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1. Dezvoltarea scientometriei ca ştiinţă
Termenii de bibliometrie şi scientometrie au fost introduşi 

aproape simultan de Pritchard, Nalimov şi Mulchenko în 1969. În 
timp ce Pritchard (Pritchard A., 1969), a explicat termenul de biblio‑
metrie ca „o aplicaţie a metodelor matematice şi statistice pentru cărţi 
şi alte comunicate de tip media” Nalimov şi Mulchenko au definit sci‑
entometria ca „aplicaţia acelor metode cantitative care se ocupă cu 
analiza ştiinţei văzută ca un proces al informaţiei” (Nalimov, 1969). 
Conform acestor interpretări, scientometria este limitată în ceea ce 
priveşte măsurarea comunicării ştiinţifice, în timp ce bibliometria 
este concepută pentru a se ocupa de procese informaţionale mai ge‑
nerale. Graniţele între cele două specializări aproape că au dispărut în 
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ultimele trei decenii, iar în zilele noastre ambii termeni sunt folosiţi 
aproape ca şi sinonime.

Infometria în schimb, a luat locul bibliometriei. Termenul de in‑
fometrie a fost preluat de VINITI, (Gorkova, 1988), şi este reprezen‑
tantul unei subcategorii a ştiinţei informaţionale ocupându‑se de ana‑
lize matematico‑statistice a proceselor de comunicare în ştiinţă. În 
contrast cu definiţia originală a bibliometriei, infometria se ocupă de 
asemenea cu media electronică şi include teme cum ar fi analiza sta‑
tistică a textului ştiinţific şi sistemului hipertext, circulaţia documen‑
telor în biblioteci, măsurarea informaţiei în bibliotecile electronice, 
modele pentru producerea şi managementul informaţiei şi aspecte 
cantitative a stocării informaţiei. În recenzia sa intitulată «Biblio‑, sci‑
ento‑, info‑metrics??? What are we talking about», (Brookes, 1990), 
a prezentat originile şi contextul acestor termeni ai ştiinţei, literaturii 
şi informaţiei în general. Descrierea dată de Glanzel şi Schoepflin în 
1994, arată că: scopurile cercetărilor bibliometrice sunt mult mai vaste 
ca cele obişnuite, sunt integrate toate orientările existente în prezent 
cum ar fi aplicaţii pentru politica ştiinţei, ştiinţa informării şi recupe‑
rarea informaţiei, (Glanzel, 1994). Conform modului lor de abordare 
bibliometria şi infometria includ «toate aspectele cantitative şi modele 
de comunicare ştiinţifică, depozitarea, diseminarea şi stocarea infor‑
maţiei ştiinţifice». Gloria Carizzo‑Sainero consideră bibliometria «an‑
samblul cunoştinţelor metodologice pentru aplicarea tehnicilor can‑
titative în evaluarea proceselor de producţie, comunicare şi utilizarea 
ştiinţei şi cercetărilor». Această definiţie stabileşte o orientare clară în 
direcţia spre evaluarea cercetărilor, care a devenit cea mai importantă 
aplicaţie a cercetărilor bibliometrice (Carriso Sainero, 2000).

Din descrierile generale prezentate devine evident că bibliome‑
tria poate fi folosită pentru a dezvolta şi furniza modele care pot fi 
aplicate în evaluările cercetărilor, dar nu sunt concepute pentru eva‑
luarea rezultatelor cercetărilor. Mai mult, bibliometria nu are ca scop 
înlocuirea metodelor calitative şi nu este concepută să înlocuiască 
evaluările făcute de către experţi, dar metodele cantitative şi cele cali‑
tative în studiile ştiinţifice ar trebui să se completeze.

