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Indicele bibliografic pe care îl prezentăm atenţiei Dvs. este iniţiat de Institutul 
de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în cadrul proiectului „Baza de Date  
a limbii  române (lexicul), având ca scop înregistrarea, sistematizarea şi valorificarea  
tuturor publicaţiilor din domeniul lingvistic, apărute în Republica Moldova între anii 
1991-2011.  Este   rezultatul unor selecţii riguroase operate de realizatoarea dr. Maria 
Onofraş şi reprezintă ultimul volum din seria Lingvistica în Moldova, editat de cercetă-
toarea Eliza Rşcovan. Opţiunea pentru elaborarea acestui indice a fost impusă de numărul 
extrem de mare de lucrări lingvistice apărute de-a lungul perioadei amintite.

Lucrarea începe cu un Indice de subiecte, o Prefaţă şi se încheie cu un Indice  
de nume, cuprinzând descrierea a 4802 izvoare (lista fiind departe de a fi completă)  
şi 306 nume de autori.

Ţinând cont de problemele lingvistice şi de volumul materialelor adunate, lucrarea 
a fost compartimentată  pe domenii și pe tipul de publicații (în 47 de secţiuni: monografii, 
culegeri, manuale, articole în limbile română, engleză, franceză, rusă, greacă, ucraineană 
etc. Aici se regăsesc şi interviuri cu personalităţi, recenzii, articole din presa periodică. 
Structurarea s-a făcut în funcţie de cantitatea de informaţie existentă. Atinci când numă-
rul de titluri era foarte mare, s-a recurs la prezentarea pe secțiuni. De exemplu, în cadrul 
secţiunii „Lexicografie” au fost departajate articolele propriu-zise din domeniu de com-
partimentul „Dicţionare”, manualele de materiale didactice etc. Publicaţiile în alte limbi 
au fost plasate la sfârşitul secţiunii şi sunt redate în grafia în care au fost tipărite.

Materialul bibliografiat se bazează în mare parte pe fondurile Bibliotecii Ştiinţifice 
Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe,  răsfoind Croniica Presei, Bibliografia 
Moldovei, consultând fişierele, cataloage. Pentru completarea lipsurilor au fost folosi-
te şi materialele existente în alte centre din Republica Moldova: Biblioteca Naţională, 
Biblioteca „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” etc. S-a efectuat şi controlul revistelor de  
profil – Revistă de lingvistică şi Ştiinţe Literară, Philologia, Buletin de Lingvistică, 
Limba Română (Chişinău), Anale Ştiinţifice, precum şi periodicele republicane – 
Literatura şi Arta, Glasul naţiunii, Săptămâna etc. Au fost folosite şi informaţiile de pe 
Internet, unele lucrări de sinteză, omagii, alte surse de informare mass-media.
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Lipsesc majoritatea publicaţiilor autorilor din Republica Moldova editate în străi-
nătate. Lipsurile semnalate se explică, în mare parte, prin decalajul de timp (aproximativ 
20 de ani) în care s-au acumulat destule titluri, dar şi prin dezastrul economic, când insti-
tuţiile bibliografice au fost lipsite de potenţele informative.

Indicele nu are un caracter exhaustiv, dar nici nu s-a dorit o bibliografie generală, 
ci una selectivă. Este un ghid bibliografic de valoare, care reflectă starea reală a lucrurilor, 
constituie un instrument în cercetare fundamental, accesibil şi util pentru cei interesați.

Sperăm că lucrarea va suscita un deosebit interes, deoarece cel care nu cunoaşte 
importanţa unei cărţi, nu poate fi considerat un adevărat intelectual.


