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    Programul specializat de Bibliotecă Q-Series a fost elaborat de specialişti englezi, 

preluat mai apoi de specialiştii din Romania (firma IME) şi adaptat la condiţiile şi 

necesităţile Bibliotecilor din Romania  şi R. Moldova. Din păcate, unele opţiuni au 

rămas până la momentul actual în limba engleză. 

Programul Q-Series include un şir de module, cum ar fi : Căutare, Catalogare, 

Circulaţie, Seriale, Achiziţii.  

În cadrul studiului dat vom atrage atenţie deosebită modulelor Catalogare şi Circulaţie. 

I. Modulul Catalogare. Fişier bibliografic 

Accesând opţiunea Fişier bibliografic, primim lista titlurilor tuturor publicaţiilor, 

existente deja în Bibliotecă.  

Procesul de Catalogare a publicaţiilor noi în programul Q-Series presupune faptul, că 

lor le-a fost atribuit deja Indice CZU şi număr de inventar.  

Înainte de a cataloga orice publicaţie (nouă sau retrospectivă), avem câteva  posibilităţi 

de a verifica, dacă publicaţia dată (titlul dat) a fost deja catalogată mai înainte,  şi anume 

:  

a) după Titlu – scriem în  Bara de căutare  titlul necesar : 

  

b) după numărul de inventar – accesând SĂGEATĂ  şi ID Unitate  

 

Scriem în Bara de căutare numărul de inventar al publicaţiei, ce urmează a fi verificată. 

Dacă titlul dat a fost deja catalogat şi anul de ediţie coincide cu anul publicaţiei noi 

primite, atunci se adaugă doar numărul de inventar nou. 

Catalogarea publicaţiilor noi începe cu accesarea butonului Adăugare. 

!!!!! Înainte de a purcede nemijlocit la procesul de Catalogare, trebuie să memorizăm şi 

să respectăm  următoarele reguli : 
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1. În interiorul subcâmpurilor cuvintele şi semnele de punctuaţie ( ,  ;  ...)  se 

despart unele de altele prin spaţiu. 

2. Dacă butonul  este activ - câmpul sau subcâmpul dat poate fi copiat, 

dacă este inactiv  

 - câmpul sau subcâmpul dat nu poate fi copiat. 

3.  Dacă în partea dreaptă a subcâmpului este semnul  And  sau litera (R) în 

paranteze - acest subcâmp este repetabil (poate conţine una sau mai multe informaţii 

concomitent). 

4. Dacă în partea dreaptă a subcâmpului lipseşte semnul  And  sau  în paranteze 

scrie (NR)- acest subcâmp este nerepetabil (unic). 

5. Subcâmpurile Autor,  Titlu,  Note,  Subiect  urmează a fi completate 

OBLIGATORIU prin LUPĂ   (nu direct în subcâmp). 

6. Trecerea de la un subcâmp la altul, de la o pagină la alta sau de la o subdiviziune 

la alta se face prin scimbarea cursoruliu în câmpul necesar şi prin săgeţi   :  , 

 ,  . 

7. Actualizarea, căutarea informaţiei, ce urmează a fi copiată (Autor, Titlu, subiect) 

se face, accesând LUPĂ şi butonul  , tapăm în Bara de căutare informaţia 

necesară, bifăm şi accesăm OK. 

8. Memorizarea subcâmpurilor completate sau selectate din baza de date prin 

navigare se face  prin înserarea lor şi accesarea butonului  . 

9. Anularea informaţiei (în caz de necoincidere) se face, accesând butonul  

sau  . 

10. Adăugarea subcâmpurilor necesare în procesul Catalogării complete se face prin 

accesare  săgeată , înserare şi accesarea butonului . 

De fiecare dată, când accesăm LUPA (la oricare dintre câmpuri), se deschide o 

fereastră aparte cu anumite tipuri de butoane şi cred că ar fi cazul de a explica când 

şi cu ce scop le accesăm.  
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1.  Săgeata din colţul stâng de sus cu menţiunea Tag -  - când avem nevoie 

să schimbăm tagul;  

2.  Primul buton  (Adăugare) – când adăugăm Alte subdiviziuni (de jos); 

3.  Primul buton  - şterge câmpurile din  Alte subdiviziuni (de jos); 

4.  Al doilea buton  - şterge Subdiviziunea principală (de sus); 

5.  Al doilea buton  - adaugă altă Subdiviziunea principală (de sus) şi ne 

propune să alegem tag-ul respectiv; 

6.  Butonul  - are aceiaşi menire ca şi butonul Vizualizare şi permite 

copierea Subdiviziunii principale; 

7.  Butonul  memorizează informaţia introdusă în această fereastră şi închide 

fereastra pentru a trece la alt câmp. 

 

1. Autor. Intrare principală (tag 100) :  

a) Accesăm butonul   - dacă autorul dat este deja în baza de date – il 

înserăm şi accesăm OK; 

b) Dacă autorul lipseşte – Accesăm butonul LUPA  şi culegem manual : Nume 

virgulă, spaţiu Prenume 

Ex.: Abbs, Brian 
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         În cazurile, când avem mai mulţi autori (dar nu mai mulţi de 3), în câmpul 

Autor. Intrare principală se scrie doar unul din ei (primul), restul sunt adăugaţi în 

câmpul Componentă adăugată. Dacă publicaţia are mai mult de 3 autori – toţi ei 

sunt adăugaţi în câmpul Componentă adăugată, subcâmpul Autor. Intrare 

principală rămânând necompletat. 

