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SISTEMUL DE CATALOAGE  

REPOZITORIU INSTITUŢIONAL 

BAZE DE DATE 

Q & A 

 



Prezentare ... 

Biblioteca - 

- organizaţie sau parte a unei organizatii ale carei 

scopuri principale sunt crearea şi întreţinerea unei 

colecţii, facilitatea utilizării resurselor documentare 

şi a facilităţilor adaptate necesităţilor de informare, 

de cercetare, educaţionale, culturale etc.* 

 
 

 

*Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării : Ediţie 

enciclopedică. Alcăt.: J. Nikolaeva, L. Zasaviţchi. Chişinău, 2014. P. 41. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istoric 

Biblioteca  

a fost fondată la  

1 octombrie 1946,  

odată cu înfiinţarea 
Universităţii de Stat din 

Moldova. 
 

Biblioteca în cifre 
În colecţia Bibliotecii  

se păstrează circa  

1.777.331 documente. 
 

 Biblioteca Centrală USM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteca Centrală USM 

Servicii  şi  facilităţi 

• consultare cataloage - Sala de cataloage, bl. IV, et 
2, bir. 231 

• informare bibliografică şi documentară – Resurse 
Informaționale. Bibliografie- bl. IV, et.2, bir. 226-b   

• acces platforma Primo - Catalogul colectiv - 
http://primo.libuniv.md/ 

• acces Repozitoriu Instituțional USM - 
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/ 

• acces baze de date, acces  Internet  - Centrul  
Multimedia,  bl. 4. et. 2, bir. 224-a         

http://primo.libuniv.md/
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteca Centrală USM 

Servicii  şi  facilităţi 

• împrumut în săli de lectură:  
        - Sala de lectură nr.1 “Publicaţii  Periodice “- bl. central, et.2 

        - Sala de lectura nr.2, - bl. IV. et. 2, bir.224-a 

        - Sala de lectura nr. 3 - bl. IV, et.3, bir. 324  

        - Centru UE – bl. IV,  et.2, bir.226-b                                       

        - Colecţii Speciale - bl. 4, et. 2, bir.226-a   

        - Biblioteca Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine  „V. Banaru”- bl.3, et.2, bir. 203 

        - Biblioteca Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative și 

              Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială - bl.6, et. 1 (str. N.Testemițeanu, 6) 

• împrumut la domiciliu – Împrumut la domiciliu, bl. central, demisol, bir .117                         

• împrumut inter-bibliotecar -  bl. central, demisol, bir.117                                    

• activitaţi culturale 

• instruire individuală şi de grup (la solicitare) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesul în Bibliotecă:  

•studenţi învăţământ la zi,  
masteranzi  

               – carnet de student 

•studenţi învăţământ 
frecvenţă redusă  

                     – carnet de note 

•doctoranzi, profesori, 
colaboratori –  

                              legitimaţie  

Biblioteca Centrală USM 

Cum  
poţi deveni 

utilizator 
BCU? 
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Sistemul de Cataloage 

 

SISTEMUL DE CATALOAGE  
 

Sunt cunoscute mai multe forme de cataloage: 

 

 Catalog pe fişe 

 

 Catalog electronic 

 



Sistemul de Cataloage 

Catalogul pe fișe 
 

Catalogul pe fişe sau altfel spus catalogul  

tradiţional la rândul sau este organizat după :  

 

•  criteriul de grupare a documentelor: 

              catalog alfabetic 

              catalog sistematic 

•  criteriul de limbă: 

              catalogul publicaţiilor în limba romậnă 

              catalogul publicaţiilor în limba rusă 

               catalogul publicaţiilor în limbi străine 

•  în funcţie de categoria documentelor sunt: 

               catalog al cărţilor   

               catalog al serialelor:- ediţii periodice (alfabetic) 

                                                  - ediţii în continuare (alfabetic) 

               catalog al disertaţiilor (sistematic şi alfabetic) 

               catalog pentru materialele audio, video, CD. 

 



 
 
 
 

 

           Ce doresc utilizatorii ... 
• Ierarhizare relevantă de înaltă calitate 
• Acoperire largă 
• Timp de răspuns rapid 

• Simplicitate!!! 

Provocarea bibliotecii ... 

Utilizatorii 
sunt preocupaţi de 

descoperire şi furnizare 

rapidă şi uşoară a 

informaţiei 



 
 
 
 

 Catalogul Electronic  

 

 

PRIMO -  
Provocarea bibliotecii: venirea în 

întâmpinarea evoluţiei nevoilor 

şi aşteptărilor utilizatorilor. 

