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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 

 



                Bibliotecile deservesc 2 grupuri diferite: 
 

Bibliotecarii  

gestionează colecţiile bibliotecii 

şi necesită unelte specializate 

pentru a gestiona procesele 

precum  achiziţii, catalogare 
etc. 

 

Utilizatorii 

sunt preocupaţi  

de descoperire şi furnizare 

rapidă şi uşoară a informaţiei 

Biblioteca ... 



 
 
 
 

Ce doresc utilizatorii 

• Ierarhizare relevantă de înaltă calitate 
 

• Acoperire largă 
 

• Timp de răspuns rapid 
 

 

• Simplicitate!!! 

 Utilizatorii ... 



ALEPH –  
Sistem integrat de bibliotecă 

(Automated Library Expandable Program) www.libuniv.md 

 Aleph 



 
 
 

 

Mai mult de 5.600 de instalări în 90 de ţări; 

 În 43 dintre primele 50 universităţi aflate în 

top din întreaga lume; 

 10 din cele 10 cele mai mari biblioteci din 

lume; 

 Peste 40 de biblioteci naţionale 

implementează soluţiile ExLibris; 
 

 

Ex Libris în lume: 

 



 
 
 
 

  

Primo -  
Provocarea bibliotecii: venirea în 

întâmpinarea evoluţiei nevoilor 

şi aşteptărilor utilizatorilor. 

 

 www.primo.libuniv.md 

 
 

 Provocarea bibliotecii ... 

http://www.primo.libuniv.md/
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Primo - instrumentul ExLibris de descoperire şi 
furnizare a informaţiei din baze de date multiple 

Agenda – Prezentare Primo 



Peste 2,100 clienţi în toată lumea 

About Primo Agenda – Prezentare Primo 



Pentru utilizatori Primo este: 
 

Intuitiv 

Eficient 

Deschis colaborării 

Personalizabil 

Comprehensiv 

Utilizabil de oriunde 

Plin de satisfacţii 

Interfaţa modernă de azi:  

Primo–descoperire şi furnizare 



Pentru biblioteci Primo este: 
O soluţie End-to-end 

Flexibil 

Interoperabil 

Uşor de întreţinut 

Suport complet pentru consorţii: 

Accesibil 

Sistem proiectat condus de bibliotecari 

Scalabil 

 

Primo - construit pe documentele şi  

aplicaţiile bibliotecii 
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Terminologie Primo 

 
• Front End 
• Aspecte - Views 
• Instituţii 
• Surse date 
• Tab-uri 
• Ţinte de căutare  (Scopes) 
• Faţete 
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Primo al dumneavoastră 

 
 
Primo al nostru are următoarele caracteristici: 
 

•Instalare locală (nu în cloud) 
 

•Trei limbi: română, engleză & rusă 
 

•Are numai o vedere - view (limitat de numărul 
de licenţe particulare) 
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Posibilităţi de căutare 

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



Posibilităţi de căutare 

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 

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



Posibilităţi de căutare 

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

•Fiecare rând din lista scurtă a rezultatelor poate fi parametrizat şi 

fiecare tab poate fi ascuns (cu CSS) 

•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 



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 afişate (se pot parametriza)  

 
 
 



Agenda 

Prezentare Primo 

Terminologie Primo  

Primo al dumneavoastră 

Posibilităţi de căutare 

Vizualizare înregistrări 

Spaţiul utilizatorului 
Obiecte digitale 

Etichete & Review-uri 

Q & A 



Vizualizare înregistrări 

Spaţiul utilizatorului 
 

•Utilizatorii Aleph se pot loga 
 

•Funcţii E-Raft (E-Shelf) 
 

•Se pot crea cereri de rezervare (Modulul Circulaţie) 
 

•Se pot crea alerte (despre modificări în căutări slavate) 
 

•Afişarea datelor utilizatorului  şi setarea afişării 
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Vizualizare înregistrări 

 
 
 
Obiecte digitale 
Putem utiliza orice câmp pentru a acţiona ca un câmp 
„Legătură la resursă” 
 
Pentru a afişa   tab-ul „Vizualizare online” în înregistrările  
din Aleph -   856 este câmpul implict pentru acest lucru.  
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Vizualizare înregistrări 

 
 
 
Etichete & Review-uri 
 
•Utilizatorii logaţi pot crea Recenzii şi Etichete pentru 
înregistrări (pentru utilizatorii logaţi) 
 
 

 
 
 
 



Q & A - întrebări 

Q & A 
 

•Întrebări? 
 

Vă mulşumesc! 
 
 
 

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

 
sanda.cojuhari@gmail.com 

 
 
 