 

2. Menţiune Titlu (tag 245) :  

Accesăm butonul  +  şi verificăm, dacă avem titluri identice sau 

asemănătoare. 

   Titlurile publicaţiilor se cataloghează în limba originală. Dacă găsim titlul căutat sau 

unul asemănător, accesăm OK şi el se afişează în subcâmpul necesar cu autor şi 

informaţie la titlu (desigur, facem schimbările necesare în cazul titlurilor asemănătoare). 

Subcâmpul Menţiune Titlu mai presupune şi utilizarea Altor subdiviziuni, care sunt 

adăugate după necesitate (săgeată, înserare + adăugare), şi anume :  

- b) – informaţie la titlu : Manual, monografie, biobibliografie, ghid 

etc., care se scrie cu literă mare sau cu mică dacă este dată în paranteze rotunde. 

Dacă informaţia la titlu nu este indicată direct, dar se poate deduce din cuprins, 

atunci se scrie în paranteze pătrate şi cu literă mică - [monografie], [ghid 

metodologic], [manual şcolar]. În caz că informaţia despre conţinutul publicaţiei 

se conţine direct în Titlu (Manual de filosofie), subcâmpul Informaţie la titlu 

rămâne necompletat. 

- c) – Menţiunea de responsabilitate :  

 Autor – unul sau mai mulţi  - Prenume + Nume (fără semne de punctuaţie 

între ele, doar spaţiu). Autorii se despart unul de altul prin , (virgulă),  red., 

coord., pict., autor colectiv se despart de autor prin   ;  (punct şi virgulă). 

Ex.:  Mihai Eminescu ; red.: Mihai Ciobanu, Cornel Cimpoi 

Dacă avem mai mult de 3 autori, în subcâmpul Menţiune de responsabilitate se 

scriu primii trei, apoi punem , (virgulă), spaţiu  şi  ... (trei puncte) 

Ex.: Nicolae Rotaru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, ... 

 Redactor, Alcatuitor, Coordonator – se scrie cu literă mare(în cazurile, când 

lipseşte autorul principal) , prescurtat, şi după el – : (două puncte).   
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Ex.   Red.: Nicolae Chicuş ; pict.: Isai Cârmu.  

- n – Număr parte/sectiune lucrare – în cazul, când publicaţia este 

în volume  - se indică volumul publicaţiei date. 

Ex.:  Vol. I  (cu literă mare, prescurtat, № volumului cu cifre romane) 

               Vol. II 

                Vol. X   

      - p -  Nume parte/sectiune lucrare - – în cazul când volumul dat 

mai are şi un titlu  aparte.  

 Ex.:  - n -Vol. I   

               - p – Poezii 

***Notă : În cazul, când titlul publicaţiei conţine Numele unei persoane fizice, care este 

scrisă sub formă de Prenume + Nume (Ex.: Nicolae Dabija : Scenarii şi limbaje), este 

strict necesar de indicat numărul de caractere, care nu se codifică, pentru ca în lista 

Titlurilor să putem regăsi cu uşurintă Numele persoanei căutate – în cazul dat numărăm 

câte litere are prenumele Nicolae (7) + spaţiul şi indicăm în subcâmpul Caractere care 

nu se codifică cifra 8. Drept rezultat, în lista Titlurilor, această publicaţie se v-a afişa 

conform alfabetului, dar nu la Nicolae, ci la Dabija. 

 

           3.   Clasificări (tag 080) :   

Tapăm direct în subcâmp (fără a deschide LUPĂ) Indicele de Clasificare Zecimală 

universală (CZU), indicat pe carte. Dacă publicaţia este veche şi conţine indice vechi – 
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BBK, atunci deschidem lupa, prin săgeată alegem şi schimbăm Tag-ul   080  în 

 iar în subcâmpul ce ni se deschide tapăm indicele BBK. 

 

           4. Ediţie (tag 250) :  

Se completează numai în cazul, când publicaţia catalogată este reeditată şi pe ea este 

indicată editia : a II-a, a III-a, a IV-a etc. Mod de completare :  

Ed. a II-a 

Ed. a III-a 

Изд. 2-ое 

3-е изд., дополн. 

                  

                   5. Editură (tag 260) :   

 Acest subcâmp diferă de celelalte prin faptul, că, dacă este completat direct, nu se 

memorizează în lista de autorităţi, pentru a putea fi copiat pe viitor. Deaceea, pentru a fi 

memorizată, editura se adaugă în baza de date într-un mod  special : accesăm din bara 

de sus a programului butonul  , alegem Fişier Edituri : 

 şi ni se afişează lista Editurilor deja existente. Pentru a 

introduce o Editură nouă, accesăm  (Adăugare înregistrare)  şi ni se descide 

o fereastră aparte. În bara de sus   

scriem Numele editurii, din  subcâmpurile de jos completăm : 

 şi  

. După ce toate datele au fost 

introduse, accesăm OK.  