 

 www.primo.libuniv.md 
 

Sistemul de Cataloage  

http://www.primo.libuniv.md/


Primo - instrumentul ExLibris* de descoperire şi 
furnizare a informaţiei din baze de date multiple 
*Compania ExLibris este un lider global în furnizarea de soluţii de soft-uri şi servicii 
complimentare pentru biblioteci şi centre de informare 

Prezentare Primo 



Peste 2,100 clienţi în toată lumea 

About Primo Prezentare Primo 



Interfaţa modernă de azi:  

Primo - descoperire şi furnizare 

 

Pentru utilizatori Primo este: 
Intuitiv 

Eficient 

Deschis colaborării 

Personalizabil 

Comprehensiv 

Utilizabil de oriunde 

Prezentare Primo 



Posibilităţi de căutare în Primo 

Opţiuni de căutare disponibile: 
•Căutare simplă (acesta este modul implicit de căutare) 
•Căutare avansată 
•Căutare prin răsfoire 



Posibilităţi de căutare în Primo 

Căutare simplă 
•Implicit: căutare în fiecare câmp de căutare 
•Afişare sau nu a operatorilor de precizie 
•Afişare sau nu a listei derulante de câmpuri de căutare  



Posibilităţi de căutare în Primo 

Căutare avansată 
•1 sau mai multe meniuri derulante configurabile 
•Operatori logici între câmpurile de căutare 
•Operatori de date, material şi limbă 



Posibilităţi de căutare în Primo 

Căutare prin răsfoire 
Indexurile de răsfoire limitate la: 
- Câmpuri autor;     - Câmpuri titlu ;    
                                                                - Câmpuri subiecte ;   - Cote 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Prezentare Primo 

Terminologie Primo  

Primo al dumneavoastră 

Posibilităţi de căutare 

Vizualizare înregistrări 
Spaţiul utilizatorului 

Obiecte digitale 

Etichete & Review-uri 

Q & A 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Lista scurtă 
•Afişarea rezultatelor într-o formă după căutare simplă şi avansată 

•Implicit: 10 înreg./pagină, utilizatorii logaţi  pot seta la maxim 50 

•Solicitare: cereri de rezervare pentru utilizatorii logaţi (modulul Circulaţie) 

•Locaţii: locaţii exemplar 

•Detalii: detalii despre înregistrări 

•Recenzii şi etichete: inf. date de utilizatori cu privire la înregistrare 

•Mai multe informaţii: tab-ul SFX*- biblioteci cu SFX [va fi ascuns acest 

tab] 

•Răsfoire virtuală: cu aceiaşi cotă de raft  

•Dacă există coperta cărţii, (disp.în Google books), prin ISBN este afişată 

•Aşezare pe E-Raft (E-Shelf): semnul stea (portocaliu dacă este pe E-Raft) 

 
*SFX® este un link server care oferă utilizatorilor legături, (link) în funcţie de context, 

la articole sau cărţi full text 



Primo -  Vizualizare înregistrări 

Lista scurtă 
 

•Locaţii: locaţii exemplar 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Lista scurtă 
 
•Detalii: date despre înregistrări 



Primo - Vizualizare înregistrări 

 
Lista scurtă 
 
•Recenzii şi etichete:  

 
inf. date de utilizatori cu privire la înregistrare 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Lista scurtă 
•Răsfoire virtuală: cu aceiaşi cotă de raft  



Primo - Recenzii şi etichete 

 
Recenzii şi Etichete 
 
•Utilizatorii logaţi pot crea Recenzii şi Etichete pentru 
înregistrări (pentru utilizatorii logaţi) 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Aşezare pe E-Raft (E-Shelf):  

semnul stea (portocaliu dacă este pe E-Raft) 



Primo - Vizualizare înregistrări 

Vizualizare completă 
Navigare la Vizualizare completă prin: 

Clic pe titlul înregistrării 
Deschide tab-ul Detalii ca link între-un nou tab în 

browser 
Diferenţa faţă de Vizualizare pe scurt: 

Secţiunea legături 
Diferite câmpuri afişat 



Primo – Spaţiul utilizatorului 

 

Spaţiul utilizatorului 

 
• Utilizatorii se pot loga 

 

• Funcţii E-Raft (E-Shelf) 

 

• Se pot crea cereri de rezervare (Modulul 

Circulaţie) 

 

• Afişarea datelor utilizatorului şi setarea afişării 

 



Primo – Spaţiul utilizatorului 

 
 

Rafinarea rezultatelor 

• La primirea rezultatelor 
căutării, acestea pot fi 
rafinate de către 
utilizatori prin răsfoirea 
fațetată sau pot extinde 
căutarea cu sugestiile 
noi de căutare propuse 
de sistem.  
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REPOZITORIU INSTITUŢIONAL 
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/ 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/
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Agenda 

Baze de date 
http://usm.md 



 
 
 

 

Program 

Luni – Vineri.......... 09:00 – 18:00 

Sâmbătă................ 09:00 – 16:00 

Duminică................fără program 



Q & A – întrebări şi răspunsuri 

Q & A 
 

•Întrebări? 
 

Vă mulțumesc! 
 
 
 

Alexandra Cojuhari 
şef serviciu „Catalogare şi Clasificare”, Biblioteca Centrală USM 

 
sanda.cojuhari@gmail.com 

 
 
 


