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Baze de date bibliografice și motoare de căutare 
academice
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Baza de date bibliografice: set structurat de metadate bibliografice (de ex. titlu, tip de 
publicație, an, autor, identificatori etc.) necesare pentru calcularea indicatorului de bază 
al activității științfice - numărul de publicații (și citările dintre acestea)



Baze de date bibliografice & motoare de căutare 
academice



Rețele sociale pentru cercetători
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Academia.edu - platformă de partajare a rezultatelor cercetărilor științifice. Cercetătorii au încărcat 22 de 
milioane de publicații, 67 de milioane de cadre universitare, profesioniști și studenți citesc publicații pe 
Academia în fiecare lună.

https://www.academia.edu/

Mendeley - se poziționează în principal ca un sistem de management a referințelor, însă oferă și 
funcționalitățile unei rețele sociale pentru cercetători, care facilitează comunicarea, colaborarea și 
partajarea de idei și publicații. Conform statisticilor prezentate pe site, deservește o comunitate globală de 
peste 6 milioane de cercetători.

https://www.mendeley.com/

ResearchGate - rețeaua profesională pentru oamenii de știință. Peste 17 milioane de membri din întreaga
lume o utilizează pentru a împărtăși rezultatele, a căuta informații și a discuta despre cercetare. Scopul 
rețelei este de a conecta lumea științei și de a face cercetarea deschisă tuturor.

https://www.researchgate.net/

ORCID - sistem de identificare a cercetătorilor, oferă și o platformă web unde utilizatorii pot redacta
informația din profilul său și interconecta publicațiile cu codul său ORCID. Conform statisticilor prezentate
pe site, actualmente sunt aproape 10 milioane de iD-uri ORCID active. 

https://orcid.org/

https://www.academia.edu/
https://www.mendeley.com/
https://www.researchgate.net/
https://orcid.org/


De ce rezultatele sunt diferite?
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Metadatele – sângele din sistemul comunicării științifice

Metadate = date despre date

• Conform National Information Standards Organization (NISO), metadatele se încadrează în trei categorii:
:: metadate descriptive: un element ce ajută la identificare ori descoperire, ca titlu, sumar, autor ori 
cuvinte cheie;
:: metadate structurale: un mod prin care se stabileşte cum anumite itemuri sunt puse împreună; de 
exemplu, cum sunt ordonate paginile pentru a forma capitole;
:: metadate administrative: informaţii care permit gestionarea unor resurse, ca de exemplu momentul 
în care un lucru a fost creat, tipul de fişier, cine l-a accesat etc.

• Integrate în toate aspectele procesului editorial: de la crearea și producerea de informații la marketing, 
descoperire, diseminare, implicare și impact

• cheie pentru descoperirea informației în Internet 

• multitudine de standarde

• fluxuri de informații.

6

Sursa: Understanding Metadata: What is Metadata, and What is it For?: A Primer, John Riley, 2017

Orice conținut în Internet (inclusiv cel științific) are 2 
tipuri de public-țintă:
• motoarele de căutare
• utilizatorii

http://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017


Universul metadatelor 

7Sursa: Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe de Jenn Riley and Devin Becker, 2010 

Gamă uluitoare de comunități, domenii, funcții, scopuri și standarde ale metadatelor din sectorul 
patrimoniului cultural. Muzeele, bibliotecile, industria informației și arhivele - comunități care creează și 
utilizează metadate. 

http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/


Metadatele pentru conținut științific
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Metadate: standarde și vocabulare 

Sursa: Understanding Metadata: What is Metadata, and What is it For?: A Primer, John Riley, 2017

http://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017


De ce metadatele sunt importante?