Editurile deja existente în bază se adaugă în subcâmpul necesar, accesând butoanele  

,      şi  . 

           6. Loc Publicare (tag 260) :    
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Acest subcâmp conţine informaţii despre oraşul, unde a fost publicată cartea dată şi este 

repetabil – adică putem indica unul sau mai multe oraşe, accesând butonul And . 

            7. Data Publicării (tag 260) :  – Anul de ediţie al cărţii. 

             8. ISBN / ISSN  (tag 020) :  (unul sau mai multe). 

             9. Descriere fizică (tag 300) :  - conţine informaţii despre numărul de 

pagini, hărţi, ilustraţii etc. Model de completare :   

       

              10. Subiect (tag 650) :   

Acest subcâmp este unul din cele mai complicate şi necesită o atenţie deosebită. Lista 

de autoritate pe subiecte conţine un ansamblu de termeni, legaţi între ei. Vedeta de 

subiect reprezintă cuvintele-cheie sau subiectele, conţinute într-un document şi se 

introduc OBLIGATORIU prin LUPĂ. Dacă în bază există deja subiectele necesare, 

ele sunt la rândul lor atribuite publicaţiei catalogate la moment, accesând butoanele  

,      şi  . 

La una din şedinţele consiliului metodic al Bibliotecii UPS „Ion Creangă” s-a hotărât, 

ca vedetele de subiect să fie create în exclusivitate în limba romana, indiferent de limba 

originală a publicaţiei, pentru a evita dublarea sau chiar triplarea acestora. Vedetele de 

subiect sunt create conform principiului de la general la particular.  

Ex.: Titlu – Manual de istoria pedagogiei 

    Subiecte : 1) pedagogie 

                     2) pedagogie, istoria 

                     3) pedagogie, istoria--sec. XIX 

                     4) conceptii pedagogice--sec. XIX 

În crearea vedetelor de subiect ne conducem de următoarele surse : 

1. Indicele CZU; 

2. Titlul publicaţiei; 

3. Cuprinsul publicaţiei; 

4. Introducerea; 

5. Postfaţa. 
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Toţi aceşti factori, în ansamblu, ne vor ajuta la crearea unor subiecte corecte şi 

obiective. 

Primul subiect, de regulă, se atribuie conform Indicelui CZU (aşa numitul subiect 

de Compartiment sau general). – tag. 650 

Ex.:  008 – cultură 

        1/14 – filosofie 

        159 – psihologie 

         37 - pedagogie 

                  37 (09)  pedagogie, istoria 

                    

Vedetele de subiect cu caracter general - tag. 650 - pot fi extinse cu ajutorul unui şir de 

subdiviziuni, şi anume : 

 x - subdiviziune generală (psihologia personalităţii—creativitate--dezvoltare) 

 y - subdiviziune cronologică (pedagogie, istoria—sec. XIX) 

 z - subdiviziune geografică  (economie naţională—R. Moldova) 

 v  – forma subdiviziunii (dicţionar, enciclopedie) 

    În afară de termenii tematici (tag. 650), în câmpul Subiect sunt utilizate şi alte tipuri 

de subiecte (taguri) :  

- 600 – nume de persoană 

- 610 – nume Colectivitate – Instituţii, Organizaţii, Ministere etc. 

- 611 – nume Conferinţă 

- 630 – titlu uniform (Biblia, Evanghelia, Declaraţia drepturilor omului etc.) 

- 651 – nume geografic – Continente, Ţări, Oraşe, Râuri, Munţi etc. 

   De fiecare, dată când accesăm butonul , programul ne oferă lista de taguri, 

pentru a alege tagul necesar (bifăm+ OK). 

La crearea vedetelor de subiect Nume persoană (tag  600), noi, colaboratorii 

Bibliotecii UPS „Ion Creangă”, utilizăm de următoarele izvoare bibliografice : 

1. Dicţionar de scriitori straini, Hiparion.- 2000 

2. Dicţionarul enciclopedic ilusrtat, Cartier.- 1999 

3. Resurse Internet (www.ro.wikipedia.org, www.ru.wikipedia.org, 

www.yandex.ru, www.google.ro ş. a.) 

 

Vedeta de subiect Nume persoană se formează deasemenea cu ajutorul anumitor 

subdiviziuni, şi anume : 
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    - data naşterii şi decesului (câmp nerepetabil); 

 

- domenii de activitate 

(câmp repetabil)- fiecare domeniu de activitate se scrie aparte, făra semne de punctuaţie 

între ele : 

 

 
 

 

       

    Personalităţile ruse se cataloghează şi cu patronimicul (conform dicţionarelor de 

specialitate) : 
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       Asemenea tipuri de subiecte, cu date complete despre persoană, se atribuie 

publicaţiei catalogate în cazurile, când cuprinsul, introducerea sau conţinutul publicaţiei 

include date biografice despre această persoană.  Dacă publicaţia mai conţine şi 

informaţii despre anumite concepţii ale persoanei date (pedagogice, filosofice, 

psihologice etc.), atunci în tagul 600 se mai crează o vedetă de subiect Nume persoană 

de tipul Nume+ Prenume+Patronimic + subdiviziune generală (X) : 
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   Drept rezultat, în baza de date vom primi informaţii ample despre persoana dată : 

