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Scop:

• Iniţierea studenţilor în PRIMO ExLibris  (Catalogul Partajat a 7 

biblioteci universitare din RM);

• Formarea competenţelor de căutare şi regăsire a informaţiilor în 

catalogul electronic; 

• Familiarizarea cu instrumentele de informare privind resursele 

informaţionale şi documentare: sistemul de cataloage în Biblioteca 

Ştiinţifică (catalogul electronic şi cataloagele tradiţionale: alfabetic, 

sistematic, analitic sistematic etc.);

• Crearea abilităţilor de folosire a noilor tehnologii.



Obiective 

• să identifice tipurile de cataloage (electronic, alfabetic, sistematic, analitic sistematic);

• să navigheze în resursele ExLibris PRIMO (baze de date, repozitorii, resurse de la 

distanţă, Catalogul Partajat);

• să formuleze corect cerinţele informaţionale;

• să efectueze căutări simple, avansate sau răsfoirea după subiect, autor, titlu, cotă;

• să identifice acţiunile de rafinare a rezultatelor, sortare după relevanţă, expedierea prin 

e-mail, adăugare la e-raft, tipărire, citare, export; 

• să creeze un cont în Catalogul electronic şi să se aboneze pentru notificări;

• să solicite o cerere on-line, adăugarea preferinţelor în coş, împrumutul documentelor, 

rezervări on-line;

• să aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în Societatea Cunoaşterii;

La finele cursului utilizatorul va fi capabil:



Metode:

• Prezentare, demonstraţie, lucru în echipă, activitate practică.

Grup ţintă: 

• Studenţii anului I, studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă; 

• Elevii Liceului Teoretic Republican “I. Creangă” din Bălţi.

Evaluare:

• Evaluare curentă: lucrări practice

• Evaluare sumativă: test

Durată: 2 ore academice



CONŢINUT

• PRIMO ExLibris  - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM;

• Sistemul de cataloage în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo”

o Catalogul electronic BŞ USARB: modalităţi şi posibilităţi de utilizare;

o Cataloagele tradiţionale ale Bibliotecii: catalogul alfabetic, catalogul 

sistematic, catalogul analitic sistematic.



Cuvinte cheie

• Cerinţe informaţionale

• Softul Primo

• ExLibris PRIMO Catalog (Catalog 

Partajat)
• Catalog electronic

• Căutare simplă

• Căutare avansată

• Răsfoire

• Rafinarea rezultatelor

• Cont personal

• e-raft

• Catalog tradiţional

• Clasificare Zecimală Universală

• Index alfabetic pe noţiuni

• Buletin de cerere

• Cota cărţii



Sistemul integrat de bibliotecă Aleph furnizează bibliotecilor academice, de 

cercetare şi naţionale unelte eficiente, uşor de utilizat şi proceduri ce vin în întâmpinarea 

cerinţelor tot mai mari din domeniu, din prezent şi viitor. 

Participarea BŞ USARB în Proiectul TEMPUS „Modernizarea serviciilor 

informaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor” (2013-2016) - MISISQ -

TEMPUS (Modern Information Service for Improvement Study  Quality) a făcut posibil 

crearea spaţiului informaţional unic pentru  mediul academic prin accesarea portalului 

ExLibris PRIMO, componenta softului ALEPH.

Primo este un sistem de căutare şi de furnizare a informaţiei. Acest sistem creşte 

potenţialul bibliotecii prin furnizarea unei soluţii universale pentru regăsirea şi obţinerea 

oricăror materiale de bibliotecă - inclusiv cele tipărite, electronice, digitale, locale şi globale 

- indiferent de format sau locaţie.

PRIMO ExLibris



Primo se bazează pe trei principii de bază

Acces rapid, intuitiv 

şi personalizat

la o multitudine de 

informaţii ştiinţifice;

Integrat de la  începutul 

până la sfîrşitul fluxului 

de lucru care simplifică 

accesul la conţinut, 

indiferent de sursă;

Îmbunătăţirea continuă

a posibilităţilor de 

căutare pentru utilizator 

şi completarea 

permanentă a 

colecţiilor de 

Bibliotecă.



În PRIMO ExLibris este asigurată căutarea informaţiei concomitent  în 7 cataloage 

ale bibliotecilor universităţilor din RM:

• Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi, 

• Universitatea de Stat din Moldova, 

• Academia de Studii Economice a Moldovei, 

• Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  “N. Testemiţanu” din RM, 

• Universitatea Tehnică a Moldovei, 

• Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din Chişinău.

PRIMO ExLibris



Sistemul de cataloage în BŞ USARB

• Prin catalog se înţelege o enumerare sau o listă de persoane sau obiecte, de

acelaşi fel, aşezate în ordinea cuvintelor care le desemnează.

Termenul provine din limba greacă (katalogos = listă) sau Catalog – document

secundar care cuprinde descrierile documentelor tipărite aparţinînd unei colecţii, unei

biblioteci sau unui grup de biblioteci şi realizat conform unor principii standardizate

facilitând regăsirea acestor documente de către utilizator [2, p.101 ].

• Catalogul electronic - este un motor de căutare a documentelor aparţinând

unei biblioteci, realizat conform unor principii standardizate facilitând regăsirea

acestor documente de către utilizator cu ajutorul unui calculator [2, p. 105].



