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Un nou început... 
 

Fugit irreparabile tempus, spunea marele poet latin Vergiliu. În anul 2020 s-a împlinit un 
sfert de veac de la apariției revistei  Studii de Biblioteconomie și Știința Informării / Library and 
Information Science Research. Publicația este editată anual, din 1995, de catedra de specialitate, în 
prezent Colectivul de Științe ale Informării și Documentarii din Departamentul de Științe ale 
Comunicării al Facultății de Litere a Universității din București, inițial sub titlul Studii de 
bibliologie și știința informării, schimbarea titlului urmând modificarea denumirii specialității. 
Dacă la apariție a fost în format pe hârtie, începând din anul 2014 este publicată numai în format 
online. Din 2005 apare în ediție bilingvă româno-engleză, cu rezumate în limbile română, engleză 
și franceză. Actualmente, revista este publicată în regim de acces deschis (open acces), conține 
articole selectate de specialiști în urma procesului de evaluare colegială (peer review) și este 
indexată în mai multe baze de date internaționale. 

După cum se poate ușor remarca din acest istoric, revista a urmat un drum ascendent, 
apropiindu-se de jurnalele științifice de profil din alte țări  atât prin structură, cât și prin valoarea 
informației prezentate. Numeroasele citări ale articolelor din această revistă, îndeosebi în lucrările 
studenților masteranzi și ale doctoranzilor dar și ale bibliotecarilor români în diferite publicații sau 
la diferite reuniuni naționale și internaționale, vădesc validitatea informației difuzate prin articolele 
publicate aici de-a lungul anilor, atât ale autorilor români, cât și ale celor străini. Mă folosesc de 
acest prilej spre a mulțumi colegilor mei de la catedră, vechi și noi, pentru efortul voluntar depus 
atâția ani pentru a face să apară această publicație dedicată în exclusivitate specialității noastre. 

După o regretabilă întrerupere cauzată de divergențe la nivelul colegiului de redacție, care au 
condus la impunerea monopolului unora asupra colaborărilor și a conținutului, revista reapare 
acum, într-o serie nouă, cu un colectiv de redacție reînnoit. Acest prim număr al seriei noi, unul 
dublu (nr. 22-23), recuperează parțial întârzierile în apariție, acoperind anii 2018-2019. Articolele 
sunt publicate exclusiv în limba română, urmând ca de la nr. 24 (2020) să revenim la edițiile 
bilingve (româno-engleză).  

„Îmi plac începuturile... ” spunea un scriitor american. Într-adevăr, fiecare început aduce un 
sentiment de emoție și speranță. Un nou început este întotdeauna un moment de reflecție asupra 
trecutului, asupra experiențelor și a cunoștințelor acumulate; în același timp, privim cu optimism 
spre viitor și ne imaginăm noi scenarii și lucrurile bune care ar putea veni. 

Intenționăm să publicăm, începând cu acest număr, în paginile revistei lucruri noi sau gândite 
într-o manieră nouă, în spiritul ideilor celor mai actuale. Aș vrea să mă folosesc de acest prilej și să 
invit la colaborare atât pe colegii noștri din școlile de biblioteconomie și știința informării din țară 
și din străinătate, cât și pe doctoranzii în științele informării și pe alți oameni cu preocupări în 
domeniu. 
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