 

 

       Dacă conţinutul publicaţiei catalogate este o cercetare comparativă a creaţiei 

diferitor personalităţi, numele lor se scrie în acelaşi subcâmp prin cratimă (fără spaţiu), 

iar la subdiviziune generală – x- scriem   studiu comparativ. 
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    Vedetele de subiect  Nume Colectivitate (tag 610) se formează cu ajutorul  

subdiviziunilor  x, y, z : 

 

    

      Vedeta de subiect   Nume Conferinţă/Seminar (tag. 611) se crează cu ajutorul 

suvdiviziunilor d – dată întrunire şi  z - subdiviziune geografică :    
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      Vedeta de subiect Titlu Uniform (tag 630) cuprinde titluri sau noţiuni, care sub 

orice formă rămân nescimbate. (Biblia, Evanghelia, Constituţia, Convenţia pentru 

Drepturile omului etc.). Se crează cu ajutorul suvdiviziunilor  x, y, z.  

Ex.: 

 

 

      Vedeta de subiect   Nume geografic (tag 651) se formează, deasemenea, cu ajutorul  

subdiviziunilor  x, y, z : 
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         Din experienţa acumulată în acest domeniu, putem stipula unele reguli generale de 

completare a vedetelor de subiect, şi anume : 

1. Vedetele de subiect  Termen tematic :   

a) se scriu cu literă mică; 

b) dacă termenul tematic se referă la istoria unui anumit domeniu (istoria 

psihologiei, istoria pedagogiei, istoria filosofiei etc.), cuvântul “istoria” se scrie în 

acelaşi subcâmp după virgulă şi spaţiu. 

 Ex.: pedagogie, istoria 

        psihologie, istoria 

2. Vedetele de subiect  Nume persoană, Nume Colectivitate, Nume Confeinţă, 

Titlu Uniform, Nume geografic – cu majuscule ; 

3. Subdiviziunea generală (x), ce indică clasa (învăţământ de cultură generală) – 

prescurtat şi cu cifre romane : 

         cl. II   (fără litere) 

                   cl. IV 

4. Subdiviziunea geografică  (z)- se scrie cu majuscule 

5. Subdiviziunea cronologică  (y)– presupune prescurtări şi are câteva variante de 

completare : 

a) sec. XIX (cu cifre romane) 

b) aa 60 (cu cifre arabe) 

c) 1948-1950 (prin cratimă şi fără spaţiu) 

 

11. Note (tag 500) -  se completează prin LUPĂ şi cuprinde : 

a) Note generale (tag 500) – Ex.: Note : p. 60-71 

b) Note bibliografice (tag 504) – Ex.:  Bibliogr.- p. 90-111 

c) Note cuprins format (tag 505) – se completează, când conţinutul publicaţiei 

catalogate cuprinde 2 sau mai multe Titluri a diferitor autori. Primul Titlu se scrie în 

Menţiunea titlu (tag 245), celelalte se scriu în Note cuprins format (Titlu + 

Menţiunea de responsabilitate – subdiviziunea r ).  
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Ex.: 

 
 

      Drept rezultat, acest Titlu va apărea în lista Toate titlurile şi va putea fi regăsit cu 

uşurinţă de către utilizatori. 

d)  Intrare unitate gazdă (tag 773) – acest tag il utilizăm doar în cazurile când 

catalogăm articole din seriale sau culegeri. Alegem şi deschidem tagul respectiv, 

apoi completăm următoarele  

      subdiviziuni : 

t – Titlu   -  Titlul revistei, culegerii  

d – Loc, Editură şi dată publicare – anul publicării 

g – Informaţii relaţie  - Numărul revistei 

h – descriere fizică -  Paginaţia 

n -  note – note, bibliografii, anexe – cu majusculă şi cu semne de punctuaţie specifice 

: 

     a)  Note - P. 2-7 (spaţiu : spaţiu) 

     b)  Bibliogr.- 14 titl. (punct-liniuţă) 

     c)  Bibliogr.: P. 25-30 (când titlurile bibliogr. nu sunt numerotate şi cuprind mai 

multe pagini) 

     d)  Anexe - P. 3-8 (spaţiu : spaţiu) 

     e)  Лит.- 4 ист. 

     f)  Лит.: С. 40-50 (când nu este numerotată) 

     g)  Примеч.: С. 40-50 

 

Ex.:   t - Convorbiri literare 

         d – 2008 

         g - № 1 

         h – P. 3-9 

         n – Bibliogr.- 12 titl. 
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  12. Serii (tag 440) – poate fi vizualizată şi copiată sau se completează direct în 

subcâmp. 

La una din şedinţele consiliului metodic s-a luat decizia de a cataloga Seriile 

publicaţiilor fără numerotări, pentru a evita supraîncărcarea inutilă a bazei de date. 