Biblioteca Ştiinţifică USARB pune la dispoziţia utilizatorilor următoarele tipuri de 

cataloage:

• Catalogul electronic BŞ USARB, accesibil din localul Bibliotecii şi de la distanţă de 

pe pagina web a Bibliotecii www.libruniv.usarb.md, care este integrat în PRIMO ExLibris; 

• Patru tupuri de cataloage tradiţionale: 

o catalogul  alfabetic, 

o catalogul sistematic conform BBK şi CZU, 

o catalogul sistematic analitic, 

o catalogul colecţiilor speciale.

Cataloagele tradiţionale ale Bibliotecii sunt plasate în Oficiul Referinţe Bibliografice

(parter).

http://www.libruniv.usarb.md/


• Iniţiat în anul 1989, Catalogul electronic include toate documentele achiziţionate în

Bibliotecă din 1989 până în prezent, inclusiv documentele catalogate prin

retroconversie (achiziţionate până în anul 1990), şi numără la etapa actuală peste 413

812 notiţe bibliografice:

• Cărţi 222 447

• Analitice 185 591

• Periodice 2 898

• Resurse electronice 2 876

• Din anul 2006 Catalogul electronic al BŞ USARB este disponibil prin Internet la 

adresa http://libruniv.usarb.md/ şi poate fi accesat atât din localul Bibliotecii cât şi de 

la distanţă. 

Catalogul electronic BŞ USARB

http://libruniv.usarb.md/


Avantajele Catalogului electronic

• Oferă utilizatorilor bibliotecii o singură soluţie pentru descoperirea şi furnizarea 

cărţilor, revistelor, articolelor şi a conţinutului digital aflat local sau la distanţă.

• Este modern. Este stimulativ. Este comod şi operativ.

• Este deschis colaborării – Marcarea cu tag-uri (etichete), ierarhizarea şi adăugarea 

comentariilor, încurajează participarea şi permite utilizatorilor să-şi împărtăşească 

cunoştinţele.

• Este personalizabil – Utilizatorii pot salva rezultatele căutării, pot seta preferinţe şi 

alerte, pot muta sursele depistate în spaţiul personal de cercetare în cadrul Primo (e-raft), 

sau al unui alt produs (EndNot, Mendeley, Zotero).



Pentru a începe cercetarea catalogului, accesaţi pagina web a Bibliotecii

la adresa http://libruniv.usarb.md, apoi selectaţi pictograma , sau

accesaţi catalogul direct la adresa http://primo.libuniv.md .

http://libruniv.usarb.md/
http://primo.libuniv.md/


Identificarea în Catalogul electronic

Pentru a efectua acţiunile suplimentare cu informaţiile obţinute (rezervarea on-line a documentelor, 

furnizarea informaţiilor) este necesar de a se identifica.

Accesaţi obţiunea Identificare.

Toţi utilizatorii înregistraţi în bibliotecă se pot conecta la Primo, folosind ca nume şi parolă numărul 

permisululi de intrare în Bibliotecă. Indicăm instituţia în care suntem înregistraţi şi tastăm Login.



După sesiune este neapărat de a se deconecta de la sistem pentru evitarea 

erorilor, ca căutările dvs. să rămână private și setările personale să nu fie modificate de 

către altă persoană. Tastaţi Ieşire.



Este nevoie de a se înregistra pentru: 

• A menţine în dosarul personal atât materialele găsite cât şi solicitările. Puteţi salva 

rezultatele căutărilor şi căutările prelucrate în mapă pentru utilizările viitoare.

• A seta o alertă pentru nevoile personale. Puteţi notifica cererea. În acest caz cererea 

va fi repetată în mod automat atunci când vor fi identificate noi documente ce răspund 

criteriilor de căutare şi veţi primi o informare la adresa de e-mail.

• Acces la resursele externe licenţiate. Biblioteca oferă utilizatorilor resurse 

informaţionale licenţiate. Veţi putea căuta şi prelua documente din aceste resurse 

suplimentare.

• A utiliza serviciile bibliotecii. Convenabil de a utiliza serviciile prestate de bibliotecă, 

de exemplu, a solicita (rezerva) documentul.

• Atribuirea etichetelor şi revizuirea. Puteţi marca documentele alese cu cuvinte cheie 

şi fraze, astfel încât mai târziu să le puteţi găsi cu uşurinţă. În cazul în care accesul la 

eticheta creată de dvs. este deschis, utilizatorii pot vedea informaţia şi a o folosi. În 

plus, aveţi posibilitatea să examinaţi materialele şi să vă împărtăşiţi opiniile cu alţii.



E-raft
Rezultatele căutărilor pot fi salvate în mapă pentru utilizările viitoare. 



Interogări

Şi căutările prelucrate pot fi salvate în mapă pentru utilizările viitoare.



Contul meu

În cazul înregistrării în catalogul electronic în secţiunea dată pot fi vizualizate 

comenzile on-line efectuate de utilizator. 



Navigarea în Catalogul electronic
Utilizatorii pot efectua căutări în Catalogul electronic al unei Biblioteci universitare aparte, 

sau în cataloagele tuturor instituţiilor partenere simultan.

Selectaţi Toate, pentru 

căutare în cataloagele celor 

7 Biblioteci partenere, 

precum şi în bazele de date 

Primo

Selectaţi USARB pentru 

căutare doar în catalogul 

Bibliotecii Ştiinţifice 

USARB



Căutările în Catalogul electronic

Utilizatorii pot folosi o simplă căutare (англ. Simple Search), căutare avansată 

(англ. Advanced Search) sau răsfoi în indexul pe subiecte (англ. Browse Search).



