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Cuvintele-cheie:
cât de importante sunt ele?






Cuvintele-cheie sunt cei 6-10 termeni sau îmbinări
terminologice care însoțesc un articol științific și constituie
principalele concepte cu care operează autorul unei
publicații într-un studiu elaborat.
Împreună cu titlul propriu-zis, dar și cu rezumatul (sumarul,
abstractul), cuvintele-cheie bine alese sporesc şansele unei
lucrări ştiinţifice de a fi citită de cât mai mulţi specialişti,
crescând totodată probabilitatea de a fi citată*.
*Astfel, de exemplu, postările pe Academia.edu (un repozitoriu internațional de lucrări
științifice) cresc cu 69 la sută citările în următorii cinci ani.

Repozitoriul instituțional HAPEs

HAPEs – Repozitoriul instituțional al BM (…) sporește vizibilitatea, accesul la rezultate şi
eficiența activității de cercetare și asigură conservarea pe termen lung a fișierelor

Pe

parcursul anului 2021 HAPEs a fost
completat cu 266 de publicații ale BM

66 100 de căutări
2022: 80 000 de accesări
Cca 5 000 000 de căutări


507 cuvinte-cheie

Cuvântul-cheie library (= bibliotecă)
53 de îmbinări cu lexemul library

a 10-a parte dintr-un total de 507 (453 înregistrate la data de 19.06.22; 468 la 23.07.22 și 507 la 17.09.22

Cuvântul library


Cuvântul library e frecvent cu un termen al altor domenii, cum ar fi, de
exemplu, library management, library marketing (economie), library
legislation (drept), library architecture (arhitectură), library history (istorie),
library software (IT) – indicând o puternică interdisciplinaritate a
domeniului biblioteconomic.



Frecvența sintagmelor terminologice în Repozitoriul HAPEs arată totodată
și prioritățile Bibliotecii Municipale: public library (81), library services (67),
library events (57), Municipal Library (45), library activity (31), library
programs (28), Chișinău (18), biobibliography (16), writer (16), library users
(15), reading program (14), innovation (11), biblioteci publice (10),
statistical data (9), Chișinăul citește (8), library image (8), Mihai Eminescu
(8), cultural heritage (7), innovative services (6), journalist (6)

Cuvintele-cheie nu sunt doar cuvinte. La o privire și mai atentă
(un fel de analiză semantică), constatăm că serviciile de
bibliotecă (library services) au o utilizare de top (67 din totalul
de 468; fiecare al 7-lea cuvânt-cheie din șirul subiectelor se
referă la serviciile de bibliotecă) în publicațiile din repozitoriu,
ceea ce înseamnă că în politicile bibliotecii SERVICIILE – acel
„schimb de valoare cu o altă valoare” – sunt cea mai
importantă activitate practicată de biblioteci, fiind adresate
cititorilor/utilizatorilor

Cuvintele-cheie nu sunt doar cuvinte. La o privire și mai atentă (un
fel de analiză semantică), constatăm că serviciile de bibliotecă
(library services) au o utilizare de top (67 din totalul de 468; fiecare
al 7-lea cuvânt-cheie din șirul subiectelor se referă la serviciile de
bibliotecă) în publicațiile din repozitoriu, ceea ce înseamnă că în
politicile bibliotecii SERVICIILE – acel „schimb de valoare cu o
altă valoare” – sunt cea mai importantă activitate practicată de
biblioteci, fiind adresate cititorilor/utilizatorilor.

CUVINTELE-CHEIE NU SUNT DOAR CUVINTE

Cuvinte-cheie fundamentale pentru domeniu


Minicorpusul analizat arată că cca o jumătate din toate cuvintele-cheie (123 din cei 285)
sunt utilizate doar 1 singură dată.



Cuvintele-cheie (subiectele) se afișează în repozitoriu în ordine alfabetică:



A (25); B (40); C (56); D (18); E (28); F (7); G (4); H (6); I (35); J (4); K (1); L (77); M (21); N (6);
O (7); P (43); Q (2); R (21); S (25); T (12); U (4); V (8); W (3); X (0); Y (2); Z (1).



bibliografie [1], bibliographic activity [1], bibliographic description [1], bibliographies [1],
bibliography [4], bibliologist [1], bibliology [1], BiblioPolis [1], biblioteca digitală [1],
Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” [1], biblioteca publică [1], bibliotecă modernă [1],
biblioteci europene [1], biblioteci moderne [1], biblioteconomie [2], biobibliografie [1],
biobibliografie [1].