13. Componentă adăugată (tag 700) – intrare suplimentară Nume de persoană : 

al doilea, al treilea Autor, redactor, alcătuitor, coordonator, pictor, recenzent, editor 

etc. (tag 700) sau Nume Colectivitate responsabilă (tag 710). Se poate copia prin 

Vizualizare, Navigare şi OK sau se completează prin LUPĂ. Al doilea şi al treilea 

autor se introduc la fel ca autorul principal - Nume virgulă Prenume. 

În cazurile, când persoana este redactor, alcătuitor, traducator, coordonator, pictor, 

recenzent, editor etc. - completăm subcâmpul cu majuscule, utilizând formula Nume 

virgulă Prenume + subcâmpul c – Titluri şi alte cuvinte asociate cu un nume – cu 

literă mică, prescurtat şi cu punct la sfârşit.  

Ex.: 

 

 

     Pentru a adăuga  Intrarea suplimentară Nume Colectivitate, responsabilă de ediţia 

dată, schimbăm tagul – alegem tag 710 şi copiem prin navigare sau, în caz că lipseşte, 

scriem direct în subcâmp Numele Colectivităţii (fără utilizarea altor subdiviziuni) : 
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14. Alt titlu (tag 246) – Altă formă a titlului. 

   În acest subcâmp se introduc direct (fără LUPĂ) datele despre titlul paralel al 

publicaţiei (în alte limbi) sau Titlurile operelor, ce se conţin în  publicaţia dată paralel 

cu titlul de bază, şi scrise de alţi autori (care au fost deja introduse în Note cuprins 

format – tag 505), deja fără menţiunea de responsabilitate. Astfel aceste titluri se vor 

afişa în lista de autoritate Toate titlurile şi vor putea fi regăsite cu uşurinţă de către 

utilizatori. 

După completarea tuturor câmpurilor, menţionate mai sus, trecem la o altă etapa a 

procesului de Catalogare – atribuirea numerelor de inventar, care este un moment 

obligatoriu în procesul de Catalogare. Fără atribuirea numărului de inventar 

publicaţiile nu sunt memorizate de sistem. Accesăm butonul   şi primim 

subcâmpurile, ce urmează a fi completate.  

În subcâmpul ID Unitate scriem numărul de inventar  :  

 (din 8 cifre).  
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În subcâmpul  adăugăm semnul de autor după bară 

oblică (CZU se afişează automat după completarea câmpului Clasificări,  

tag 080). 

Celelalte subcâmpuri necesare (Localizare rezervare, Mediu, Tip colecţie) sunt doar 

selectate din listă (prin săgeţi). În cazul când avem mai multe volume, completăm şi 

subcâmpul Volum numeric . Drept rezultat, prima pagină va 

arata în felul următor : 

 

 

    Accesând săgeata de jos, trecem la pagina a doua şi completăm următoarele 

subcâmpuri:  

a. Nivel securitate – Exemplar unic, Împrumut în sala de lectură, 

Împrumut la domiciliu- selectăm 

b. Tip valută  - selectăm 

c. Preţ achiziţie – scriem manual 

 

Pagina completată va arăta în felul următor  : 
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    În caz, că avem mai multe numere de inventar ale publicaţiei catalogate, accesăm 

butonul  şi sistemul revine la prima pagină, unde subcâmpul ID Unitate  este 

deja pregătit pentru adăugarea unui nou număr de inventar.  

Notă* : La primul număr de inventar introdus  obligatoriu la opţiunea Nivel securitate 

se selectează Exemplar unic (Nu se împrumută). Numereleor următoare li se va atribui 

Nivelul Imprumut în sala de lectură sau Împrumut la domiciliu (conform 

repartizării pe fişa pentru catalog).  

     După introducerea tuturor numerelor de inventar, accesăm OK. 

     Programul de Bibliotecă Q-Series a fost creat în baza a două limbaje de programare 

– MARC şi EasyMARC. Toate subcâmpurile de mai sus sunt parte componentă a 

programului EasyMARC. După completarea lor, trecem la etapa finală- completarea 

subcâmpurilor programului MARC, care conţin informaţii despre limba publicaţiei, 

natura conţinutului, public ţintă, ţara în care s-a publicat etc. 

     Pentru afişarea subcâmpurilor necesare, accesăm butonul   din colţul stâng 

de sus al programului, apoi   (colţul drept de jos), accesăm butonul  şi  

primim eticheta necesară : 
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   Toate subcâmpurile, ce urmează a fi completate, se aleg din .   Plasăm 

cursorul în subcâmpul necesar, apoi accesăm  şi alegem informaţia 

necesară. Spre exemplu, Loc publicare – alegem ţara şi literele de codificare, apoi 

accesăm OK : 

 

 

      În afară de Locul publicării, după necesitate şi conform conţinutului publicaţiei, 

mai completăm şi alte subcâmpuri, cum ar fi : Ilustraţii, Public ţintă, Natura 

conţinutului, Lucrări Conferinţă, Aniversare, Ficţiune, Biografie. Modul de 

completate este unic pentru toate – plasăm cursorul, accesăm Listă Cod, bifăm şi OK. 