Căutăre simplă
• Pentru a efectua o căutare simplă în catalog introducem în caseta de căutare 

termenul de căutare: titlu, autor, autor şi titlu de publicare, cuvinte-cheie (set 

de cuvinte sau fraze din descrierea bibliografică sau textul recunoscut), 

numele editorului, titlul seriei etc. 



• Evidenţiem în meniu menţiunea ce conţine expresiile de căutare: conţine 

cuvintele de căutare, începe cu, exact cu fraza oriunde în înregistrare, ca 

autor/creator, în titlu, în descriere, în subiect, ISBN sau ISSN.

• Tastăm Căutare. 

Concretizarea 

criteriilor de 

căutare. 



Exemplu: Pentru căutarea literaturii la subiectul Personalitate în Catalogul 

electronic BŞ USARB se afişează lista documentelor disponibile în biblioteca 

dată:



În cazul când în urma căutării efectuate rezultatele obţinute sunt în număr 

mai mare de zece documente, apare paginaţia care poate fi răsfoită. 



Rezultatele obţinute pot fi rafinate după:

 colecţie

Exemplu: Sunteţi interesaţi de literatura ce este localizată în USARB – Sala de lectură 

Ştiinţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Artă. Evidenţiaţi colecţia aleasă. Se afişează 

doar documentele aflate în colecţia dată.

Limitarea rezultatelor după criteriile de căutare



 după limba documentului. 

Exemplu: Doriţi să căutaţi numai literatura în limba franceză. 

Evidenţiaţi, se afişează doar documentele în limba aleasă.



 după data creării documentului. 

Selectaţi anii solicitaţi şi tastaţi Rafinare.



 după subiectul documentului. 

Exemplu: selectaţi subiectul AUTOCUNOAŞTERE (PSIHOLOGIE). 

Se afişează lista:



 după disponibilitatea documentului 

(disponibil în bibliotecă sau Full text online). 

Fiind aleasă obţiunea Full text online se afişează rezultatele:



Acces on-lain
În cazul când este indicată disponibilitatea documentului online, el poate fi vizualizat 

direct în catalog. Tastaţi  Vizualizare on-line, apoi, după dorinţă, deschideţi într-o altă 

fereastră .



 Rezultatul căutării poate fi rafinat după tipul de resursă a documentului 

(cărţi, articole, reviste etc.). 

Fiind aleasă obţiunea Cărţi, obţinem lista ce include numai cărţi:



 după autorul/creatorul documentelor.

La solicitarea documentelor semnate de Golu Mihai apare următoarea listă:



Sortarea rezultatelor căutării
Rezultatele obţinute în urma căutării pot fi sortate după: Relevanţă, Cea mai 

nouă dată şi Popularitate.

La alegerea obţiunii sortare după Autor sau Titlu documentele regăsite vor fi aranjate în 

ordinea alfabetică al autorilor şi, respectiv, al titlurilor.



Aplicând forma simplă de căutare puteţi utiliza operatorii logici de conectare AND, OR 

şi NOT .

De exemplu, dacă vreţi să căutaţi după următoarele subiecte:

• Pisici OR Câini - vor fi găsite înregistrările care conţin fie termenul Pisici, fie

termenul Câini ca grup subiect.

• Pisici AND Câini - vor fi găsite numai acele înregistrări care conţin atât termenul

Pisici cât şi termenul Câini ca grup subiect.

• Animale NOT Pisici - vor fi regăsite toate înregistrările conţinând Animale ca grup

subiect cu excepţia celor care conţin Pisici.

Operatorii logici de conectare se scriu numai cu litere majuscule.

Operatorii logici de conectare 



Căutăre simplă

În căutarea simplă pot fi folosite şi unele caractere wildcard (?,*).

• ? - Semnul de întrebare introdus într-un cuvânt care are mai multe forme de 

scriere ne permite să obţinem toate rezultatele posibile. De exmplu, termenul 

Filozofie, în unele surse este scris cu S, în altele cu Z. Pentru a efectua o 

singură căutare se va scrie Filo?ofie şi catalogul va afişa resursele cu acest 

cuvânt scrise şi cu litera S şi cu Z.

• * – Steluţa, dacă doriţi să căutaţi cu mai multe caractere variabile. De exemplu, 

tastaţi copil*, pentru a găsi înregistrări care conţin forme, cum ar fi copil, 

copilărie, copilului etc.



Rezultatele căutării

În căutarea rezultată se afişează toate documentele care se potrivesc criteriilor 

indicate. Fiecare document poate fi însoţit de următoarele informaţii:

• Formatul documentului - carte, articol, revistă, scor (material AV/CD) etc. 

Afişarea unei imagini sau schiţa copertei.



• Titlul - în funcţie de configuraţie: atunci când faceţi clic pe titlu se afişează

informaţia despre document sau resursa on-line.

• Autor, creator, data - autorul, creatorul documentului şi data publicării.



Pictograma (asterisc) - Faceţi clic pe pictograma de lângă titlu pentru a adăuga sau 

şterge informaţia despre document din dosarul personal. 

Asteriscul evidenţiat prin culoare indică faptul că documentul este deja adăugat în 

dosarul personal.

Pictograma punctul - indică disponibilitatea documentului. 

Punctul verde indică faptul că documentul poate fi obţinut într-una din colecţii sau 

din resursele de la distanţă. 

Punctul galben – deseori înseamnă că accesul trebuie verificat.

Coperta cărţii (opţional) este o reprezentare vizuală a cărţii.



Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre un anumit document, puteţi accesa

următoarele opţiuni:

Informaţii despre document

• Solicitare (comandă)

• Locaţii

• Detalii (Descriere 

completă) 

• Recenzii&Etichete (tag)

• Mai multe informaţii

• Răsfoire virtuală 

(vizualizare online) 



Pentru a utiliza serviciile prestate de bibliotecă, de exemplu, a rezerva o lucrare, 

tastaţi Solicitare.

Documentele din sălile de lectură nu se împrumută la domiciliu.



Pentru a vizualiza în detalii lista obţinută vom lucra cu fiecare document

în parte. Localizarea documentului solicitat poate fi identificată accesând obţiunea Locaţii.

În fereastra care se deschide este indicată instituţia şi colecţia care dispune de această

lucrare, cota publicaţiei în cazul când documentul se conţine în mai multe colecţii.

cota 

publicaţiei 



Descrierea completă a publicaţiei poate fi obţinută, accesând titlul 

documentului, sau obţiunea Detalii.



În drept cu indicaţia disponibilităţii documentului ales este indicată cota 

publicaţiei. În fereastră se va deschide informaţia necesară pentru a solicita documentul 

dat: autorul, titlul, anul de ediţie. Se mai poate obţine informaţia suplimentară privind 

lucrarea care va interesat: editura, formatul, limba, numărul standartizat al cărţii ISBN

(International Standard Book Number) sau numărul standartizat al serialului ISSN 

(International Standard Serial Number). 

cota publicaţiei

informaţia despre document 



Pentru a împrumuta şi a consulta documentul este nevoie de a solicita un buletin 

care va conţine toată informaţia necesară despre lucrarea aleasă. 

El poate fi obţinut prin tipărire sau completat manual.



BULETIN DE CERERE

Permis Nr ……….. 8734........

Numele  …….Roşca Vasile

Cota 

publicaţiei  519.6 / C20

Autor………Capcelea M......

Titlu...Modele şi algoritmi la 

Analiza numerică.: Indicaţii 

metodice.

Anul de

ediţie…2010 Nr.......Vol......

Data şi luna

(pentru ziare)

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

Semnătura........Rosca..............

«14 »……septembrie........2016

Motivul neonorării……………..

Îndeplinirea buletinelor de cerere manual pentru 

diferite tipuri de documente

Buletinul de cerere pentru carte 

include următoarea informaţie: 

cota cărţii, autorul, titlul deplin 

al cărţii, anul de ediţie.

Buletinul de cerere pentru un articol 

din revistă include următoarea 

informaţie: titlul deplin al revistei, 

anul de ediţie, numărul publicaţiei 

şi după dorinţă paginile.

Buletinul de cerere pentru un 

articol din ziar include informaţia: 

titlul ziarului, anul de ediţie, 

data publicaţiei şi după dorinţă 

paginile.



Versiuni

Dacă în colecţia Bibliotecii există documente cu titlu identic, semnate de acelaş  

autor dar reeditate, în catalog se va afişa o înregistrare, iar în partea dreaptă obţiunea 

Vizualizare versiune.

Faceţi clic pe obţiunea dată - veţi vedea toate variantele acestei înregistrări.

.



Atribuire/Ştergere etichete
Tastaţi  Recenzii&Etichete (Tag), apoi Etchetele mele, Editare  pentru a marca documentele 

alese cu cuvinte cheie şi fraze, astfel încât mai târziu să le puteţi găsi cu uşurinţă. În cazul în 

care accesul la eticheta creată de dvs. este deschis, utilizatorii pot vedea informaţia şi a o 

folosi. Salvare.



În plus, aveţi posibilitatea să evaluaţi materialele şi să vă împărtăşiţi opiniile cu alţii, 

accesând Postează Review-ul dvs. Completăm şi în cazul acceptării, tastăm Trimite.



Căutare avansată

Căutarea avansată este împărţită în patru câmpuri, cu meniul drop-down (cascadă), care 

vă permite să selectaţi expresia de căutare în fiecare casetă de mai jos.



• Căutare în opţiunea oricare înseamnă că cuvântul introdus poate apărea oriunde 

într-o înregistrare bibliografică (titlu, autor, text etc.);

• Cercetarea în titlu va însemna că cuvintele introduse vor fi căutate în toate formele 

de titluri, inclusiv titlul principal, titlul seriei, titlurile paralele, alternative, precum şi prin 

titlurile de pe copertă, pagina de titlu, antet, prima pagină a documentului;

• Căutare după autor/creator - cuvintele introduse vor fi căutate doar printre principalii 

autori ai documentului;

• Căutare după subiect specifică domeniul, tematica literaturii de care aveţi nevoie 

pentru a găsi informaţia solicitată;

• Este posibilitate de a indica şi descrierea, tipul de resursă, formatul;

• Putem accentua următoarele: conţine, este (exact), start cu.

Conţine este utilizat atunci când o căutare este efectuată pentru o frază (mai mult de 

un termen) şi doriţi să obţineţi cea mai mare coincidenţă cu expresia aleasă.

Start cu - se utilizează numai în combinaţie cu rubrica în titlu.



Un exemplu de căutare avansată:

Căutăm informaţii despre starea ecologică în RM în sursele ultimilor ani de ediţie.



Căutare prin răsfoire
Căutarea prin răsfoire poate fi efectuată după subiect, autor, titlu şi cotă.



În cazul în care doriţi să se afişeze o selecţie de lucrări ale unui anumit autor, subiect

sau găsi documente similare după titlu sau rafturi, este mai eficient să se utilizeze indexul

pe subiecte.