Aceste încercări timpurii au rămas nesemnificative până la înce‑
putul anilor ’60. Cauza acestui fenomen are două laturi. Aceste perio‑
dice au apărut când metodele tradiţionale de recuperare a informaţi‑
ilor au fost încă suficiente, şi sistemele de finanţare pentru cercetările 
ştiinţifice încă nu au avut nevoie de metode statistice cantitative so‑
fisticate. Situaţia s‑a schimbat dramatic atunci când Derek John de 
Solla a publicat cărţile sale intitulate „Science since Babylon” (Price, 
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Science since Babylon, 1961) şi «Little Science – Big Science» (Price, 
Little Science, Big Science, 1963). Datorită lui s‑a întâmplat faptul că 
întrebările care se refereau la aspectele cantitative a cercetării au de‑
venit ţinta intereselor oamenilor de ştiinţa şi managerilor de cerce‑
tare. A fost de asemenea unul dintre marii propagatori în utilizarea 
bazei de date a Indexului de Citări Ştiinţifice (SCI) a Institutului pen‑
tru Informare Ştiinţifică (ISI) ca unealtă în analiza cantitativă a ştiin‑
ţei. A analizat sistemul de comunicare ştiinţifică, a prezentat prima 
abordare sistematică asupra structurii ştiinţei moderne aplicată ştiin‑
ţei ca un întreg. În acelaşi timp a pus temeliile tehnicilor de evaluare a 
cercetărilor moderne. «Little Science – Big Science» a avut un impact 
foarte mare şi consecinţe severe.

Nevoia pentru evaluarea productivităţii şi eficacităţii cercetării 
ştiinţifice a devenit imperativă şi ideea lui a putut fi recepţionată în 
timp ce globalizarea comunicării ştiinţifice, creşterea cunoştinţelor 
şi rezultatelor publicate, creşterea specializărilor şi de asemenea im‑
portanţa tot mai mare a interdisciplinarităţii în cercetările ştiinţifice 
a ajuns la un nivel unde recuperarea informaţiei ştiinţifice a eşuat şi 
sistemele de finanţare bazate pe cunoştinţele personale şi evaluarea 
„peer review” a devenit tot mai dificilă.

Uimitoarea creştere pe care a experimentat‑o bibliometria de la 
sfârşitul anilor ’60 este reflectată de activităţi academice remarcabile, 
este conectată cu tehnologia informaţiei avansate, cu dezvoltarea în 
domeniul ştiinţific al calculatoarelor şi al tehnologiei şi, în special, cu 
disponibilitatea bazei de date bibliografice servind ca şi bază pentru 
cercetările bibliometriei. În special baza de date a ISI ar trebui menţi‑
onată în acest context. SCI şi, mult mai recent, Web of Science au de‑
venit sursele de bază acceptate în general pentru analiza bibliometrică.

Totuşi, în anii ’70, când culegerea de date a fost de multe ori un 
lucru manual, domeniul bibliometriei a fost, caracterizat de cercetăto‑
rii entuziaşti, mai mult ca un hobby, ca mai apoi să fie integrate abor‑
dările interdisciplinare şi modele matematice şi fizice, pe de o parte, şi 
metode sociologice şi psihologice, pe de altă parte.

La începutul anilor ’80, bibliometria a evoluat într‑o disciplină 
ştiinţifică distinctă cu un profil de cercetare specific, cu multe subca‑
tegorii şi structuri ale comunicării ştiinţifice corespun zătoare. S‑au fă‑
cut lungi demersuri pentru instituţionalizarea domeniului. În 1978, 
a fost lansat jurnalul Scientometrics ca prima revistă specializată pe 
subiecte de scientometrie. Publicarea mai multor cărţi despre biblio‑
metrie, cum ar fi: (Bujdoso, 1986), (Egghe L. R., Introduction to In‑
formetrics. Quantitative Methods in Library, Documentation and 
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Information Science, 1990), (Van Raan, 1988) şi (Courtial, 1990), pot 
reflecta acest proces. Faptul că metodele bibliometrice sunt deja apli‑
cate în domeniul bibliometriei indică dezvoltarea rapidă a disciplinei.

Imitând tranziţia de la forma de „manufactură” la „mica ştiinţă” 
apoi la „marea ştiinţă” a centrelor multinaţionale de cercetare şi supor‑
tul guvernamental şi industrial scientometria pretinde a se schimba 
de la forma „mică” la cea „mare”, cu baze de date computerizate şi cu 
agenţii de cercetare naţionale şi multinaţionale ca cei mai mari clienţi.

