7

Descărcare articol
Clic pentru a descărca articolul în format PDF.

8

Cuvinte-cheie ale articolului
Clic pe oricare dintre cuvintele-cheie, pentru a afișa lista articolelor care dispune
de aceleași cuvânt-cheie. O altă modalitatea utilă de a explora frecvența
cuvintelor-cheie este utilizarea opțiunii Tag Cloud (detalii la pag. 3, pct. 13).

9

Instrumente social media
Utilizați opțiunile disponibile pentru a comenta articolul sau a-l partaja pe
diverse rețele de socializare.

10

5
6

7
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9

Identificatorul DOI
Unele articole din IBN dispun de DOI. DOI (Digital Object Identifier) este un
identificator unic al articolului în spațiul digital. Clic pe DOI pentru a afișa locația
pe Internet a articolului, însoțită de descrierea bibliografică de bază.
10
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Pagina autorului
1

Statistica autorului
Diverse grafice cu informații statisitice privind publicațiile autorului,
distribuite pe domeniile de acreditare a revistelor, ani, categorii de reviste,
scrise în coautorat. Clic pe oricare dintre iconițe pentru a afișa graficele
respective.

2

Titlul articolului
Clic pentru a deschide pagina articolului, cu toate informațiile bibliografice
aferente acestuia (detalii la pag. 6).

3

Numele și afilierea autorului
Clic pe numele autorului pentru a afișa pagina autorului, cu articolele scrise de
acesta. Clic pe afilierea autorului (denumirea instituției), pentru a afișa lista
articolelor scrise de autor, în calitate de reprezentant al acestei instituții.

4

Titlul și numărul revistei
Clic pe titlul revistei pentru a afișa pagina revistei (detalii la pag. 5) cu
informație detaliată despre aceasta. Clic pe numărul revistei pentru a afișa
conținutul numărului respectiv.
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Căutare simplă
1

Caseta de căutare
Introduceți termenul căutat (de ex.: cuvânt-chei,
numele autorului) și faceți clic pe săgeată sau
tastați Enter.

2

Rezultatele căutării
În rezultatele căutării se vor afișa articolele care
conțin termenul căutat în titlu, autori, rezumat,
cuvinte-cheie. Este indicat numărul total de
articole găsite, implicit pe pagina sunt afișate câte
50 de articole, navigarea pe pagina următoare se
face utilizând săgețile din partea de jos a paginii.

3

Titlul articolului
Clic pentru a deschide pagina articolului, cu toate
informațiile bibliografice aferente acestuia (detalii la
pag. 6).

4

Numele autorului
Clic pe numele autorului pentru a afișa pagina
autorului, cu articolele scrise de acesta (detalii la
pag. 7).

5

Titlul revistei
Clic pentru a afișa pagina revistei (detalii la pag. 5)

6

Numărul revistei
Clic pentru a afișa conținutul unui număr al revistei ,
cu opțiunea de descărcare a acestuia în format PDF.
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Căutare avansată
Pagina de căutare avansată oferă posibilitatea de a limita căutarea
conținutului în funcție de diverse criterii. Concomitent pot fi
selectate mai multe criterii. Singurul criteriu oblgatoriu este
Perioada. Astfel, selectând numele autorului și perioada poate fi
generată bibliografia acestuia pentru o anumită perioadă de timp;
selectând o anumită instituție sau un domeniu oarecare, se va
genera lista articolelor scrise de autorii din instituția respectivă sau a
articolelor dintr-un anumit domeniu. Rezultatele căutării sunt
afișate în formatul implicit al IBN sau conform standardului ISO
690:2012.
1

Criterii de căutare
Căutarea articolelor se poate realiza în funcție de numeroase criterii,
care includ:
- numele autorului
- cuvintele-cheie
- organizația
- domeniul științfiic
- revista și categoria acesteia
- perioada în care a fost publicat articolul
- proiectul în cadrul căruia a fost publicat articolul

2

Afișarea rezultatelor
Selectați una dintre cel e 2 opțiuni de afișarea a rezultatelor căutării: în
formatul implicit al IBN sau conform standardului ISO 690:2012.

3

Sortarea rezultatelor căutării
Lista cu rezultatele căutării, afișată în unul dintre cele două formate,
poate fi sortată în ordine alfabetică sau conform instituțiilor, care
reprezintă ordinea afilierii autorilor.

4

Inițierea căutării
Clic pe butonul Afișare pentru a afișa lista articolelor conform criteriilor
de căutarea specificate anterior sau clic pe butonul Resetare, pentru a
iniția o nouă sesiune de căutare, anulând toate criteriile specificate
anterior.

5

Export, tipar
Lista articolelor generată ca rezultat al căutării poate fi descărcată ca
fișier PDF sau tipărită.
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Statistica IBN
Statistica IBN este o pagină care conține date
statistice privind titlurile de reviste din sistem,
numerele de reviste, articolele, autorii, utilizatorii
IBN etc. Aceste date includ distribuirea pe ani,
domenii, categorii de reviste, limbă de publicare
etc.
1

Statistica pe categorii
Clic pe semnul + pentru a deschide lista informațiilor
statitistice disponibile pentru una dintre categorii:
- titluri de reviste
- numere de reviste
- articole

2

Liste
Clic pe linkul situat în dreptul diverselor categorii de
date statistice pentru a afișa informația respectivă
sub forma unor liste.

3

Grafice
Clic pe iconițele cu diverse grafice pentru a afișa
datele statistice în forma graficelor variate.
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