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Obiectul de studiu:

• colecţia publicaţiilor periodice din domeniul Psihologie

Scopul propus în acest studiu este:

 Evaluarea calitativă şi cantitativă a colecţiei de publicaţii periodice cu profil psihologic;
 Analiza corespunderii colecţiei date necesităţilor de informare în domeniul de

instruire şi cercetare ştiinţifică;

 Scoaterea în evidenţă a celor mai solicitate titluri de publicaţii periodice din colecţie;
 Evidenţierea impactului publicaţiilor asupra publicului şi frecvenţa citărilor în

alte lucrări, stabilirea vizibilităţii în Internet prin intermediul soft-ului „Publish or
Perish”.



Un rol major în funcţionarea procesului didactic îl au colecţiile variate
ale Bibliotecii Ştiinţifice „Alecu Russo” din Bălţi, inclusiv şi colecţia de
publicaţii periodice - un important câmp informaţional pentru utilizatori- 163
431 exemplare în 3 138 titluri.

Colecţia de publicaţii periodice al BŞ USARB

Titluri de publicaţii 

periodice din domeniul 

Psihologie per limbi

Publicaţii 
periodice din 

domeniul 
Psihologie; 37; 

1%

Colecţia de 
publicaţii 

periodice BŞ 
USARB; 3138; 

99%

lb ro; 14; 
37%

lb ru; 11; 
29%

lb străine; 
12; 34%



http://psihologie.key.md/

Revista ştiinţifico-practică Psihologie 

• Revista este prezentă în colecţia bibliotecii

începând cu anul 2008 – anul fondării ei. În acest

serial s-au publicat autori din mai multe ţări:

Moldova, România, Rusia, Ucraina, Iran etc. Şi-au

publicat cercetările ştiinţifice şi cadrele didactice

USARB: Silvia Briceag (2008), dr. în psihologie,

conf. univ., Galina Petcu (2008), dr. în pedagogie,

conf. univ., Lilia Nacai (2008, 2009), magistru în

psihologie şi pedagogie, lect. univ., Luminiţa

Secrieru (2016), dr. în psihologie, lect. sup.

• Publicaţia este acreditată şi indexată în

categoria C de către Comisia Naţională de

Atestare şi Acreditare (CNAA), datele Institutului de 

Dezvoltare a Societăţii Informaţionale IDSI http://

idsi.md/node/932

http://psihologie.key.md/
http://idsi.md/node/932


Revista Psihologie, Pedagogie specială, 

Asistenţă socială

Autorii articolelor sunt din mai multe ţări: Moldova,

România, Rusia, Ucraina, Pepublica Belorus, Italia, Brazilia,

Canada, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. De la

USARB provin autorii: Luminiţa Secrieru (2010), dr. în

psihologie, lect. sup., Elvira Ciobanu (2010), magistru în

Psihologie judiciară, asistent univ., Veaceslav Dolgov (2013),

magistru în filologie, lect. superor. Din anul 2009 până în

2016 revista a fost acreditată şi indexată în categoria C.

Revista este indexată în baza de date Index Copernicus.

Din anul 2016 publicaţia este inclusă în DOAJ (Directoriul

revistelor cu acces deschis).
http://www.upsc.md/new/

?page_id=952

http://www.upsc.md/new/?page_id=952
http://www.upsc.md/new/?page_id=952


Revista de pedagogie şi psihologie

• 1950-1981 revista este denumită Ынвэцэторул советик;

• 1982-1990 apare ca Педагогул советик;

• 1990 – 1991 – Pedagogul;

• din mai 1991 apare Revista de pedagogie şi psihologie.

Primele publicaţii ale profesorilor Institutului Pedagogic din Bălţi „A.

Russo”: Alexei Corbu, lectorul superior la catedra Învăţământ Primar

şi Educaţie Preşcolară, datând din anul 1957 (1958, 1962, 1975, 1981),

Anatolie Ghebos, dr. în ştiiinţe psihologice, creator al primului laborator

de psihologie experimentală din Moldova (publicaţii: 1966, 1967, 1970,

1973, 1978), În această revistă se înregistrează publicaţii semnate de

o pleadă de personalităţi ce activau la Bălţi: dr. şt. pedagogice Emil Haham,

dr. în şt. pedagogice Mihail Cucer (1970, 1974), dr. în şt. pedagogice Olga

Valaeva (1973, 1977), dr. şt. pedagogice Larisa Zorilo (1987, 1989), dr.

şt. pedagogice Svetlana Jurat (1987), dr. în ştiinţe pedagogice Lidia

Stupacenco (1975, 1980), dr. în pedagogie Mihai Şleahtiţchi (1991), dr.

hab. în psihologie Petru Jelescu (1992) şi Vasile Carazanu (1992), dr.

în ştiinţe pedagogice.

Revista este disponibilă în colecţia BŞ USARB pînă anul 1995.



Revista este indexată în BDI: 

http://revistadepsihologie.

ipsihologie.ro/index.php

Revista de psihologie (Serie nouă)

• În revistă urmărim cercetările ştiinţifice ale dr. în

psihologie Larisa

Stog (1998) în anii activării în USARB. Revista este
acreditată şi indexată în categoria B+ de către
(CNCS) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
România.