Fereastra de codificare se închide şi facem pasul final – accesăm butonul   din 

colţul drept de sus – publicaţia pleacă în prelucrare şi este memorizată de sistem. 

 



 23 

II. Catalogarea Articolelor din seriale şi culegeri. 

1. Primul pas în catalogarea articolelor din seriale sau culegeri începe cu accesarea 

butonului Adăugare şi Opţiuni – Schimbare format material (bara de sus)  : 

. Primim lista de Format material şi alegem Analitic din 

serial. : 

    Accesam OK. 

2. Completăm câmpul Autor. Intrare principală şi Menţiune Titlu exact ca la 

Formatul Book (vezi P. 1, 2). Subcâmpul b la Menţiune Titlu se completează numai 

dacă este indicat în Titlu după două puncte sau în paranteze. 

3. Completăm câmpul Subiecte (exact ca la formatul book). 

4. Completăm câmpul Note -  Intrare unitate gazdă (tag 773) –Alegem şi 

deschidem tagul respectiv, apoi completăm următoarele subdiviziuni : 

t – Titlu   -  Titlul revistei, culegerii  

d – Loc, Editură şi dată publicare – anul publicării 

g – Informaţii relaţie  - Numărul revistei 

h – descriere fizică -  Paginaţia 

n -  note – note, bibliografii, anexe – cu majusculă şi cu semne de punctuaţie specifice 

: 

     a)  Note - P. 2-7 (spaţiu : spaţiu) 

     b)  Bibliogr.- 14 titl. (punct-liniuţă) 
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        c)  Bibliogr.: P. 25-30 (când titlurile bibliogr. nu sunt numerotate şi cuprind mai 

multe pagini) 

        d)  Anexe - P. 3-8 (spaţiu : spaţiu) 

        e)  Лит.- 4 ист. 

        f)  Лит.: С. 40-50 (când nu este numerotată) 

        g)  Примеч.: С. 40-50 

 

Ex.:  t - Convorbiri literare 

         d – 2008 

      g - № 1 

      h – P. 3-9 

      n – Bibliogr.- 12 titl. 

 

   Revista primeşte un număr de inventar unic, care se scrie cu litera S înainte (serial) 

iar fiecare articol primeşte acelaşi număr prin cratimă (S8889, S8889-1, S8889-2) 

Deja completat tagul 773 va arăta în felul următor : 

 

 

       Datele, completate în acest câmp, apar doar în lista Toate Titlurile (lipseşte în 

lista Titlu. Intrare principală) şi datorită lor pot fi uşor regăsite toate numerele şi 

toate articolele revistei date în ordine cronologică şi conform paginaţiei în ordine 

crescătoare: 
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    Odată cu schimbarea opţiunii Analitic din serial, se schimbă şi Eticheta 

(EasyMARC, 008). Subcâmpurile  Limbă şi Ţară rămân aceleaşi, dar se mai adaugă 

unele subcâmpuri, caracteristice serialelor, şi anume : Frecvenţă, Regularitate, Tip 

serial, care urmează a fi completat, accesând Listă cod. 

 

 

III. Catalogarea documentelor electronice (CD, DVD). 
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Catalogarea documentelor electronice – CD şi DVD deasemenea începe cu accesarea 

butonului Adăugare şi Opţiuni - Schimbare format material : 

  

Alegem formatul Visual Material  : 

 

Toate câmpurile acestui format sunt completate exact ca la formatul Book, diferă 

doar câmpul Descriere fizică (tag 300) – în loc de paginaţie indicăm natura 

formatului – CD sau DVD şi opţiunile formatului EasyMARC – se completează doar 

Limbă, Ţată şi Public ţintă 

 

 

         CD-urile şi DVD-urile, existente în Bibliotecă, pot fi primite ca unităţi aparte. 

În acest caz, ele vor primi număr de inventar individual. Dar există cazuri, când 
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aceste suporturi electronice pot fi suplimente la anumite publicaţii - reviste sau cărţi. 

Dacă CD-ul sau DVD-ul este suplimentul unei cărţi, el primeşte acelaşi număr de 

inventar ca şi cartea, dar prin bară oblică (00525659/1). 

Dacă CD-ul sau DVD-ul este suplimentul unei reviste, atunci se completează şi 

câmpul Note - Intrare unitate gazdă (tag 773) – după schema de mai sus, fără 

paginaţie,  iar numărul de inventar se dă prin cratimă (S889-1). Deoarece în cursul 

nostru de iniţiere am menţionat de mai multe ori necesitatea de a schimba formatul 

materialului catalogat, cred că este necesar de a explica, care este importanţa acestei 

operaţiuni pentru utilizatori. Acest lucru se poate demonstra, utilizând Modulul 

OPAC.  

Deci, în procesul de catalogare am făcut cunoştinţă cu 3 tipuri de documente, şi 

anume : Book, Analitic din serial şi Visual material. În Modulul OPAC aceste 

documente au logotipul lor aparte, datorită căruia utilizatorul înţelege imediat natura 

documentului accesat. 