Vedetele de subiect introduse de către bibliotecari în catalogul electronic reflectă

tematica unei cărţi, unui articol etc.

Vedeta de subiect este reprezentată de „un cuvânt sau un grup de cuvinte, un simbol

sau un grup de simboluri (litere, semne) evidenţiate/stabilite de catalogator în scopul

orânduirii lor după un sistem standard şi constituie puncte de acces la informaţiile

cuprinse într-un catalog de bibliotecă”.



Să efectuăm cercetări la subiectul Activităţi extracurriculare la obiectul 

Educaţie pentru sănătate. După tastarea Răsfoire, este afişată lista vedetelor de 

subiect, care înserează lucrările interesate.

Alegem şi tastăm cea mai potrivită vedetă de subiect. Se afişează rezultaul căutărilor.



Analogic se vor efectua căutări prin răsfoire 

 după autor, 

 titlu, 

 cotă.



Primo este deosebit de eficient atunci când este utilizat împreună cu un index de 

căutare centralizat Primo Central Index.

Indicele Central Primo este un indice multidisciplinar de materiale ştiinţifice, cu 

mai mult de 500 de milioane de resurse electronice accesibile. 

Oferă:

• Căutarea într-o gamă largă de informaţii din baze de date; 

• Căutarea în reviste cu acces deschis şi arhive, repozitorii instituţionale;

• Căutarea în tipurile de documente integrate, cum ar fi E-book, rapoarte de 

conferinţe, comentarii, etc.

Printr-o singură casetă de căutare, utilizatorii pot vizualiza toate resursele 

bibliotecii, toate resursele regionale şi globale, indexate în Primo Central Index.

Primo prezintă rezultatele într-o listă unică, în care informaţiile sunt sortate dupa 

relevanţă, care permite utilizatorului accesul la documentele de care este interesat.

Primo Central Index

http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoCentral


Primo Central Index



Exemplu: 

La căutarea subiectului Comunicare în Primo Central Index apar următoarele 

surse:



Inscripţia Full text disponibil ne indică posibilitatea vizualizării documentului dat, 

accesând Vizualizare online. 



Efectuartea acţiunilor cu informaţiile 

disponibile

Orice înregistrare din lista rezultatelor căutării sau vizualizată poate fi stocată pe raftul 

electronic Primo sau trimisă către alte software-uri de referinţă on-line.



Documentul solicitat poate fi adăugat pe e-Raft, lucru care poate fi efectuat  prin 

evidenţierea pictogramei      . Asteriscul evidenţiat prin culoare indică faptul că 

documentul este adăugat deja în dosarul personal. Dacă doriţi să adăugaţi în 

dosarul electronic o pagină în integral, tastaţi Adaugă pagina în e-Shelf.



Pentru a verifica lista documentelor din E-raft şi a tipări cererile 

electronice ale lucrărilor solicitate tastaţi E-raft.



Selectaţi în coş documentele solicitate şi tastaţi Tipărire. 



Puteţi sistematiza informaţiile din E-raft în mape diferite (pe subiecte sau 

domenii). Pentru a crea o mapă nouă tastaţi Folder nou şi denumiţi mapa nou 

creată. Tastaţi Salvare.



Pentru a transporta în mapa nou creată unele documente, bifaţi 

informaţiile solicitate şi tastaţi Decupare înregistrări selectate.



Deschideţi mapa dorită şi tastaţi Inserare înregistrări selectate. Informaţia 

selectată apare în mapa solicitată. Astfel puteţi administra  informaţiile selectate 

în E-raft.



Lista literaturii selectate pe e-Raft poate fi tipărită sau trimisă pe adresa 

e-mail.



Personalizarea rezultatelor

Orice înregistrare  stocată pe E-raft electronic poate fi salvată şi

trimisă către alte software-uri de referinţă on-line.



Puteţi salva  căutările efectuate în Catalogul electronic pentru utilizările viitoare. 

Tastaţi Salvează căutarea, în fereastra deschisă denumiţi cercetarea dată şi tastaţi  

Salvare. Informaţia va putea fi vizualizată în obţiunea Interogări din mapa Contul meu. 

Informaţia se salvează cu indicaţia datei efectuării cercetărilor.



Înregistrarea în Catalogul electronic face posibilă primirea informaţiilor privind 

apariţia noilor documente la căutările efectuate şi a altor alerte prin serviciul RSS -

Really Simple Syndication. RSS feed poate fi activat de pe pagina “Rezultatele 

căutării". Tot ce trebuie este de a avea instalat pe calculator un program pentru a citi 

fluxurile RSS. 

Acest serviciu poate fi activat şi prin accesarea obţiunii Salvează cautarea.



Pentru ca cererea să fie repetată în mod automat atunci când se identifică noi documente 

ce răspund criteriilor de căutare şi a primi o informare la adresa e-mail, puteţi notifica cererea. 

Tastaţi Salvează căutarea, în fereastra deschisă denumiţi cercetarea dată şi bifaţi  

Salvare&alertă, apoi tastaţi Salvare. Informaţia se salvează în obţiunea Interogări din mapa

Contul meu, din care poate fi după dorinţă ştearsă.



În cazul înregistrării în catalogul electronic în secţiunea dată pot fi vizualizate 

comenzile online efectuate de utilizator. 



