LECTURĂ ÎN SALĂ ŞI ÎMPRUMUT
LA DOMICILIU
Publicaţiile aflate în sălile de lectură pot fi
consultate în sală şi/sau împrumutate la
domiciliu:
Exemplarele disponibile pentru lectură
în sală sunt marcate cu etichetă roşie
(REF) plasată pe cotorul publicaţiei;
Exemplarele disponibile pentru
împrumut la domiciliu sunt marcate cu
etichetă verde (ITZ, ITS, ITM, ITL);
! Tezele de doctorat aflate în Depozit se
consultă în sala de lectură "Victor Slăvescu".
! Tezele de doctorat şi publicaţiile unicat NU
se fotocopiază, conform regulamentului.

! Catalogul online
permite
selectarea limbii
interfeţei: limba română
sau limba engleză
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Exemplarele disponibile pentru împrumut
la domiciliu au alocate în sistemul informatic
următoarele tipuri de împrumut în funcție de
numărul de exemplare și de gradul de
solicitare:
ITZ – împrumut pe 3 zile;
ITS – împrumut pe termen scurt
7 zile;
ITM – împrumut pe 15 zile;
ITL – împrumut pe 30 de zile.

Cărţi în format digital

Catalogul on-line dispune de o componentă
specializată care permite consultarea cărţilor în
format electronic ataşate înregistrării
bibliografice. Cărţile electronice pot fi regăsite
în catalog după criteriul subiect: carte
electronica. Cursurile disponibile online au
alocat subiectul: cursuri online.

Sistem integrat de bibliotecă achiziționat prin
proiectul Parteneriat pentru modernizarea și
reorganizarea serviciilor bibliotecilor
universitare cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul
Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.

Acest pliant este disponibil la adresa:
www.biblioteca.ase.ro
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Catalogul online vă ajută să identificați
informațiile
bibliografice
aferente
publicațiilor din colecțiile Bibliotecii ASE.
Utilizatorii au acces la informații referitoare
la localizarea publicațiilor în cadrul
bibliotecii, la disponibilitatea exemplarelor și
la cota pe baza căreia se efectuează
consultarea/împrumutul.

Căutarea publicaţiilor în catalogul online
al bibliotecii se realizează în mai multe
variante:

Căutarea simplă
Introduceţi în câmpul de căutare
un cuvânt sau mai multe cuvinte sau
un nume, an, cotă (Titlu sau cuvânt din titlu,
Autor, Subiect, Editura, An apariţie, Cota
publicaţiei, ISBN, ISSN etc.) şi accesaţi
butonul Caută.
Utilizatorii au la dispoziţie mai multe opţiuni
de căutare: nivel bibliografic (carte, serial,
analitic, colecţie), tip de material şi localizarea
documentului în cadrul bibliotecii.

Pentru a selecta toate înregistrările
afişate pe o pagină se va bifa elementul
Titlurile individuale se pot selecta prin
bifarea elementului din stânga fiecărui titlu.
În funcţie de specificul sălii, există 2 tipuri
de cote: de exemplu cota 658 CONm
(cota Dewey aferentă publicaţiilor din sălile
de lectură în acces liber) şi cota 108945
(cota topografică pentru publicaţiile
din depozitul central sau centrele
de împrumut).

Căutarea avansată

Permite efectuarea unor căutări prin
combinarea a maximum trei criterii de
căutare cu ajutorul operatorilor booleeni:

“ŞI”, “SAU”,” ŞI NU”.
Odată realizată o căutare, utilizatorii au
posibilitatea rafinării rezultatelor prin
selectarea diferitelor criterii de rafinare afişate
în partea din stângă a ecranului: numele
autorului; locul apariţiei; editura; anul apariţiei;
limba documentului; localizarea.
De asemenea, rezultatele căutării pot fi
sortate în ordine ascendentă sau
descendentă, după mai multe criterii:
relevanţă, nume persoană,
subiecte, autori, an de apariţie, loc de
apariţie, limbă, editură, titlu, clasificare
Dewey, evaluare, ISBN/ISSN etc.
Modul de afişare al unei căutări poate fi
ales din trei opţiuni: conţinut, listă, coperţi.
Pentru salt în pagina de rezultate se va
accesa link-ul activ „Pagina ... din ...”, se va
alege pagina respectivă, apoi se va selecta
„ok”.

Exemplu: Dacă dorim să regăsim cărţi
care conţin în titlu cuvântul “management”,
ale autorului
Nicolescu, Ovidiu, apărute în anul
2001, se va efectua următoarea căutare
avansată: Primul criteriu: Toate tilurile:
Management ŞI Al doilea criteriu: Autori
(Toţi): Nicolescu, Ovidiu
ŞI Al treilea criteriu: An de apariţie: 2001.
Pentru afişarea detaliilor bibliografice
complete ale unui anumit titlu, a repartizării
exemplarelor în bibliotecă şi a
disponibilităţii acestora se va face click pe
titlul regăsit. În cadrul Căutarii Avansate,
sistemul oferă posibilitatea de a căuta în
surse externe (Surse Z39.50: BN France,
LOC, OCLC, OXFORD LIBRARY,
TINREADD, TULIPS; Voyager 2 şi Google
Books).

Căutarea expert

Permite efectuarea unor căutări complexe cu
ajutorul operatorilor booleeni. Câmpurile şi
operatorii logici pot fi accesate din partea
stângă a interfeţei.
La accesarea unui câmp sau operator, acesta
va fi copiat în zona de introducere a
informaţiei, apoi se va completa termenul
căutat imediat în dreapta criteriului şi se va
accesa butonul Caută.

Navigare

Permite căutarea dupa două criterii, titluri şi
autori, şi navigarea între paginile de rezultate.

Servicii interactive

Catalogul on-line oferă următoarele funcţiuni:
imprimarea detaliilor înregistrării, expedierea
înregistrărilor prin E-mail, exportul înregistrărilor.

O serie de servicii şi funcţiuni sunt accesibile
numai prin Autentificare cu userul şi parola
aferente contului IDM: Contul meu,
Formulare online (Solicită asistenţă/cercetare
bibliografică, Altele. Întreabă bibliotecarul,
Recomandări de achiziţii, Solicită împrumut,
Solicitare împrumut interbibliotecar, Solicitare
nouă, Rezervă loc), Căutări salvate, Liste
personale, Rezervări, Recomandări, Tranzacţii,
Penalizări, Reţineri, Depăşiri de împrumut,
Penalităţi, Pierdut, Declarat întors, Istoricul
activităţii în bibliotecă - împrumuturi, consultare
în sala, reţinut, rezervare, statistici, Mesaje).

