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Editorial 

Am citit mai mult în anul care a trecut 

de Vasile Docea

ată, vă dau o veste bună : în 2015 am citit, noi 

toți, mai mult decât în anul precedent. Noi toți 

înseamnă comunitatea academică de la 

Universitatea de Vest din Timișoara și de la 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”. 

Statisticile de utilizare a bazelor de date în format 

on-line, furnizate de Asoliația ANELIS Plus, ne dau 

un număr total de 159.391 de accesări. Cu mult 

peste accesările din anul 2014 (102.438) și chiar 

peste cele din 2013 (158.828). 

 

 

 

azele de date abonate au fost cam aceleași ca 

în anii trecuți: American Institute of Physics 

(AIP), American Physical Society (APS), Ebsco 

Academic Search Complet (Ebsco ASC), Ebsco 

Bussines Sciences Complet (Ebsco BSC), Oxford 

Journals, ProQuest Central, Sage – Human and 

Social Sciences Collection (Sage HSS), Science 

Direct – Freedom Collection, Scopus, 

SpringerLink, Taylor & Francis și Thomson World 

of Knowlege (Thomson WoK). Pe lângă acestea, 

comunitatea științifică a mai avut la dispoziție 

revistele furnizate de Jstore și CEEOL, abonate de 

Biblioteca Centrală Universitară în mod direct, nu 

prin Consorțiul ANELIS Plus. 

utem observa, în 2015, o reorientare a 

preferințelor utilizatorilor de la BCUT și 

UVT față de diferitele baze de date. Astfel, 

jurnalele oferite de agregatorul Ebsco ASC, cu 

35.335 de accesări, au trecut pe primul loc, la 

distanță destul de mare față de liderul din anul 

precedent, Science Direct (furnizat de Elsevier), 

care a înregistrat 30.231 de accesări. 

 altă modificare dramatică putem constata în 

cazul Springer Link, aflat pe primul loc în 

preferințele utilizatorilor în 2013 și pe locul al 

doilea în 2014.  În 2015 a ajuns abia pe locul al 

șaptelea. Dacă ignorăm cele două baze de date 

bibliometrice aflate în fața sa (Thomson WoK și 

Scopus), tot nu depășește locul al cincilea în clasa 

furnizorilor de jurnale full-text. În cazul Springer 

Link, însă, se mai petrece un lucru îngrijorător. 

Acesta constă în rata extrem de scăzută a utilizării 

jurnalelor oferite de gigantul editorial. În 2015 au 

fost accesate doar 367 de reviste, din totalul de 

3096 furnizate, ceea ce înseamnă o rată de utilizare 

de sub 12%. Altfel spus, peste 88% dintre revistele 

oferite se Springer Link nu au trezit nici un interes 

pentru comunitatea noastră academică. Din acest 

motiv, Biblioteca Centrală Universitară din 

Timișoara a renunțat la abonarea acestei colecții 

pentru anul 2016. Sperăm că editura va lua în 

considerare acest semnal și își va redimensiona 

colecția de reviste, astfel încât ele să devină mai 

interesante și mai utile pentru mediul academic. 

 

 

 

erită amintit, în încheiere, faptul că, în 

2015, la fel ca în anii precedenți, accesul la 

litaratura științifică în format electronic a fost 

asigurat prin intermediul Consorțiului ANELIS 

Plus, din care fac parte atât Universitatea de Vest, 

cât și Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 

Todoran” din Timișoara. 
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