Cererea electronică a unui document este o rezervare din timp a documentelor 

din catalogul electronic al bibliotecii pentru ca acestea să fie eliberate la punctele de 

împrumut. Pot fi solicitate online doar documentele disponibile în Biblioteca în care 

sunteţi înregistrat (în caz când sunteţi identificat în catalogul electronic şi aveţi 

permis de intrare în bibliotecă).

Pentru solicitarea online a documentului tastaţi obţiunea Solicitare. În fereastra 

deschisă selectaţi locaţia principală şi categoria articolului (împrumut la domiciliu 

sau în sala de lectură (din sala de lectură documentele nu se împrumută la 

domiciliu), tastaţi Rezervare.



În Contul meu, Blocări şi mesaje pot fi vizualizate diferite sancţiuni în cazul 

încălcării Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor în 

Biblioteca Ştiinţifică. http://libruniv.usarb.md/servicii/regul.htm

Blocări şi mesaje

http://libruniv.usarb.md/servicii/regul.htm


Etichete
Cele mai recente şi cele mai populare etichete pot fi vizualizate în obţiunea 

Etichete. Pentru a căuta după o etichetă aleasă, tastaţi Etichete, indicaţi şi tastaţi Start. 

Apare lista documentelor etichetate.



Catalogul on-line (modulul Tinread): posibilităţi de accesare

• Biblioteca Ştiinţifică a USARB expune catalogul electronic on-line în anul 2006.

• Ceea ce înseamnă că atât utilizatorii cât şi non-utilizatorii Bibliotecii au acces la

informaţiile ce se conţin în catalog.

• Catalogul electronic poate fi accesat la adresa http://libruniv.usarb.md sau direct la 

adresa http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp

http://libruniv.usarb.md/
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp


Criterii de căutare

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 57 de limbi 

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



1. Scrieţi în fereastra de căutare în 

dreptul criteriului selectat

numele autorului 

Eminescu, Mihai

2. Tastaţi LISTA

Căutare autor



4. După validarea

autorului în fereastra de căutare

Tastaţi Caută

3. Se va afişa o listă curentă 

de autori, existenţi în catalog.

Din lista afişată selectaţi

autorul căutat

Click pe el pentru validare în 

fereastra de căutare



Se va afişa o listă de înregistrări:  

cărţi, articole publicate de 

Mihai Eminescu, existente în 

colecţiile Bibliotecii Universitare

Pentru  a vizualiza toate rezultatele căutării, 

click pe numărul paginii următoare

Notă

Semne distinctive:  

Pictogramele indică tipul de publicaţie 

carte 

articol

AV                          serial



Din lista de înregistrări

selectaţi titlul de carte interesat 

şi vizualizaţi detaliile 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.

• 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 



Căutare   titlu

2. Scrieţi în bara de căutare

titlul cărţii 

“Omul în faţa muzicii”

1. Selectaţi criteriul de căutare 

Titlu/Colecţie

3. Click    Caută



Se va afişa

înregistrarea căutată.

Pentru vizualizare detalii

click pe titlu.



Se vor afişa informaţiile despre carte,

care include următoarele cîmpuri:

Titlu carte / colecţie – arată titlul deplin al cărţii

Autor – numele, prenumele autorului

Loc, editură, an – indică oraşul unde s-a publicat cartea,

editura şi anul publicării 

ISBN – (International Standard Book Number) –

Sistem de numerotare standardizată a cărţilor

Paginaţie – numărul de pagini a cărţii

Cota – indică localizarea cărţii la raft

Total ex. – numărul de exemplare şi 

localizarea în Bibliotecă

Fulltext  - arată că textul cărţii 

se deschide  în format PDF





Cataloagele  tradiţionale

În scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale Biblioteca Ştiinţifică a USARB, pune la 

dispoziţia utilizatorilor următoarele tipuri de cataloage tradiţionale (pe fişe):

• Catalog alfabetic;

• Catalog sistematic conform CZU şi BBK;

• Catalog analitic sistematic;

• Catalogul colecţiilor speciale.



Catalog alfabetic

Catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri este catalogul care cuprinde

descrierile principale la nume de autori – persoană, la autori colectiv sau titlu, precum şi

descrierile auxiliare, aşezate în ordinea alfabetică a vedetei sau cuvântului de ordine al

notiţiei descriptive [1, p. 101]. Catalogul alfabetic are rolul de a răspunde la întrebările:

• Ce opere ale unui autor, ce ediţie a unei anumite opere sau volum există în 

bibliotecă?

• Ce s-a scris despre un anumit autor ?

• Unde se găseşte cartea căutată?

Pentru a putea răspunde la astfel de întrebări catalogul alfabetic va conţine în mod

obligatoriu cel puţin o descriere pentru fiecare carte catalogată, iar situaţia când lucrarea

are mai mulţi autori, când este cunoscută mai ales după titlu, când la realizarea ei au

colaborat şi alte persoane (traducător, prefăţător, ilustrator ş.a), va avea atâtea descrieri

câte se impun de fiecare situaţie în parte.



Biblioteca Ştiinţifică USARB pune la dispoziţia utilizatorilor următoarele tipuri de

cataloage alfabetice:

• Catalogul alfabetic al literaturii în limba română - oferă informaţie despre fondul

de carte în limba română ce se conţine în colecţia Bibliotecii. Fondul de carte

română constituie 24% din colecţia totală. Publicaţiile apărute cu caractere chirilice

sunt transcrise în grafie latină. Utilizatorii vor completa buletinul de cerere în acea

grafie în care este tipărită cartea.

• Catalogul alfabetic al literatutrii în limba rusă - oglindeşte informaţia privitor la

fondul de carte în limba rusă pe care-l deţine Biblioteca, el constituie 64%.