În anii ’90, bibliometria a devenit unealta standard pentru politica 
ştiinţei şi managementul cercetării. Toate compilaţiile semnificative 
ale indicatorilor ştiinţifici se bazează pe statistici de publicaţie şi citare 
şi de asemenea pe alte tehnici bibliometrice. În prezent, cercetarea bi‑
bliometrică are ca scop următoarele grupuri‑ţintă care determină în 
mod clar subiectele şi subcategoriile „bibliometricii contemporane”: 

 ◆ Bibliometria pentru bibliometricieni (cercetare de bază în bi‑
bliometrie) – acesta este domeniul de bază al cercetării bibliometrice 
şi este fondată de granturile uzuale; cercetarea metodologică există în 
domeniu;

 ◆ Bibliometria pentru disciplinele ştiinţifice (ştiinţa informă‑
rii) – cercetătorii în disciplinele ştiinţifice de la cel mai mare, dar şi 
cel mai divers grup de interes în bibliometrie. Datorită orientării lor 
ştiinţifice primare, interesele lor sunt strâns legate de specialitatea lor. 
Acest domeniu poate fi considerat o extensie a ştiinţei informării;

 ◆ Bibliometria pentru politica ştiinţei şi management (evaluarea 
cercetării)  – acesta este domeniul evaluării cercetării, în prezent cel 
mai important subiect în domeniu.

Structurile ştiinţifice naţionale, regionale şi instituţionale şi pre‑
zentările comparative sunt în prim plan (Pritchard A., 1969). Bi‑
bliometria  – ca un domeniu complet interdisciplinar  – are legături 
strânse cu domeniile de cercetare şi domenii de aplicaţii şi servicii. 
Bibliometria este într‑o strânsă legătură cu biblioteconomia.

2. Legile fundamentale din dezvoltarea bibliometriei

2.1 Legea lui Lotka
Legea lui Lotka (Lotka A., 1926) descrie frecvenţa publicaţiilor 

autorilor în diferite domenii, arată că numărul de autori care au n 
contribuţii este 1/na al celor care au o singură contribuţie, unde a este 
aproape mereu egal cu doi. Astfel, numărul autorilor care publică un 
anumit număr de articole este un număr fix faţă de numărul autorilor 
care publică un singur articol.
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După cum numărul de articole publicate creşte, autorii care pro‑
duc mai multe publicaţii nu mai este aşa frecvent. Sunt 1/4 autori care 
publică 2 articole într‑o perioadă de timp în care sunt unici autori, 
1/9 care publică trei articole, 1/16 care publică mai mult de 4 articole.

Prin această lege sunt acoperite multe discipline cu aceste distri‑
buţii, dar constanta a poate fi diferită în funcţie de domeniu. (Wiki‑
pedia, 2009)

Formula generală este: Xn · Y = C sau Y = C / Xn, unde X este nu‑
mărul de publicaţii ales pentru o anumită perioadă, Y este frecvenţa 
relativă a autorilor cu X publicaţii, n şi C sunt constante dependente 
de diferite domenii (n2).

Din datele statistice se consideră că cca. 4000 de autori publică 
3781 articole, ceea ce înseamnă 0,94 articole/autor. Acesta înseamnă 
că articolele care au un singur autor sunt foarte întâlnite. Cca. 3106 
(77,65%) autori au numai o singură publicaţie şi 470 (11,75%) autori 
au câte două publicaţii. Legea lui Lotka este folosită pentru a iden‑
tifica tiparul productivităţii autorilor. Fiecare 100 autori vor contri‑
bui la un articol, 25 de autori la două articole, 11 la trei şi 6 vor con‑
tribui la 4 articole fiecare. Unii produc mult mai mult decât ceilalţi. 
Conform legii lui Lotka despre productivitatea ştiinţifică, numai 6% 
dintre autori dintr‑un domeniu vor produce mai mult de 10 articole. 
Formula generală a legii lui Lotka este: y=c/xn. Folosind formula legii 
lui Lotka y=c/xn şi modificările date de Pao, Fang, valoarea lui c pen‑
tru literatura bibliometriei este determinată a fi 0,64 şi n 2,09.

Testul lui Kolmogorov‑Smirnov arată că literatura din domeniul 
bibliometriei nu respectă legea lui Lotka.

Fig. 1 – Productivitatea autorilor.
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Productivitatea autorilor reprezintă un indicator scientometric. 
Nu este un indicator relevant pentru că nu ţine cont de calitatea cer‑
cetărilor.

2.2 Legea lui Bradford
Legea lui Bradford, care a apărut în 1934, a estimat: dacă perio‑

dicele ştiinţifice sunt aranjate descrescător după productivitate într‑o 
anumită temă, atunci ele pot fi divizate în nuclee de periodice care sunt 
mai consacrate acelei teme şi în multe grupuri sau zone care conţin ace‑
laşi număr de articole ca şi nucleul. Altfel exprimat, dacă jurnalele 
dintr‑un domeniu sunt sortate în trei grupuri, atunci numărul de jur‑
nale din fiecare grup va fi proporţional cu 1 : n : n2. Există multe for‑
mulări ale acestui principiu. În multe discipline, modelul este numit 
distribuţia lui Pareto.