Frecvența cuvintelor
și Legea lui Zipf
Curba Zipf reflectă frecvența expresiilor cu
cuvântul library în HAPEs

Legea lui Zipf
este

regula gradului de frecvență, care
inițial a fost descoperită ca lege a
distribuției cuvintelor în limbă (numită și
legea minimului efort). Astfel, cel mai utilizat
cuvânt într-o limbă este de două ori mai
frecvent decat următorul și așa mai
departe.

Ce înseamnă un cuvânt-cheie bun ?


Întâi de toate, un cuvânt exact: de exemplu, un termen
tehnic, științific; cu un singur sens (se vor evita metaforele); un
termen sintetic: a se prefera un singur cuvânt sau o îmbinare
de două cuvinte, dar nu sunt excluse cazurile când va exista
necesitatea unor expresii mai lungi; expresiile exacte trebuie
puse între ghilimele în timpul căutării. În definitiv, un cuvânt
operational, cu o arie de întrebuințare pe termen lung mai
mare, un cuvânt inteligibil, reproductibil și cu referire
concretă la conținutul pe care îl reprezintă.

Indexarea și SEO
 Indexarea

asistată de către un bibliograf face
procesul subiectiv, respectiv, anume acesta
din urmă e cel care propulsează în motoarele
de căutare anumiți termeni. Mai mult, de
meticulozitatea și responsabilitatea cu care
bibliograful operator va face această operație
de indexare depinde corectitudinea SEO.

Statistici privind frecvența vizualizărilor
din Repozitoriul HAPEs în 2022

Tim Berners-Lee


Este adevărat că repozitoriile sunt un fel de crescătorii
de cuvinte-cheie, iar multiplicarea unor astfel de
depozite nu fac decât să genereze o adevărată
inflație de astfel de cuvinte, respectiv o devalorizare
puternică la nivelul sensului. Altfel spus, cu cât sunt mai
frecvente, cu atât mai dificil a fi reperate, întrucât se
întâlnesc peste tot. Platformele digitale care practică
dotarea cu linkuri a cuvintelor-cheie sunt cele mai în
câștig, la fel ca și website-urile care utilizează aplicațiile
cu taguri (etichetări).



După marea fragmentare webmasterii ar trebui să se
implice în activități majore de genul celor care ar
contribui la marea interconectare (cu o interconectare
conștientă, asumată și eficientă a datelor), așa cum a
prevăzut-o părintele Webului – Tim Berners-Lee.

Recomandări


Numele autorilor, titlurile cărților recenzate, denumirea
programelor/serviciilor/evenimentelor, anii de referință și alte date
de importanță maximă trebuie indicate drept cuvinte-cheie, de la
caz la caz tipul documentului ar putea constitui și el un cuvântcheie (recenzie, cronică, monografie, studiu etc.), informații care
sunt bine structurate în proiecte gen Wikipedia, astfel încât
motoarele de căutare să le poată include în circuitul științific și
tehnologic cu o putere mult mai mare decât o pot face
repozitoriile în interiorul lor.

Câteva întrebări


Dacă n-ar fi nimic dramatic în toată această capitalizare a
cuvintelor, nu ne-am mai pune întrebarea: Cât de mare trebuie să
fie un astfel de repertoriu de cuvinte-cheie? Nu intră în el prea
multe cuvinte aleatorii? Nu vor intra în ele toate cuvintele
semnificative la un moment dat (și atunci la ce bun să mai fie
colectate? Până unde se va merge în timp cu aceste cuvintecheie, când fiecare cuvânt și fiecare etichetă devine „ofrandă pe
altarul PageRank”?

Știința este prea importantă...


Încheiem aici cu un citat dintr-un studiu semnat de
Bruno Latour: „Știința este prea importantă pentru a fi
lăsată în seama oamenilor de știință”, pe care l-am
putea parafraza astfel: Cuvintele-cheie sunt prea
importante pentru a fi lăsate doar în seama oamenilor
de știință (dar și a celor care o promovează). Dar
acesta e deja un subiect de filozofie a cercetării.