• Catalogul alfabetic al literaturii în limba ucraineană - conţine informaţie asupra

literaturii în limba ucraineană deţinută în fondul Bibliotecii.

Aceste cataloage sunt amplasate în oficiul Referinţe Bibliografice al Bibliotecii situat

la parter.



Aranjarea  fişelor în  catalogul  alfabetic pe  nume de 

autori, titluri şi indici

• Orânduirea fişelor în catalogul alfabetic se efectuează conform STAS-ul 8636-70

„Orânduirea în catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri şi în indexuri:

Informaţie şi documente”.

• Orânduirea alfabetică conform Stasu-lui menţionat este cea dată de alfabetul românesc

de la A-Z, chiar şi pentru publicaţiile scrise cu alt alfabet decât cel românesc.

Aranjarea alfabetică a

descrierilor la titlu se va

face cuvânt cu cuvânt, 

şi nu literă cu literă:   

eroi ai muncii

eroi şi martiri

eroina de pe Jiu

Eronim, P. etc. 

Cifrele romane, arabe, greceşti când se constituie în 

elemente de ordine se consideră ca şi cum ar fi 

exprimate prin cuvinte în limba cărţii descrise:

1001 (o mie şi una ) de nopţi

1918 (o mie nouă sute optsprezece) la români

100 (o sută) de răspunsuri pentru credincioşi



Nume personal, prenume, iniţială patronimică.

• Oprea, Alexandru V.

• Osadcenco, Ion E.

Autorii cu acelaşi nume sunt aranjaţi în ordinea alfabetică a prenumelor, în primul rând

forma scurtă, apoi cea deplină:

EX:

• Oprea, A.

• Oprea, Alexandru

• Oprea, Cleopatra

• Oprea, Eugen

Articolul hotărât sau nehotărât care stă în faţa unui substantiv comun sau adjectiv nu se ia în

consideraţie dacă se află înaintea unei vedete:

O bună gospodină

Le Temps etc.

Când o sau un au funcţia de numeral se va ţine cont de ele la orânduirea alfabetică:

O mie şi una de nopţi

Un om între oameni



Descrierile lucrărilor aceluiaşi autor se aranjează în ordinea alfabetică a titlurilor. 

Dacă un autor are mai multe lucrări, se foloseşte aranjarea în trei grupe distincte:

I. Descrierile operelor autorului

II. Descrierile în care autorul apare ca vedetă complementară (prefaţator, redactor, 

traducător, etc.)

III. Lucrări despre autor

Descrierile principale când autorul este singur scos în vedetă sau este scos primul 

împreună cu alţi autori, se vor aranja după cum urmează:    

• Opere complete (în ordinea numărului de volume, operele complete într-un număr mai

mare de vol. se aşează întâi).

• Opere (idem)

• Opere alese ( idem)

• Opere separate şi culegeri, din operele autorului în ordinea alfabetică a titlului.

Descrierile lucrărilor despre viaţa şi activitatea unei persoane (despre el) se ordonează în

ordinea alfabetică a numelui autorului publicaţiei.



Lucrările elaborate de autori colectivi (organele ierarhice superioare ale puterii de stat,

alte colectivităţi oficiale, instituţii, organizaţii ori de congrese şi conferinţe) se găsesc în

catalogul alfabetic descrise la denumirea oficială a autorului colectiv:

Republica Moldova. ABRM. Congresul (4; 2000; Ch.).

Congresul IV al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, 6 dec. 2000, Ch. / coord.

L. Kulicovski. - Ch., 2000

Abrevierele de denumiri de organizaţii se ordonează conform denumirii întregite:

• IFLA SUA

• ONU UNESCO



Catalogul sistematic

Catalogul sistematic - catalog în care descrierile bibliografice sunt organizate după un

anumit sistem de clasificare a cunoştinţelor umane de la general la particular, ţinând seama

de legăturile logice sau istorice dintre numeroasele discipline existente şi ramurile lor [2, p.

106].

După G. Lasso de la Vega, acest catalog „urmăreşte să transforme întreaga colecţie a

unei biblioteci într-o singură lucrare ştiinţifică, împărţită în capitole şi subcapitole, fiecare

dintre ele reprezentând o ramură sau o subramură a ştiinţei în care se grupează, la rândul

lor, logic şi ştiinţific, cărţile care tratează despre fiecare dintre ele...”

În Catalogul sistematic este înserată exact aceiaşi informaţie care se deţine

în catalogul alfabetic, însă ordinea de intercalare este alta – pe domenii de

ştiinţă. Fişele cu descrieri pentru catalogul sistematic sunt identice cu cele

întocmite pentru catalogul alfabetic dar înscriu pe cel de-al treilea spaţiu de jos

în stânga primei linii verticale indicele de clasificare.



Elementul care dă intrare fişei în Catalogul sistematic este indicele C.Z.U. (Clasificarea

Zecimală Universală) care convenţional indică adresa documentelor în depozit sau raftul

cu acces liber. Fiind un instrument de aşezare şi identificare a publicaţiei el trebuie indicat

corect.

Structura catalogului sistematic se scoate în evidenţă prin fişe divizionare care

marchează clasele, diviziunile şi subdiviziunile principale ale clasificării: fişele divizionare

formează scheletul întregului organism al Catalogul sistematic. Ele au o importanţă

deosebită nu atât pentru organizarea catalogului ca atare, cât mai ales pentru orientarea

cititorilor în consultarea catalogului, pentru îndrumarea lor spre publicaţiile de care au

nevoie.