Găzduirea 
conținutului

Căutarea în 
biblioteci 

Profilul 
autorului

Parcursul manuscrisului

Adnotare

Scriere și lectură 
colaborativă

Gestionarea 
bibliografiei

Rețele sociale 
pentru cercetători

Baze de date 
specializate

Metrici și 
analize

Recomandări

Măsurare, 
raportare, 
aplicarea 

metricilor

Verificarea și 
validarea 

înregistrărilor

Completarea 
golurilor din 

metadate

Colectarea 
obiectelor de 

cercetare 
conexe

Potrivirea și 
interconectarea 

citărilor

Căutare și 
descoperire

Agregarea și 
integrarea 

conținutului



Metadatele Crossref

Metadate de bază: titles; author names; ISSNs/ISBNs, 

abstracts, references

Informație despre finanțare: Funder identifiers, award 

numbers

Informație despre licență: License URLs 

Full-text URLs (e.g. for text mining and similarity check)

Crossmark: updates, retractions, corrections

ORCID iDs

Recent: Peer Review reports, relations, Grant IDs

Curând: ROR IDs
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Cerințe față de metadate

Metadatele trebuie să fie:
• exacte

• complete

• actualizate

Metadatele facilitează:

• Detectabilitate

• Integritate științifică și editorială

• Reproductibilitate

• Raportare și evaluare

<journal_metadata>

<full_title>International Journal of 

Meetings</full_title>

<abbrev_title>Am J Meet</abbrev_title>

<issn media_type='print'>4445-6767</issn>

</journal_metadata>

<journal_issue>

<publication_date media_type='print'>

<month>5</month>

<day>5</day>

<year>2001</year>

</publication_date>

<journal_volume>

<volume>33</volume>

</journal_volume>

<issue>1</issue>

</journal_issue>

Journal title: International Journal of Meetings

ISSN: 4445-6767

Publication date: 5-5-2001

Volume: 33

Issue: 1

https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/

https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/


XML   <titlu> limbajul metadatelor </titlu>

XML (Extensible Markup Language)  - Limbaj extensibil de marcare
✓ transformă documentele dintr-un amestec de text și obiecte într-o colecție sortabilă, ajustabilă, ierarhică de unități de 

conținut; 
✓ XML descrie conținutul în termeni structurali și folosește etichete lizibile de calculator pentru a comunica definiții 

structurale, semnificații și relații. 
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SIMPLITATE
etichetele definesc structura și 

semnificația datelor

etichetele definesc aspectul și 
stilul datelor

EXTENSIBILITATE
permite crearea de etichete 

personalizate specifice conținutului

COMPATIBILITATE UNIVERSALĂ
poate fi înțeles de orice program, 

sistem de operare sau bază de date

etichete predefinite și limitate ca 
vocabular

trebuie făcut ușor de înțeles

XML HTML

Programe

Browsere

Sisteme de operare

Baze de date



ONIX – exemplu de standard

• ONIX (ONline Information Exchange)— standard pentru reprezentarea informațiilor despre
cărți, seriale și video în format electronic. 

• Fluxurile ONIX (în limbaj XML) sunt trimise partenerilor comerciali din industria cărților, inclusiv
angrosistilor (Ingram, Baker și Taylor); comercianților cu amănuntul online (Amazon, Powells); lanțurilor
de librării (Barnes & Noble); și bazelor de date (Library of Congress, Bowker Books in Print, Serials 
Solutions, OCLC / WorldCat)

14Sursa: “The Link Between Metadata and Sales” 2012

Metadate: vânzări medii per ISBN



• COMPATIBILE: deschise, interoperabile, parsabile, acționabile pentru diverse sisteme, lizibile 
pentru oameni, pe cât este posibil 

• COMPLETE: să reflecte conținutul, componentele și relațiile, comprehensive, pe cât este posibil

• CREDIBILE: proveniență clară, de încredere și exacte

• PRELUCRATE (CURATED):  menținute în timp, pentru a reflecta atualizările și elementele noi
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Metadatele – principii 

Sursa: https://metadata2020.org/

un efort de colaborare care pledează pentru metadate mai bogate, conectate și 
reutilizabile, deschise pentru toate rezultatele cercetării, care vor contribui la 
promovarea activității științifice în beneficiul societății.

https://metadata2020.org/


Ruperea legăturilor

Referințele bibliografice ale unei publicații științifice

Link-uri complete: 
referințele au fost 

verificate și aprobate 

După 1 an: 
20% dintre link-urile 

referințelor sunt 
rupte sau inaccesibile

După 5 ani: 
Peste 50% dintre link-
urile referințelor vor 

fi afectate

Odată cu trecerea 
timpului: 

Ruperea legăturilor 
este inevitabilă și 
rareori reversibilă

Sursa: https://perma.cc/

https://perma.cc/


Provocare: cine este autorul publicației? 

