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Conceptul Catalogului Electronic

1.

Dispozitii generale

1'1' catalogul Electronic (cE) este un catalog on-line (citibil pe
calculator) care prezintd
baza de date de inregistrdri bibliografice ca16 descrie coleclia
Bibliotecii 9i este o parte
componentd a aparatului informativ bibliografic al Bibliotecii.

1'2' cE reflectd conlinutul colecliei e
f {gcumente tipdrite a Bibliotecii, asigurd accesul
liber la resursele informalionale ale
Bibliotecii 9i realizarea cautdiii informa{ionale

multidimensionale.

1'3' cE favorizeazd satisfacerea operativa completd a cerinlelor
9i
informalionale ale
tuturor categoriilor de utilizatori ai Bibliotecii.

1'4' cE este universal 9i combind funcliile cataloagelor tradilionate

sistematic, pe subiecte etc.).
1

5' CE reflectd toate tipurile de documente.' cdrfi,

autoreferate etc.
1 6. CE inclu
GOST_ului 7.

O6q,e
1.7 -

2.

documente

cE este destinat utilizatorilor gi personalului de Biblioteca.
Obiective. Functii

2.1. Obiective

2.1.1. Prezentarea operativa gi complexd a colecliei
Bibliotecii
rea cd utarii

de muzicd tipdrita,

zate conform regulilor unice in baza
hcb' 5n6nworpaSravecxoe onhcaHhe.

rpe6o

2.1 .2. Asigura

(alfabetic,

m ultid

imensiona le a informatiei.

2.1.3. Crearea confortului informaţional pentru utilizatori.
2.1.4. Accesibilitatea şi evoluţia CE.
2.2. Funcţii
2.2.1. CE contribuie la îndeplinirea funcţiilor informative, instructiv-educative şi
investigative.
2.2.2. CE asigură funcţia de căutare şi regăsire a informaţiei despre colecţiile Bibliotecii.
2.2.3. Oferă accesibilitatea bazelor de date bibliografice în locuri de acces.
2.2.4. Asigură integritatea informaţiei prin copierea de rezervă.

3. Structura catalogului
3.1. CE este creat în baza soft-ului MARC 3.65.
3.2. CE este organizat după domenii de cunoaştere conform profilului instituţiei (Arte
Dramatice, Muzică), tipuri de documente (carte, documente de muzică tipărită) şi grafiei
documentului (latină, chirilică).
3.3. CE este organizat din mai multe baze separate. Fiecare bază de date bibliografice
poate include până la 4000 de înregistrări.
3.3. Tematica documentelor reflectate în CE corespunde profilului instituţiei şi este
determinată de lista disciplinelor studiate.
3.4. Perioada cronologică (cuprindere)
3.4.1. CE a fost iniţiat în anul 2005. Bazele Documente de muzică tipărită – în anul
2015.
3.4.2. Perioada cronologică a documentelor cuprinde anul 1934 – prezent.
3.5. Notiţele bibliografice în CE sunt alcătuite în conformitate cu standardul interstatal
GOST 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления» şi conţin următoarele elemente:
Autor
Titlu
Informaţii la titlu

Menţiuni de responsabilitate
Locul de publicare
Numele editorului
Data publicării
Dimensiuni fizice
Numărul standard
Locul păstrării (sigla)
Vedete de subiect
Cuvinte-cheie

4. Organizarea, dezvoltarea şi utilizarea CE
4.1. Crearea şi utilizarea CE se realizează în baza următoarelor principii:
2

Asigurarea accesului liber la CE;
Asigurarea căutărilor multidimensionale a informaţiei în catalog după orice element
(autor, titlu, indice CZU, vedetă de subiect, cuvinte-cheie, data publicării etc.).
4.2. Crearea şi dezvoltarea CE includ următoarele procese tehnologice:







Înregistrarea documentelor;
Catalogarea documentelor;
Căutarea multidimensională a documentelor;
Elaborarea formelor de ieşire a documentului (formular, fişă etc.);
Oferirea utilizatorilor a informaţiilor bibliografice despre documente;
Crearea copiilor arhivate ale bazelor de date bibliografice pe disc sau pe stick
pentru protecţia informaţiei.

4.3. Organizarea şi redactarea catalogului este efectuată de serviciul Informatizare în
baza la:
Conceptul Catalogului Electronic;
Instrucţie de lucru în programul MARC 3.65;
Fişierul Vedete de subiect.
4.4. Dezvoltarea CE se efectuează de către:
Serviciul Informatizare – Achiziţii noi (cărţi);
Serviciul Informatizare – Retrointroducere (cărţi);
Serviciul Documente de muzică tipărită – Documente de muzică tipărită.
4.5. Redactarea CE se efectuează de către serviciul Informatizare.
4.6. Administrarea CE se efectuează de către serviciul Informatizare şi include:
Întreţinerea bazelor de date în stare de funcţionare;
Asigurarea protecţiei informaţiei.
4.7. Rezultatele căutărilor în CE pot fi vizualizate pe ecranul monitorului, înscrise pe
stick sau disc.
4.8. Algoritmul căutării informaţionale presupune posibilitatea căutării selective doar
într-o singură bază de date.
4.9. Informaţii detaliate privind modul de consultare sunt cuprinse în ghidul Catalog
Electronic.
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