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LIBUNIV CATALOG
• Catalogul electronic LibUniv pe platforma ExLibris Primo
– este un catalog partajat a 7 Biblioteci universitare din
Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu 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.
• Acest produs este generat datorită participării Bibliotecii
în cadrul proiectului TEMPUS „Modernizarea
serviciilor informaţionale pentru îmbunătăţirea
calităţii studiilor” (2013-2016)
http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/ .

• Catalogul electronic LibUniv conţine informaţii
despre: cărţi, articole, teze, reviste, CD-DVD,
Repozitorii Instituţionale, precum şi un șir de resurse
externe globale: baze de date EBSCO,
SpringerLink, documente în acces deschis etc.
• Catalogul electronic LibUniv este comprehensiv,
stimulativ, accesibil, modern, partajat - permite
utilizatorilor accesul dintr-un singur punct, oricînd şi
oriunde, la o multitudine de resurse informaţionale.
• Catalogul electronic LibUniv Vă permite să creaţi
un cont, să gestionaţi e-raftul cu cărţi, să rezervaţi
online, să vă abonaţi pentru notificări, alerte etc.

Catalogului Electronic al Bibliotecii Ştiinţifice
USARB
• Iniţiat în anul 1989, Catalogul electronic include toate documentele
achiziţionate în Bibliotecă din 1989 pînă în prezent inclusiv documentele
catalogate prin retroconversie (achiziţionate pînă în anul 1990) şi
numără la etapa actuală peste 413 812 notiţe bibliografice:

•
•
•
•

Cărţi
Analitice
Periodice
Resurse electronice

222 447
185 591
2 898
2 876

• Din anul 2006 Catalogul electronic al BŞ USARB este disponibil online
la adresa http://libruniv.usarb.md/ şi poate fi accesat atît din localul
Bibliotecii cît şi de la distanţă.

ACCESAREA CATALOGULUI
1. Intraţi pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice
USARB http://libruniv.usarb.md
2. Accesaţi

SAU
• Accesaţi catalogul direct la adresa
http://primo.libuniv.md

Pagina de start a
catalogului electronic

Funcţii şi butoane
Spaţiu personal

Abonare la RSS
Rafinarea căutării

Pentru a avea acces deplin la resursele şi
funcţiile catalogului este important să vă logaţi
1. Click Identificare (doar utilizatorii Bibliotecii), localizat în partea dreaptă
de sus a paginii

2. Loghează-te cu Nume şi Parolă (numele şi parola este numărul permisului de
intrare în Biblioteca USARB), selectează USARB din lista celor 7 instituţii.
1. Introduceţi numărul permisului de intrare
în caseta Nume, întocmai ca pe permis
2. Repetaţi numărul permisului de intrare în
caseta Parolă
3. Selectaţi USARB

4. Click Login

Logarea vă permite:
• Să setați preferințele pentru sesiunile curente și viitoare. Puteți seta preferințele dvs., astfel
încât acestea să reflecte modul în care căutați de obicei, și să le salvați pentru sesiunile
viitoare.
• Aveți posibilitatea să salvați înregistrările din lista de rezultate pe e-raftul Dvs., marcîndu-le
cu steluţă.
• Puteți salva interogări pe care le-ați efectuat pentru o utilizare viitoare.
• Setați alerte pentru interogări. Puteți stabili o interogare pentru a deveni o alertă, şi ţi se va
trimite o notificare în mod automat pe e-mail atunci cînd apar noi elemente la căutările
efectuate deja.
• Beneficiaţi de servicii de bibliotecă aşa ca: rezervare on-line, verificarea contului despre
împrumuturi, cereri, amenzi, etc..
• Accesul licențiat la resurse externe. Instituția oferă resurse informaționale licențiate către
utilizatorii săi. După ce vă conectați, puteți căuta și de a prelua articolele de la aceste resurse
suplimentare.
• Marcarea cu tag-ul și ierarhizarea elementelor. Aveți posibilitatea să atribuiți cuvinte sau
expresii elementelor pentru a vă ajuta să organizați și să localizați mai târziu elementele. Din
moment ce etichetele sunt făcute publice, utilizatorii pot vizualiza etichetele și să le utilizeze.
În plus, puteți examina elemente pentru a împărtăși opiniile dumneavoastră cu alții.
Atenţie!!!
Ieşiţi de fiecare dată din contul Dvs., astfel încât căutările dvs. să rămână private și
setările personale să nu fie modificate de către oricine altcineva.

NAVIGARE
Căutări se pot efectua separat în catalogul electronic al unei Biblioteci
universitare selectate, cît şi SIMULTAN în cataloagele tuturor instituţiilor
partenere.