Plenitudine în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice 
100%.

http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/index.php
http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/index.php


• Publicaţie trimestrială editată de Societatea
„Ştiinţa&tehnica” în colaborare cu Asociaţia Psihologilor
din România şi Federaţia Română de Psihoterapie. Primul
red.-şef dr. S. Chelcea, în anul 2002 red.-şef devine
Anca Donţu.

• Sunt abordate subiecte din psihologia vieţii sociale,
cotidiene, psihologia şcolară, socială şi cea clinică,
autocunoaşterea.

• În acest serial şi-au publicat cercetările următoarele
cadre didactice USARB: Larisa Stog (1994, 1997), dr. în
psihologie şi Vasile Carazanu (1993), dr. în ştiinţe
pedagogice.

Prezentă în colecţia Bibliotecii între anii 1991-2002.

Psihologia



• Fondată în anul 1998, editată de Universitatea „Al. I. Cuza”

din Iaşi.

• Redactor-şef Adrian Neculau.

• Publicaţia semestrială este preocupată de aducerea la zi
a cercetărilor şi cunoştinţelor de psihologie socială, în vederea
formării unei perspective asupra realităţilor contemporane. Ea se
adresează, în primul rând, comunităţii ştiinţifice de psihologie
socială. Tematica abordată este foarte variată: analiza
instituţională, comunicarea socială, dinamica grupului, psihologia
maselor şi a mediului, psihologia organizaţională şi socială
aplicată etc.

• În BŞ USARB sunt prezenţi anii 1998-1999, 2001 şi 2010.

Psihologia Socială – Buletinul Laboratorului 

„Psihologia câmpului social”



http://www.press.uillinois

.edu/journals/ajp.html

Revista The American Journal of Psychology

• Fondată în anul 1887 de G. Stanley Hall, dr. în psihologie şi

filosofie, iniţiatorul ştiinţei psihologice americane.

• În serial au fost publicate unele dintre cele mai inovatoare

cercetări ştiinţifice din domeniul psihologiei, rapoartele cercetărilor

originale în psihologia experimentală, prezentări teoretice, analize

teoretice și experimentale, comentarii istorice etc.

• Publicaţia dată este înregistrată în peste 40 de baze de

date internaţionale: EBSCO, Scopus; PASCAL etc.

• În colecţia BŞ USARB sunt prezenţi anii 1999 – 2016.

www.hogrefe.com/journals/ep

• Red.-şef Peter A. Frensch, profesor la Institutul de Psihologie, Berlin,

Germania. Colegiul editorial al revistei este format din specialişti din peste

25 de ţări: SUA, Franţa, Spania. Malta, Turcia, Austria, Polonia, Germania,

Suedia etc.

• Serveste drept vocea psihologiei în Europa, căutând să se integreze

în toate specializările în psihologie și pentru a oferi o platformă generală

de comunicare și de cooperare între psihologi nu numai din Europa, dar şi

din întreaga lume.

• Serialul se regăseşte în mai multe baze de date internaţionale: EBSCO,

Scopus; PASCAL etc.

• În Bibliotecă - anii 1996 – 2015.

Revista multidisciplinară European 

Psychologist 

http://www.press.uillinois.edu/journals/ajp.html
http://www.press.uillinois.edu/journals/ajp.html
http://www.hogrefe.com/periodicals/european-psychologist-editor-in-chief/home-of-this-journal/


Revistele ştiinţifice din Federaţia Rusă 
indexate în categoria B, (datele Institutului de Cercetare în Învăţământul 

Superior, comisia de evaluare a revistelor ştiinţifice din Rusia)

http://polit.ru/article/2015/04/08/list_journals/

http://polit.ru/article/2015/04/08/list_journals/


Вопросы психологии 

• Revista este fondată în anul 1955 de către Academia de Ştiinţe Pedagogice ale

Federaţiei Ruse.

• Redactor-şef V. V. Rubţov, directorul Institutului de Psihologie al Academiei de Educaţie

din Rusia.

• Publicaţia este indexată în categoria B, (datele Institutului de Cercetare în Învăţământul

Superior, comisia de evaluare a revistelor ştiinţifice din Rusia

http://polit.ru/article/2015/04/08/list_journals/) şi înregistrată în mai multe baze de date

internaţionale: Scopus, Social Science Citation Index, Thomson Scientific Master

Journal List, care include publicaţiile periodice ştiinţifice de nivel mondial.
• Serialul se regăseşte în cea mai mare bibliotecă digitală din Rusia a publicațiilor

științifice cu capacități extinse de căutare și analiză a informațiilor științifice -

eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.

• Până în prezent publicaţia inserează peste 366 de numere, în care se regăsesc şi

articolele profesorilor universitari bălţeni: Ana Lebed (1975), dr. în psihologie, Aglaida

Bolboceanu (1979, 1983), dr. în psihologie, Ianina Şaraga (1988), dr. în psihologie.

