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Accesaţi 

catalogul on-line



Bun venit pe pagina

catalogului on-line!



Căutările pot fi efectuate după

Autori, Titluri, Subiect, etc.



Selectaţi criteriul de căutare

Selectaţi limba de căutare

Pentru căutări în limba română 

utilizaţi diacriticele

Pentru căutarea cărţilor scrise 

cu grafie chirilică, 

selectaţi limba rusă

Notă
Catalogul Bibliotecii 

deţine informaţii în 42 de limbi 

(rusă, ucraineană, franceză, engleză, etc.)



Vom căuta autorul 

Eminescu, Mihai

Scriem în fereastra de căutare

primele litere ale cuvîntului căutat



Tastăm Listă



Se va afişa o listă curentă 

de autori

Din lista afişată selectăm

autorul căutat

Click pe el pentru validare în 

fereastra de căutare



După ce validăm 

autorul în fereastra de căutare

Tastăm Caută



Pentru vizualizarea paginii următoare, 

click pe numărul paginii

Se va afişa o listă de înregistrări, 

cîte 10 pe pagină



Selectaţi cartea ,

pentru vizualizare detalii

click pe titlul cărţii



Înregistrarea pentru carte include:

Titlu carte, Autor, Loc ediţie, nume editură, 

anul publicării, paginaţie, cota cărţii, 

clasificare CZU, ISBN,

total exemplare, localizare



Completarea
BULETINULUI DE CERERE
• În cazul împrumutului cărţii din 

depozitul principal este 
necesară completarea unui 
buletin de cerere. Pe buletinul 
de cerere vor fi introduse 
datele necesare pentru 
identificarea cărţii. Este 
necesar a se completa cîte un 
buletin de cerere pentru 
fiecare titlu.

• Puteţi obţine un buletin de 
cerere printat direct din 
catalogul OPAC, pentru acesta 
adresaţi-vă bibliotecului din 
serviciul Referinţe Bibliografice.

• Exemplu:

BULETIN DE CERERE

Permis Nr ……….. 8734........

Numele  …….Roşca Vasile

Cota publicaţiei  859.0 / E-48

Autor………Eminescu, M......

Titlu..............Basme.............

Anul de

ediţie…S.a Nr.......Vol......

Data şi luna

(pentru ziare)

.........................................

Semnătura.................................

.

«14 »……septembrie........2011

Motivul neonorării……………..



Pentru revenire la poziţia precedentă, 

click pe Închide



Selectaţi un articol

Pentru vizualizare detalii, click pe titlul

articolului

REŢINEŢI! 

Catalogul include

fulltexte

articole din cărţi, culegeri, seriale

Inclusiv ziare şi reviste



Înregistrarea pentru articol

include: Titlu articol, Autor, 

titlu serial (revistă, ziar), 

anul, numărul, 

pagină

BULETIN DE CERERE

Permis Nr ……….. 8734........

Numele  …….Roşca Vasile

Cota publicaţiei

Autor………..........................

Titlu......Literatura şi arta..........

Anul de

Ediţie 1996 Nr.......Vol......

Data şi luna

(pentru ziare).......18 ian....

Semnătura..................................

«14»……..septembrie........2011

Motivul neonorării……………

Pentru a comanda serialul completaţi

Buletin de cerere



NOTĂ:

Înregistrările subliniate sînt activate, 

făcînd click pe oricare 

înregistrare activată, puteţi vizualiza

informaţiile pe care le include

Pentru a vizualiza lista articolelor 

introduse în catalog

din ziarul Literatura şi arta, 

facem click pe titlu



• lista articolelor din

ziarul Liteatura şi arta aranjate

în ordine alfabetică

Înregistrarea include:

• detalii despre ziar 

(titlu, editura, loc publicare,

cotă, etc.)

Pentru vizualizare detalii 

click pe titlul articolului



Accesare fulltexte

Selectaţi criteriul de căutare

Titlu/Colecţie



Scriem în fereastra de căutare

titlul cărţii 

“Omul în faţa muzicii”



Facem click pe 

Caută



Se va afişa

înregistrarea căutată

Pentru vizualizare detalii

click pe titlu



Înregistrarea include:

Titlu carte, Autor, Loc ediţie, nume editură, 

anul publicării, paginaţie, cota cărţii, 

clasificare CZU, ISBN,

total exemplare, localizare,

Fulltext 

NOTĂ

Publicaţiile Fulltext pot fi deschise 

direct din catalog.

Pentru aceasta faceţi click pe titlu 



Se va deschide textul integral 

al cărţii selectate

în format PDF



Dacă întîmpinaţi dificultăţi,

adresaţivă bibliotecarului



Mulţumim că aţi accesat 

catalogul nostru!