Selectaţi Toate, pentru
căutare în cataloagele
celor 7 Biblioteci
partenere,
precum şi în
Selectaţi Toate,
bazelecăutare
de date în
Primo
pentru
toate instituţiile
concomitent

Selectaţi USARB,
pentru căutare doar în
catalogul Bibliotecii
Ştiinţifice USARB

Puteţi efectua o căutare simplă (англ. Simple
Search), căutare avansată (англ. Advanced Search) sau
Căutare prin răsfoire (autori, titluri, vedete de subiect,
cotă)(англ. Browse Search).

Căutare simplă

Căutare avansată
sau Căutare prin
răsfoire

CĂUTARE SIMPLĂ

Concretizarea
criteriilor de
căutare.

În caseta de căuare se va scrie
termenul de căutat, acesta poate
fi: titlu, autor, expresii, cuvinte
cheie, etc.

REZULTATELE CĂUTĂRII
Puteţi rafina rezultatele (după
colecţie, subiect, limbă, autor,
tip resursă,etc.)

Lista
rezultatelor

Posibilitate de
sortare a
rezultatelor

Pagini
afişate

UTILIZARE OPERATORILOR LOGICI DE
CONECTARE ÎN CĂUTAREA SIMPLĂ
Aplicînd forma simplă de căutare puteţi utiliza operatori logici
de conectare AND, OR şi NOT .
De exemplu, dacă vreţi să căutaţi după următoarele subiecte:
• Pisici OR Cîini - vor fi găsite înregistrările care conţin fie
termenul Pisici, fie termenul Cîini ca grup de subiect.
• Pisici AND Cîini - vor fi găsite numai acele înregistrări care
conţin atît termenul Pisici cît şi termenul Cîini ca grup de
subiect.
• Animale NOT Pisici - vor fi regăsite toate înregistrările
conţinînd Animale ca grup subiect cu excepţia celor care
conţin Pisici.
Notă: Operatorii logici de conectare se scriu numai cu litere
majuscule.

UTILIZAREA CARACTERELOR
WILDCARD ÎN CĂUTARE
• În căutarea simplă pot fi folosite caracterele wildcard
(?,*).
• * - semnul asterisc se utilizează atunci cînd vreţi să
faceţi doar o singură căutare dar să obţineţi mai multe
rezultate, de ex. dacă scrieţi cuvîntul TEATR* vor fi
afişate toate rezultatele cu cuvintele teatru, teatral,
teatralitate, teatre, etc.
• ? - Semnul de întrebare introdus într-un cuvînt care
are mai multe forme de scriere, ne permite să obţinem
toate rezultatele posibile cu acest cuvînt. De exmplu
cuvîntul Filozofie, în unele surse el 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
cuvînt scrise şi cu S şi cu Z.

Simboluri
Marcînd steluţa dinaintea
titlului cu culoare galbenă
înseamnă că aţi adăugat
cartea pe e-raftul personal,
pentru ca ulterior să
reveniţi la ea.
Punctul de culoare verde
indică disponibilitatea
documentul într-una din
colecţii sau existenţa fulltextului
Punctul de culoare
galbenă indică că nu se
cunoaşte disponibilitatea
documentului şi că trebuie
verificată.

Detalii despre document
Click pe detalii sau pe titlul propriu-zis pentru a vizualiza înregistrarea
completă.
Click steluţă, se va colora în
galben, rezultă că aţi adăugat
sursa pe e-raft

Cota publicaţiei,
localizarea

Mai multe
detalii despre
carte

Versiuni ale înregisrărilor în catalog
Dacă în colecţia Bibliotecii există documente cu titlu identic a aceluiaşi autor dar
reeditate, în catalog se va afişa o înregistrare, iar în partea dreaptă butonul
Vizualizare n versiuni ne indică că acest document a fost reeditat.

Click pentru a
vizualiza toate
versiunile

CĂUTARE AVANSATĂ
Căutarea avansată este împărţită în patru câmpuri, cu meniul drop-down
(cascadă).
1. Click Căutare avansată

2. Introduceţi cuvintele de căutat în cel puţin două casete

3. Utilizaţi meniul cascadă din partea stângă pentru a specifica
căutarea în oricare câmp, în câmpul titlu, subiect, ca autor, etc.
Suplimentar puteţi utiliza operatorii logici de căutare.

4. Utilizaţi meniul cascadă din partea dreaptă pentru a selecta
intervalul de publicare a materialului, tipul materialului (carte,
articol, etc.), limba surselor
5. Click Căutare

CĂUTARE PRIN RĂSFOIRE
Căutarea prin răsfoire vă permite să vizualizaţi selecţia de materiale din
catalog după subiect, autor, titlu sau cotă.
1. Click Căutare prin Răsfoire

2.Selectaţi lista de răsfoire: supă subiect, autor, titlu sau cotă

Exemplu de Căutare prin răsfoire după subiect
1. Selectaţi din meniul din stânga opţiunea După subiect
2. Introduceţi în caseta de căutare subiectul căutat
3. Click Răsfoire
2
1
3

Rezultatele căutării

Cantitatea de
înregistrări
la un subiect

Lista
subiectelor
propriu-zise

Vizualizarea rezultatelor

Pentru vizualizarea
rezultatelor la un subiect,
click subiectul propriu-zis

Afişarea rezultatelor

Analogic se vor efectua căutări prin răsfoire
după autor, titlu, cotă

Pentru a solicita un document în BŞ USARB se va
completa cîte un buletin de cerere pentru fiecare
document separat
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……………..
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 paginile.

