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PRIMO   

reprezintă un sistem de descoperire, 
regăsire și furnizare  a informației 

indiferent de suport sau localizare, 
asigurînd acces la un spectru larg de 

resurse informaționale . 



PRIMО  

Permite utilizatorului efectuarea căutărilor 
prin interfață unică de acces  în toate bazele 
de date disponibile, indeferent de tipul sau 

amplasarea ei. 

Ex Libris Primo 



 

Platforma Primo 



Utilizatorul are posibilitate de : 
 Limitare a căutărilor după mai multe 

criterii. 
 Sortare a rezultatelor căutărilor după: 

relevanță, data publicării, popularitate, 
autor, titlu. 
 Primire a recomandărilor. 
 Efectuarea anumitor acțiuni cu 

informația obținută. 
 
 



Tipurile de căutare 

Căutarea simplă 

 

Căutarea avansată 

 

Căutarea prin răsfoire (browse) 

 



Căutarea simplă – constă dintr-un singur cîmp unde se introduce : autor, titlu, cuvînt-

cheie sau altă expresie din descriera bibliografică a publicației, editura, seria etc. 

 La fel în căutarea simplă puteți utiliza operatorii logici  (AND, OR și NOT), 

operatorii de trunchiere (*, ?, “”). 





 



Căutarea avansată este împărțită în patru cîmpuri derulante ce permit 

selectarea expresiei de căutare în fiecare cîmp. 

 



Căutarea avansată 



Căutarea prin răsfoire (browwse) – reprezintă parcurgerea unei liste alfabetice  afișată în funcție 

de tipul de browse selectat (subiect, autor, titlu, cotă)  și termenul de căutare specificat. 



Căutarea prin răsfoire (browwse)   



Rezultatele căutării 

În rezultatul căutărilor sunt afișate înregistrările conform criteriilor specificate.  

Fiecare înregistrare include următoarele informații : 

 

• Formatul documentului ( ex. carte, articol, revistă).  

• Titlul. 

• Autorul / creatorul. 

• Locul, data publicării. 



Rezultatele căutării 

 

• Iconița        (asterisc). Tastarea ei permite adăugarea sau eliminarea 

documentului în mapă. Evidențierea asteriscului atestă  că documentul este 

adăugat în mapă 

• Punctul marcat. Determină disponibilitatea documentului pentru împrumut. 

 Punctul verde     indică că documentul este disponibil în una din colecțiile 

bibliotecii sau alte resurse externe. 

 Punctul galben       indică  faptul că disponibilitatea documentului trebuie 

precizată. 

• Coperta cărții. Prezentarea vizuală a cărții 

http://search.libuniv.md:1701/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=create&docs=373SUO000168766&remote=false&scopes=&index=1
http://search.libuniv.md:1701/primo_library/libweb/action/basket.do?fn=create&docs=373SUO000168766&remote=false&scopes=&index=1


Rezultatele căutării 







PRIMO permite  personalizarea 

utilizatorilor ce presupune: 

  Salvarea rezultatelor  căutărilor în e-raft, crearea şi 
transmiterea listelor înregisrărilor bibliografice prin poşta 
electronică.  

 Crearea alertelor despre apariţiile noi şi disponibilitatea 
documentelor de interes. 

  Exportarea înregistrărilor bibliografice în sistemele de 
gestiune a referinţelor EasyBib, EndNote, Ref Works, 
diferite formate pentru citări. 

 



E- raft 