• Plenitudine în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice 100%.
http://www.voppsy.ru/

http://polit.ru/article/2015/04/08/list_journals/
http://elibrary.ru/
http://www.voppsy.ru/


http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top

_menu_rus/psihologic4.html

• Red.-şef membrul Academiei A. L. Juravlev. 

• Serialul publică articole cu privire la problemele fundamentale
ale psihologiei, bazele metodologice, teoretice și
experimentale ale psihologiei, precum și rezultatele
studiilor legate de problemele aplicative ale vieții
sociale și științifice.

• În eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ sunt înserate 219 numere 
ale revistei date cu circa 2 000 de articole ştiinţifice. Se 
înregistrează peste 59 000 citări, ce indică valoarea majoră a 
publicaţiei respective pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul 
psihologiei.

• Publicaţia este înregistrată în baza de date SCOPUS.

• În colecţia BŞ USARB anii 1980-2008, 2010-2016.

Revista Academiei de Ştiinţe din Rusia 

„Психологический журнал”. 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/psihologic4.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/psihologic4.html
http://elibrary.ru/


N d/r Titlul revistei În colecţia 

bibliotecii

N/Ediţii N/Articole N/Citări Factor de impact/

1. Психологический журнал: 

revistă ştiinţifică

1980-2008, 2010-

2016

219 1926 59006 1,341

2. Вопросы психологии: revistă 

ştiinţifică

1955-2016 232 1971 98792 0,883

3. Вестник Московского 

университета. Серия 14: 

Психология: rev. şt.

1977-1998, 2000-

2004, 2010-2011

67 586 11414 0,581

4. Мир психологии: revistă 

ştiinţifico-metodică

1998, 2000-2010, 

2012-2016

71 1228 12027 0,470

5. Психология обучения: 

revistă ştiinţifică

2010-2016 195 3241 2023 0,170

6. Журнал практического 

психолога: rev. şt.-practică

1997, 2012-2013 33 68 2768 -

7. Вестник психосоциальной и 

коррекционно-

реабилитационной работы. 

1995-2016 22 24 873 -

8. Школьный психолог. 

Издательский дом "Первое 

сентября"

1998-2008, 2010-

2016

86 102 1901 -

Unele statistici privind publicaţiile periodice din BŞ USARB 

în lb. rusă indexate în eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.

http://elibrary.ru/


Impactul cercetărilor şi vizibilitatea în Internet prin Google Scholar 

Softul „Publish or Perish” http://publish-or-perish.en.softonic.com/

N d/r Titlul revistei h-index g-index hi-normal hi-anual

1. Вопросы психологии: rev. şt. 106 160 96 1,55

2. Психологический журнал: rev. şt. 78 128 74 2,00

3. European Psyhologist: rev. şt. 75 121 52 1,93

4. Мир психологии: rev. şt.-met. 30 41 28 1,80

5. Журнал практического психолога: rev. 

şt.-practică

20 33 20 0,36

6. Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной 

работы. 

14 23 12 0,48

7. Психология обучения: rev. şt 10 13 9 0,53

8. Revista de psihologie (Serie nouă) 7 9 5 0,06

http://publish-or-perish.en.softonic.com/


Impactul cercetărilor şi vizibilitatea în Internet prin Google Scholar 

Softul „Publish or Perish” http://publish-or-perish.en.softonic.com/

N d/r Titlul revistei h-index g-index hi-normal hi-anual

1. Psihologia Socială –

Buletinul Laboratorului
„Psihologia câmpului social”

7 10 6 0,18

2. Psihologie : revistă şt.-practică 6 9 5 0,18

3. Revista Psihologie, Pedagogie specială, 

Asistenţă socială

3 3 2 0,18

4. Revista de pedagogie şi psihologie: rev. 

şt.-met.

2 2 2 0,08

Indexarea revistelor pe categorii şi inregistrarea lor în diferite baze de date internaţionale, prezenţa 

Indexului Hirsch ne demonstrează valoarea majoră a publicaţiilor respective pentru cercetarea 

ştiinţifică în domeniul psihologiei.

http://publish-or-perish.en.softonic.com/
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Concluzii

• Publicaţiile periodice ştiinţifice reprezintă un suport important pentru efectuarea studiilor

şi cercetărilor;

• Colecţia de seriale din domeniul psihologiei corespunde necesităţilor de informare,

instruire şi cercetare ştiinţifică;

• Cele mai solicitate titluri de publicaţii periodice din colecţia dată sunt revistele: rev.

şt.-practică „Psihologie”, „Revista de psihologie (Serie nouă)”, rev. şt. „Вопросы

психологии”, rev. „Психологический журнал” şi rev. şt.-practică „Школьный психолог”;

• Indexarea revistelor pe categorii şi inregistrarea lor în diferite baze de date internaţionale,

prezenţa Indexului Hirsch demonstrează valoarea majoră a publicaţiilor respective

pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul psihologiei;

• Publicaţiile periodice cu profil psihologic constituie un segment important al colecţiei

Bibliotecii şi sunt foarte utile în procesul de formare a viitorilor specialişti.
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