Logotipul fiecărui tip de documente arată în felul următor : 

 

    

Book 

 

 

Analitic din serial 

 

 

Visual material 

 

 

IV. Modulul Circulaţie. Întreţinere cititori 

Accesând modulul Întreţinere cititori, automat se deschide lista tuturor numerelor de 

cititor, existente deja în Baza de date. Tapăm în Bara de căutare numărul, care ne 
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interesează şi verificăm dacă el există deja. Dacă nu este, accesăm butonul Adăugare 

şi completăm câmpurile necesare pe prima pagină : 

1. Cod de bare – numărul de cititor 

2. Prenume 

3. Nume                                                             se tapează manual 

4. Nume prefix – patronimicul 

5. Sex – feminin, masculin 

6. Situaţie cititor – Activ sau Restanţier 

7. Tip cititor – doctorand, masterand, profesor,        se selectează din subcâmp 

       student la înv. cu frecvenţă (f/f) 

 

Deja completată prima pagină va arăta în felul următor : 

 

 

Accesând din bara de sus butonul  , primim o altă fereastră cu alte câmpuri, 

ce urmează a fi completate, pentru a avea informaţii cât mai ample despre fiecare 

cititor. 

Programul automat ne propune opţiunea Colectiv. Completăm următoarele câmpuri : 

1. Corporaţie – Nume Instituţie (manual) 

2. Departament – Facultatea (selectăm) 

3. Birou – numărul grupei, bacalaureat (manual) Ex.: gr. Nr. 102, bac 

4. Mail stop – limba de instruire  : rom., rus., eng. 

5. Bujet – bugetar ; contract 

6. Bujet – buget Republican ; surse extrabugetare 
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    După ce am completat câmpurile opţiunii Colectiv, alegem (bifăm) a doua opţiune 

– Academic. Drept urmare, se schimbă câmpul Birou – în Clasa, care ne permite să 

adăugăm specialitatea, la care îşi face studiile studentul respectiv (selectăm). Deja 

completată, această pagină va arăta în felul următor : 

 

 

    Pentru a menţiona anul de studiu, accesăm butonul  şi primim alte câmpuri, 

ce urmează a fi completate. După cum vedem, aici există un camp, numit Specialitate, 
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dar, la una din şedinţele metodice s-a luat hotărârea de a nu completa acest câmp din 

două motive: 

 

1. Odată completat, acest câmp nu poate fi copiat sau selectat, aşa că, de 

fiecare dată, urma de scris fiecare specialitate manual. 

2. Este mai comod pentru catalogator atunci, când, pe aceiaşi pagină cu 

Instituţia, Facultatea poate vedea imediat şi Specialitatea, fără a trece la 

altă pagină. 

Drept urmare, în pagina  completăm doar un singur subcâmp – Note, care se 

completează în felul următor : Anul de studiu prin cratimă (fără spaţii), virgulă, an. + 

cifre romane.  

Ex.:  

Pe această pagină automat trece numărul Cod de bare de pe prima pagină în câmpul 

Parolă Acces : 

. 

      După ce am completat toate paginile şi câmpurile solicitate, accesăm OK şi 

studentul dat este memorizat de sistem. 

Toţi utilizatorii Bibliotecii UPS “Ion Creangă” pot fi regăsiţi cu uşurinţă în Baza de date 

Circulaţie conform Codului de bare – în Fişierul Barcod cititor (în ordine 

crescătoare) sau  Numelui – în Fişierul Nume cititor (în ordine alfabetică) : 
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   Trebuie să menţionăm faptul, că Cod de bare în Modulul Circulaţie primesc doar 

studenţii. Celelalte categorii de utilizatori primesc Cod de bare specific, şi anume : 

1. Profesori –                  P + Nr. de ordine (P 12) 

2. Masteranzi –               M + Nr. de ordine (M 16) 

3. Doctoranzi –               D + Nr. de ordine (D 15) 

4. Laboranţi –                 LB + Nr. de ordine (L 10) 

5. Personalul Auxiliar –  PA + Nr. de ordine (PA 12) 

6. Utilizatori străini -       S + Nr. de ordine (S 13) 

7. Străini/Perfecţionare    S/P + Nr. de ordine (S/P 11) 

 

   Sperăm, că acest Ghid al catalogatorului să fie util generaţiilor viitoare de 

bibliotecari în procesul de lucru cu programul specializat de bibliotecă Q-Series. 

Deoarece noi, colaboratorii Bibliotecii UPS “Ion Creangă”, am  început lucrul în acest 

program de la zero şi am acumulat o oarecare experienţă în acest domeniu, suntem 

bucuroşi să împărtăşim această experienţă cu colegii noştri actuali şi viitori. 

