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Editorial
Câtă literatură științifică am citit în ultimii doi ani?
de Vasile Docea

A

ccesarea platformelor electronice, care oferă
acces on-line la literatura științifică
profesorilor, cercetătorilor și studenților
Universității de Vest din Timișoara, a crescut
spectaculos în 2016-2017, în comparație cu anii
anteriori. Aceasta în condițiile în care nu s-au produs
modificări majore în privința platformelor electronice
abonate. Creșterea reiese cât se poate de clar din
evidențele care ne-au fost puse la dispoziție de
Asociația ANELIS-PLUS, prin intermediul căreia au
fost abonate majoritatea resurselor electronice
accesibile la Bibloteca Centrală Universitară „Eugen
Todoran” și la amintita universitate.
șa cum se poate observa și în graficul de mai
jos, suma accesărilor jurnalelor științifice în
format electronic (441.445 de accesări) a
crescut în 2017 de aproape trei ori față de anul 2013
(158.828). Creșterea din 2017 este mare – de 46% –
și față de anul precedent, când s-au înregistrat
300.762 de accesări.

of Science și Scopus. Sintetic, situația accesării
resurselor electronice în anul 2016 se prezintă în felul
următor:

N

n afară de această dinamică pozitivă, s-au
produs alte două mari schimbări. Prima:
începând cu anul 2016, agregatorul ProQuest a
trecut pe locul întâi în preferințele cititorilor,
depășind-o ca număr de accesări pe Freedom
Colection a platformei Science Direct. A doua:
accesarea platformelor științifice se face din ce în
ce mai mult prin intermediul serviciului de „acces
mobil” și tot mai puțin prin folosirea terminalelor
de la Bibliotecă sau Universitate („acces pe bază
de IP”). Ne-am obișnuit cu toții, destul de repede,
să căutăm informații și să citim de acasă, din parc
sau de oriunde în lume.

A

u toate platformele de resurse electronice sau bucurat de același interes din partea
publicului academic de la UVT și BCUT.
Printre platformele foarte solicitate în acești doi ani
se numără ProQuest (cu 85.613 accesări în 2016 și
140.894 accesări în 2017), precum și Science Direct
de la Elsevier (cu 63.926 accesări în 2016 și 58.729
accesări în 2017). Slab accesate au fost colecțiile
American Institute of Physics (3.285 accesări în 2016
și 2.563 accesări în 2017) sau American Physical
Society (2.224 accesări în 2016 și 1.414 accesări în
2017). La cote ridicate s-a menținut consultarea celor
două mari platforme bibliometrice, Thomson World

Graficul de mai jos ne prezintă situația pe 2017:
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