Sursa: https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6
3 cercetători din laboratorul unei 
universități din China au numele 
Wang, Xiao-yan, Xiao-rong și Xiao-
xue (de la stânga la dreapta, numele 
acestora în chineză sunt indicate 
deasupra), toți publică articole în 
limba engleză ca X. Wang.
Sursa: 

https://www.nature.com/news/2008/080213/f

ull/451766a.html

• Un singur nume, mai multe persoane
• Mai multe persoane, un singur nume
• Pseudonim
• Nume, prenume lipsă 
• Nume prescurtat ambiguu (I.Cojocaru = Ion, Irina, Ilie etc. ?)
• Schimbarea numelui (după căsătorie) 

https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6
https://www.nature.com/news/2008/080213/full/451766a.html


Comunicarea științifică: universul identificatorilor persistenți

În lumea comunicării 
științifice

ID tip 
document ID tip 

publicație

ID publicație ID autor
ID articol

ID organizație

ID set de date

ID finanțator

ID proiect

ID autorID finanțator



Rec. 1 Identificatori persistenți

• DOI – publicații

• ORCID - autori 

• ROR sau GRID – pentru organizații

• Identificatori pentru granturi și finanțatori  - The Open Funder Registry

• Identificatorii permit motoarelor de căutare și sistemelor din ecosistemul de comunicare științifică să 
găsească, să consume, să facă schimb și să traseze mai ușor legăturile între articole și alte rezultate 
digitale asociate acestora
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https://ror.org/
https://www.grid.ac/
https://www.crossref.org/services/funder-registry/


Identificatori persistenți pentru autori

ORCiD
ScopusAuthorID
Web of Science ResearcherID
Google Scholar ID
etc.



ORCiD - Identificatori persistenți pentru autori

ORCiD interconectează cercetătorii cu lucrările acestora (publicații, seturi de date, granturi etc.), organizații și 

alți identificatori

Sursa: https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6

Finanțatori

Alți 
identificatori

Edituri

Depozite

Asociații 
profesionale

Studii și 
parcurs 

profesional

https://www2.slideshare.net/drmaltman/altman-aries-emug-v2/6


Identificatori persistenți pentru publicații  - DOI 

• DOI (identificatorul obiectului digital) - șir de caractere utilizat pentru a identifica în 
mod unic un document electronic sau o altă entitate digitală, rămâne neschimbat pe 
întreaga durată de existență a acelui document

• URL-uri se pot schimba odată cu modificarea structurii de fișiere a serverului web unde 
este publicat conținutul online

• din 2012 a devenit standard internaţional ISO 26324

• DOI este oferit de agenţii de înregistrare (CrossRef pentru conținutul provenit din 
cercetare (articole științifice, cărți, prezentări la conferințe) sau DataCite pentru 
infrastructurile care gestionează seturi de date)
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Actualizare automată a profilului ORCID în baza DOI

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building


Rec. 2 Licențe privind drepturile de autor

• revistele științifice trebuie să includă licențe privind drepturile de autor în metadatele 
lor la nivel de articol pentru a fi conforme cu Planul S

• includerea informațiilor privind drepturile de autor în metadate, face publicațiile mai 
detectabile, în special pentru revistele OA. Multe motoare de căutare și servicii de 
descoperire (inclusiv Google Scholar) sprijină căutarea și filtrarea după licența 
drepturilor de autor,  pentru a ajuta utilizatorii să găsească conținut OA

• Creative Commons (Licențele Creative) a lansat propriul său motor de căutare pentru 
a ajuta utilizatorii să găsească conținutul care poate fi reutilizat sub o licență CC.

24

https://www.coalition-s.org/


Rec. 3 Rezumate deschise

• „Inițiativa pentru rezumate deschise” (Initiative for Open Abstracts I4OA) pledează 
pentru a face rezumatele tuturor rezultatelor cercetării disponibile în mod deschis, 
prin intermediul depozitelor de încredere, în formate lizibile de calculator. I4OA 
încurajează editorii să trimită rezumate deschise, ca parte a metadatelor pentru 
înregistrarea DOI la Crossref pe cât este posibil.