Pe proeminenţa fişelor de divizionare se va trece indicele C.Z.U, urmat de explicaţia lui

în cuvinte, aşa cum se găseşte acesta menţionată în tabelele de clasificare. Atunci când

fişa divizionară marchează rubrici care se înrudesc sau au legături cu alte diviziuni din

catalog, pe această fişă se fac trimiteri de la un indice la altul.

• Ex. : 513 Geometrie

Vezi şi:

515 Geometrie discriptivă

516 Geometrie analitică



Biblioteca Universitară dispune de Catalog Sistematic conform CZU care conţine

informaţii pe domenii începând cu anul 1992 până la 1.06.2007.

La moment acest catalog este conservat. Informaţia referitor la conţinut poate fi

consultată în Catalogul electronic.

Anterior pentru clasificarea publicaţiilor pe domenii era utilizat un alt sistem numit BBK

(Clasificarea Bibliotecar-Bibliografică).

BBK - sistem de clasificare bazat pe principiile clasificării zecimale, dar care utilizează

indici alfa-numerici şi semne de punctuaţie specifice.



Indexul alfabetic al fiecărui catalog este un instrument indispensabil în îndrumarea

cititorilor către Catalogul Sistematic.

Indexul alfabetic pe noţiuni este un instrument care facilitează orientarea în

Catalogul Sistematic. El conţine fişele cu subiecte în ordine alfabetică şi indicele CZU

care le corespunde. Indexul alfabetic pe noţiuni către Catalogul sistematic este întocmit

asemănător Indicelui alfabetic pe noţiuni a Tabelelor CZU şi începe odată cu constituirea

Catalogului sistematic şi continuă pe măsură dezvoltării acestuia.

Funcţiile principale sunt:

de a face accesibile cititorilor noţiunile simbolizate prin сifre zecimale ale sistemului; de a

reuni alfabetic noţiunile desemnate în tabele prin vedete asemănătoare ca exprimare, dar

dispersate în diferite clase, grupe, din cauza ordinii sistematice;

Ex.: Educaţie socială 37.035

Educaţie politică 37.035.4

Educaţia estetică 37.036

Index alfabetic



Catalogul sistematic  analitic

• Catalogul sistematic analitic oferă cititorilor informaţii analitice din diverse

publicaţii (reviste/zare/culegeri) pe domenii generale şi despre ştiinţele ce ţin de

profilul Universităţii (în 2003 conservat). Pentru informare poate fi consultat

catalogul electronic.

• Catalogul sistematic analitic cu genericul „Bălţi” conţine informaţii despre

municipiul Bălţi din diverse publicaţii.

• Catalogul sistematic analitic „Date remarcabile” conţine informaţii din diverse

surse de informare cu conţinut de scenarii/poezii/texte pentru

promovarea/organizarea unei manifestări/activităţi consacrate unei date remarcabile

sărbători oficiale /profesionale/laice, profesii, oameni de seamă etc).



Catalog al colecţiilor speciale

• Catalogul alfabetic Autoreferate conţine informaţii asupra autoreferatelor deţinute în

Bibliotecă în limba română şi rusă.

• Fişierul Teze de licenţă/masterat oglindeşte informaţii referitoare la tezele de

licenţă/masterat în limba română, rusă şi limbi străine.

• Catalogul Standardelor de Stat oglindeşte informaţii despre Standardele de Stat

existente în colecţia Bibliotecii, aranjate în ordinea alfabetică a denumirii standardelor.

• Catalogul alfabetic Anale conţine informaţii asupra lucrărilor ştiinţifice ale autorilor

colectiv în ordine alfabetică a denumirii organizaţiilor/instituţiilor.

• Catalogul alfabetic Materiale AV oferă cititorilor informaţii privind diverşi purtători de

informaţii separat după genul de publicaţie şi după limbi cu excepţia documentelor tipărite.



• Catalogul alfabetic al publicaţiilor cartografice oferă informaţii cititorilor despre

colecţia de publicaţii hărţi/atlase care se conţin în colecţia Bibliotecii

• Catalogul alfabetic al publicaţiilor seriale conţine informaţii asupra revistelor,

anuarelor, almanahurilor în ordinea alfabetică a titlurilor acestora separat pe limbi.

• Catalogul alfabetic al literaturii în limbi străine oglindeşte informaţia despre fondul

de carte în limbi străine din colecţia Bibliotecii şi este amplasat în oficiul Limbi şi

Literaturi Străine, et. 2 (sala de lectură Nr.4).

• Catalogul sistematic conform BBK/CZU oglindeşte informaţia despre fondul de carte

în limbi străine pe domenii (din 1.06.07 – conservat) şi este amplasat în oficiul Limbi şi

Literaturi Străine, et. 2 (sala de lectură Nr.4).

• Catalogul alfabetic şi sistematic Publicaţii muzicale şi partituri oferă informaţii

despre documentele ce conţin subiectul numit şi se găseşte în oficiul Documente

muzicale, et. 1 (conservat din 2007).



Test de evaluare curentă

Cercetaţi catalogul electronic ExLibris Primo şi selectaţi literatura la 

subiectul Psihologia personalităţii. 

Rafinaţi rezultatele obţinute după toate criteriile posibile şi sortaţi sursele 

după  autor. 

Elaboraţi în format tipărit o listă a documentelor disponibile în bibliotecă, 

nu mai puţin de 10 surse.
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