Anexe 

I. Schemă Catalogare Book : 
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Pagina 1 : 

1. Autor, intrare principală : Nume, Prenume (primul autor). 

2. Menţiune Titlu (prin LUPĂ) - Titlul  publicaţiei                       

   +  b – informaţie la titlu : Cu literă mare, [cu literă mică],   

               (cu literă mică) 

   +  c – menţiune responsabilitate (primul, al 2-lea, al 3-lea autor,    

             red., coord., alc.,  pictor,  recenz., trad., colectivităţi)  -    

             Prenume + Nume ; red.: 

    +  n -  număr parte – volum : Vol. I, Том 1 

    +  p -  nume parte – titlu volum 

3.  Clasificări – indicele CZU (080) sau BBK (Alte cote - 084) 

4. Ediţie – Nr. ediţie > Ed. a II-a  ;  Изд. 3-е, дополн. 

5.  Editura – prin Vizualizare, dacă nu este – prin  Întreţinere 

6. Loc publicare -  oraş (oraşe) 

7. Dată publicare – anul ediţiei 

  Pagina 2 : 

8. ISBN/ISSN 

9. Descriere fizică – Nr. de pagini (140 p.,  140 c.) 

10.  Subiect – cuvinte-chee (prin LUPĂ, doar în l. rom.) 

a) 650 – cu litere mici 

b) 600, 610, 611, 630, 651 – cu litere mari 

11.  Note – Note generale (500) 

   Note bibliografice (504) 

   Note cuprins format (505) 

12.  Serii – fără număr- copiem sau scriem direct în subcâmp 

          Pagina 3 : 

13. Componentă adăugată – (prin LUPĂ)  :   

a) Nume,  Prenume – primul autor (când avem mai mulţi de   

            3), al 2-lea, al 3-lea autor (700) 

b) Nume,  Prenume  +  c – titl. sau alte cuv. asociate cu un  

            nume : red., coord., alc., pictor, recenz., trad. (700) 

c) Nume Colectivităţi (Ministere, Instituţii, Organizaţii) (710) 

14. Alt Titlu – Titlul paralel (în alte limbi), Titlurile din Note cuprins format (505) 

 

15. Exemplare : 
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           Pagina 1 : 

 

1. ID Unitate – Număr inventar (6 cifre) 

2.Cotă locală – la CZU adăugăm semnul de autor după bară oblică  : (859.9 / S 50) 

3. Localizare-rezervare – selectăm Sală de lectură sau Împrumut 

4. Volum numeric – dacă publ. este în volume 

5. Mediu – selectăm tip mediu 

6. Tip colecţie - selectăm Sală de lectură sau Împrumut 

               

Pagina 2 : 

 

1. Tip valută – selectăm 

2. Nivel securitate - selectăm 

3. Preţ achiziţie – scriem 

 

      6. MARC – Etichetă – 008   - selectăm prin Listă Cod : 

 

1. Loc publicare                   4. Public ţintă 

2. Limbă                              5. Ficţiune 

3. Ilustraţii                           6. Biografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Schemă Catalogare Analitic din serial : 

        Pagina 1 : 

1. Autor, intrare principală  :  Nume, Prenume (primul autor). 

2. Menţiune Titlu (prin LUPĂ) - Titlul  publicaţiei                      
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 +  b – informaţie la titlu : Cu literă mare, [cu literă mică], (cu literă mică) 

 +  c – menţiune responsabilitate (al 2-lea, al 3-lea autor,  red., coord., alc., pictor, trad., 

colectivităţi) : Prenume + Nume ; red.: 

 +  n -  număr parte – volum : Vol. I, Том 1 

 +  p -  nume parte – titlu volum 

          Pagina 2 : 

  3. Subiect – cuvinte-cheie (prin LUPĂ, doar în l. rom.) 

a. 650 – cu litere mici 

b. 600, 610, 611, 630, 651 – cu litere mari 

  4. Note - Intrare unitate gazdă (tag 773) : 

          t – Titlu   -  Titlul revistei, culegerii 

          d – Loc, Editură şi dată publicare – anul publicării 

          g – Informaţii relaţie  - Numărul revistei 

          h – descriere fizică -  Paginaţia 

          n -  note – note, bibliografii, anexe – cu majusculă şi cu semne de punctuaţie  

specifice : 

               a)  Note - P. 2-7  

               b)  Bibliogr.- 14 titl.,  Bibliogr.: P. 25-30  

               d)  Anexe - P. 3-8  

               e)  Лит.- 4 ист.,  Лит.: С. 40-50  

               g)  Примеч.: С. 40-50 

                  

Pagina 3 : 

5. Componentă adăugată (prin LUPĂ) - Nume,  Prenume - al 2-lea, al 3-lea autor, 

red., acl., trad., coord. (700) 

6. Exemplare :   Revista primeşte un număr de inventar unic, care se scrie cu litera S 

înainte (serial), iar fiecare articol primeşte acelaşi număr de inventar + numărul de 

ordine al articolului, scris prin cratimă (S8889, S8889-1, S8889-2).  Subcâmpurile de la 

exemplar se îndeplinesc exact ca la Book (vezi anexa I). 

  7. MARC – Etichetă – 008   - selectăm prin Listă Cod :  

 

Loc publicare,  Limbă,  Frecvenţă,  Regularitate, Tip serial 

Cuprins : 

 

Modulul  Catalogare. Fişier bibliographic....................................2-28 

Catalogarea Articolelor din seriale şi culegeri. Metodologie.......28-33 
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Catalogarea documentelor electronice  (CD, DVD)......................33-35 

Modulul Circulaţie. Mod de completare........................................36-41 

 Anexe................................................................................................ 42-45 

 

 