• Vizibilitate și impact sporit a publicațiilor

• Facilitează mineritul datelor și a textului în baza conținutului prezentat în rezumate -
dezvoltarea instrumentelor de cercetarea din domeniul Învățării Automate și 
Inteligenței Artificiale 
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https://i4oa.org/#about


Rec. 4 Citări deshise

• „Inițiativa pentru citări deschise” (Initiative for Open Citations - I4OC):
includerea citărilor deschise în metadatele articolelor, în format lizibil pentru 
calculatoare

• Sporește detectabilitatea, potențialul pentru analiză și interconectare

• Sprijină dezvoltarea instrumentelor care ajută savanții să identifice mai rapid / să 
urmărească legăturile din activitatea de cercetare și să analizeze natura citărilor

26



scite.ai - analiza citărilor
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Sursa: https://scite.ai/

Platformă pentru descoperirea și evaluarea articolelor științifice prin Citări Inteligente. 
Citările inteligente permit utilizatorilor să vizualizeze cum a fost citată o lucrare științifică, 
oferind contextul citării și o clasificare a acestora (dacă articolul aduce dovezi care susțin sau 
infirmă afirmațiile citate).

https://scite.ai/
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80% dintre publicațiile înregistrate în Instrumentul Bibliometric 
Naționale (www.ibn.idsi.md) sunt indexate de Google Scholar

Orice conținut în 
Internet (inclusiv cel 
științific) are 2 tipuri 
de public-țintă:
• motoarele de

căutare
• utilizatorii

http://www.ibn.idsi.md/


Metadatele – responsabilitate comună

• Crearea și gestionarea metadatelor reprezintă o 
activitate-cheie și o responsabilitate comună a 
producătorilor, distribuitorilor și utilizatorilor de 
conținut, la fel de importantă ca și conținutul în sine.

• Principiul GIGO „Garbage In, Garbage Out” – perfect 
aplicabil pentru metadate 

• Metadatele - în centrul serviciilor bibliotecare, 
necesare atât pentru descrierea resurselor deținute ca 
acestea să fie regăsite de utilizatori, cât și pentru 
gestionarea colecțiilor. 
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IMPORTANT
✓ Adoptarea și utilizarea stadardelor și vocabularelor relevante pentru domeniul de activitate
✓ Reducerea pe cât posibil a erorii umane în procesul de generare/ procesare a metadatelor
✓ Implementarea unor sisteme și instrumente software pentru generarea / gestionarea 

metadatelor, în scopul asigurării interoperabilității (ex. Open Journal System)

Fără metadate, o cameră cu cărți este 
pur și simplu o cameră cu cărți.

Sursa: https://www.yellowkorner.com/en/p/trinity-college-library/52130.html



30

Mai multe metadate

Mai multă vizibilitate

Detectabiltate mai mare = prezență digitală

Conținut științific mai vizibil



Surse

• Understanding Metadata: What is Metadata, and What is it For?: A Primer, John Riley, 2017

• Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe, Jenn Riley and Devin Becker, 2010

• https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/

• https://www.ebsco.com/apps/assets-publishers-materials/Advantages_of_XML.pdf

• John W. Warren. Zen and the Art of Metadata Maintenance.  The Journal of Electronic Publishing, 2015, Volume 18, 
Issue 3. https://doi.org/10.3998/3336451.0018.305

• https://metadata2020.org/

• https://perma.cc/

• https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building

• https://scite.ai/

• https://graph.openaire.eu/
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http://www.niso.org/publications/understanding-metadata-2017
http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/
https://www.crossref.org/education/metadata/metadata-for-different-purposes/
https://www.ebsco.com/apps/assets-publishers-materials/Advantages_of_XML.pdf
https://doi.org/10.3998/3336451.0018.305
https://metadata2020.org/
https://perma.cc/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building
https://scite.ai/
https://graph.openaire.eu/


Vă mulțumesc pentru atenție!
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