Din exemplu practic: se presupune că un cercetător poate alege 
să se documenteze în 5 periodice academice de bază, şi într‑o lună 
sunt 12 articole de interes în aceste jurnale. Presupunem că cercetăto‑
rul va lărgi documentarea şi va cerceta încă 10 periodice. Atunci cer‑
cetătorul va avea multiplicatorul lui Bradford bm este 2 (10/5). Pentru 
fiecare grup de periodice, cercetătorul va avea nevoie să cerceteze de 
bm oricât de multe jurnale sunt.

Diferiţi cercetători au un număr diferit de periodice de bază şi 
diferiţi multiplicatori Bradford.

Modelul funcţionează totuşi destul de bine în multe domenii, şi 
poate fi un model general în interacţiuni umane în diferite sisteme 
sociale. Nu există o explicaţie obiectivă, privind acţiunea sa, dar, este 
o lege utilă pentru bibliotecari. Rezultă că pentru orice specialitate 
este suficient să fie cunoscute periodicele de bază şi acelea sa fie achi‑
ziţionate. Foarte rar este necesar ca cercetătorii să îşi extindă cerceta‑
rea dincolo de aceste periodice.

Rezultatul acestei legi este presiunea exercitată asupra cercetăto‑
rilor să publice în cele mai bune jurnale şi presiune asupra universi‑
tăţilor să asigure acces la periodicele de bază. Legea este cunoscută şi 
ca distribuţia lui Bradford. Această lege sau distribuţie bibliometrică 
poate fi aplicată şi pe World Wide Web.

2.3 Legea lui Zipf
Legea lui Zipf, care a apărut în 1949, este denumită şi legea 

„rang‑frecvenţă”. A fost formulată iniţial pentru a descrie relaţia 
dintre frecvenţa de apariţie într‑un text dat a unui cuvânt şi rangul 
ocupat de acel cuvânt în ordinea descrescătoare a frecvenţei lui de 
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apariţie. În expresia ei generală, legea lui Zipf este o lege de tip putere, 
de forma: q(n) = α n – β, unde q(n) este frecvenţa de apariţie, n este 
rangul, iar α, β = parametri de filtrare. Legea se foloseşte în descrierea 
cantitativă a dependenţei factorului de impact de rangul revistei ştiin‑
ţifice (Munteanu & Apetroae, 2007).

3. Concluzii
Folosit prima dată termenul de bibliometrie este definit ca „apli‑

carea metodelor matematice şi statistice la cărţi şi alte metode de comu‑
nicare, care se ocupă îndeosebi de gestionarea bibliotecilor şi centrelor 
de documentare”, în timp ce scientometria se referă „la acele metode 
cantitative care se folosesc în analizarea ştiinţei privită ca un proces de 
informaţie”. Deşi metodele bibliometrice şi scientometrice sunt simi‑
lare, scientometria analizează aspectele cantitative ale generării, pro‑
pagării şi utilizării informaţiei ştiinţifice, pentru a contribui la înţele‑
gerea mecanismului cercetării ştiinţifice.

Bibliometria este un domeniu important al ştiinţei informaţio‑
nale deoarece reprezintă un set unic de tehnici pentru monitorizarea 
şi analiza resurselor de informaţii şi pentru managementul cunoştin‑
ţelor în context social şi organizaţional.

Metodele bibliometrice sunt utilizate in studii ale proprietăţilor şi 
comportamentului cunoştinţei, în analiza structurilor ştiinţifice şi de 
cercetare şi în evaluarea activităţii de cercetare şi administrare a in‑
formaţiei ştiinţifice.

Diferite metode statistice sunt aplicate în studiul măsurii, autori‑
lor, tiparelor de citări şi publicaţii şi relaţiile între domenii ştiinţifice şi 
comunităţi de cercetare. În acest sens, bibliometria este de asemenea 
relevantă pentru cercetători, pentru cei care iau decizii şi cercetători 
din afara bibliotecilor şi ştiinţei informaţionale (Library and Informa‑
tion Science).
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