Buletinul de cerere pentru un articol
din ziar include informaţia: titlul
ziarului, anul de ediţie, data
publicaţiei şi paginile.

PRIMO CENTRAL INDEX
Primo Central Index este un indice
multidisciplinar de e-resurse
academice de importanţă
regională și globală. Acesta
include articole din reviste, cărți,
comentarii, documente legale , etc.
cu acces deschis, care sunt
adunate de la editori primari și
secundari, precum și din
depozitele cu acces deschis. Ex
Libris lucreaza cu cei mai
importanți furnizori mondiali de
informare. Primo Central Index
exploatează pe deplin bogăția
bazelor de date pentru a facilita
căutarea rapidă și ușoară.

Principiul de căutare în Primo Central Index este acelaşi.
Avantajul acestei baze de date este disponibilitatea
documentelor full-text pe care le puteți citi, salva, partaja și
imprima.

Inscripţia Full text disponibil
indică accesul deschis al
documentului.
Pentru vizualizare detalii click pe
titlu sau Vizualizare online

Detalii despre document
Full text

Click View full text in...
sau Vizualizare online,
pentru a vizualiza textul
documentului

CONTUL PERSONAL

Contul personal include un şir de funcţii suplimentare pentru
gestionarea resurselor identificate în catalog

Click Contul meu,
pentru a-l gestiona

Starea contului care include trei file:
E-raft, Interogări, Contul meu

E-RAFT
E-raft include lista resurselor identificate în catalog şi salvate pe raftul personal în timpul
sesiunii Primo (sursele marcate cu steluţă galbenă).

Salvarea documentelor pe e-raft

Marcaţi documentele identificate cu
steluţă galbenă pentru a le salva pe eraft.

Gestionarea E-raftului

Butoane de gestionare a
folderelor (creare, redenumire,
ştergere, inserare)

Puteţi crea fişiere
tematice şi salva
înregistrările

Lista înregistrărilor
salvate

Butoane de gestionare
a înregistrărilor

Gestionarea înregistrărilor salvate
pe e-raft
Bifaţi pentru a
gestiona

Click E-mail pentru a
expedia lista prin poşta
electronică

Puteţi exporta documentele întro bază de date de gestionare a
referinţelor bibliografice

Click Tipărire pentru a
imprima lista

Puteţi scrie un
comentariu pentru
surse

Rezervarea online a documentelor
Puteţi efectua rezervarea online a documentelor pentru ca ulterior acestea să
fie eliberate la punctele de împrumut a Bibliotecii. Pot fi solicitate online doar
documentele disponibile în Biblioteca în care sînteţi înregistrat. Pentru a rezerva un
document:
1. Identificaţi-vă în catalog,
2. Găsiţi cartea ce urmează să fie rezervată, deschideţi fereastra pentru
vizualizare detalii, asiguraţi-vă că cartea este localizată la o sală de împrumut,
3. Click obţiunea Solicitare
4. Click Rezervare.

INTEROGĂRI
• În fila Interogări vor fi salvate cuvintele sau itemii după care aţi efectuat
căutări, pentru ca ulterior să vă reîntoarceţi la ele şi la rezultatele lor.

Salvarea interogărilor se efectuiază în timpul sesiunii de căutare
1
2

3
4

CONTUL MEU
Fila Contul meu conţine informaţii despre cărţile împrumutate, termenul de împrumut,
modalităţi de prelungire a termenului de împrumut, cererile Dvs, anularea unei cereri. In
plus, aceasta vă permite să definiți setările personale în catalog.

Abonaţi-vă la canalul RSS - Really Simple Syndication, pentru a face posibilă
primirea informaţiilor despre apariţia în catalog a noilor documente la căutările
efectuate şi a altor alerte.
Feed-urile RSS pot fi activate fie din rezultatele căutării sau din dosarul de
interogări&alerte salvate în fila Interogările mele. Tot ceea de ce aveţi nevoie este
de a avea instalat pe calculator un cititor RSS.
În cazul în care browser-ul dvs. acceptă RSS, faceți click pe butonul RSS. Se va
deschide o fereastră în care vă puteți abona la feed-urile RSS. Urmați instrucțiunile
din fereastră.

Bălţi, 2016

