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STRUCTURA postului: 

 Furnizori de produse electronice pentru SD 

 Selecția și deselecția colecțiilor în biblioteci și CDI 

 Bibliometrie și platforme cu indicatori bibliometrici 

 Productivitate documentară și evaluare științifică 

 Dezvoltarea și evidența colecțiilor în biblioteci și CDI 

 Practică de cercetare în structuri documentare 

 

TEMATICĂ: 

 Apariția și dezvoltarea produselor electronice pentru structurile documentare 

 Tipologia resurselor documentare pentru structuri documentare 

 Particularități ale resurselor documentare pentru biblioteci 

 Deselecție – Reciclare – Epurare 

 Procesul de deselecție.  

 Metodologia activității de deselecție 

 Importanța citărilor în bibliometrie 

 Indicatorii bibliometrici și evaluarea cercetării 

 Platforme cu indicatori bibliometrici relevante pentru cercetarea românească 

 Productivitatea documentară științifică 

 Evaluarea științifică în România 

 Procesul de peer-review 

 Colecția de bibliotecă: definiri conceptuale și caracteristici 

 Modalități de dezvoltare a colecțiilor 

 Politica de achiziții 
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