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Acest manual a fost scris special pentru utilizatorii Modulului Catalogare din TINLIB.
Studiind aceastå documentaõie veõi afla cum puteõi gestiona baza de date, realizând urmåtoarele
activitåõi:
•
•

Introducerea de noi înregistråri în baza de date
Modificarea øi øtergerea înregistrårilor

•
•

Gestionarea termenilor de tezaur
Cåutarea în baza de date

Manualul cuprinde, de asemenea, sfaturi øi indicaõii care vå ajutå så utilizaõi cât mai
eficient sistemul TINLIB.

1.1 TINLIB øi TINMAN
Dupå cum probabil øtiõi, modulele TINLIB sunt componente ale aplicaõiei de bibliotecå a
sistemului TINMAN produs de compania IME. În acest manual, care reprezintå documentaõia
pentru Modulul de Catalogare TINLIB, veõi gåsi deseori referiri la Manualul de utilizare
TINLIB. Când lucraõi cu o bazå de date TINLIB aveõi nevoie de Manualul de utilizare TINLIB ca
referinõå; acesta cuprinde informaõii de bazå despre folosirea sistemului TINMAN, indiferent de
modulele TINLIB achiziõionate de dumneavoastrå; sunt descrise operaõiile de cåutare øi editare,
sunt oferite exemple ale procedurilor de operare øi imagini ale ecranelor surprinse “la lucru”.
Dacå nu deõineõi un exemplar al acestui manual, achiziõionaõi-l de la Administratorul de sistem
sau rugaõi-l så vå procure unul de la distribuitorul sistemului TINLIB.

1.2 Modulele TINLIB
Cu ajutorul Modulului Catalogare sistemul TINLIB õine evidenõa (înregistreazå) toate
unitåõile bibliografice deõinute de biblioteca dumneavoastrå; modulul Catalogare corespunde
catalogului de fiøe convenõional (reprezintå catalogul în format electronic). Acest modul este
integrat cu celelalte module TINLIB instalate. De exemplu:

Modulul Achiziõii
Formularea unei comenzi pentru un titlu în cadrul acestui modul determinå apariõia titlului
comandat în Modulul Catalogare cu specificaõia “comandå de achiziõie”.

Modulul Circulaõie
Realizarea unei operaõii de descårcare a unei cårõi în cadrul acestui modul determinå
apariõia unui mesaj în Modulul Catalogare prin care sistemul înøtiinõeazå utilizatorul cå unitatea
solicitatå este împrumutatå.
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Un ecran al unei baze de date TINLIB este împårõit în trei pårõi:
• partea de sus afiøazå nivelul sistem, mesajul de copyright øi versiunea sistemului.
•

partea de mijloc este rezervatå afiøårii datelor (informaõiilor) sub formå de liste sau
înregistråri.

•

partea de jos este folositå pentru afiøarea mesajelor sistem; câteodatå este folositå øi
pentru a introduce informaõii necesare efectuårii unei cåutåri.

2.1 Meniul Principal
Meniul Principal este primul ecran din care putem începe utilizarea aplicaõiei; acesta
apare dupå ecranele de conectare øi prezentare. Acest ecran afiøeazå lista modulelor de bibliotecå
TINLIB achiziõionate de dumneavoastrå. Când v-aõi hotårât asupra modulului pe care doriõi så-l
folosiõi sau så-l cercetaõi, indicaõi-l cu ajutårul sågeõii de selecõie øi apåsaõi Enter .
Rezultatul acestei acõiuni va fi apariõia unui Meniu Opõiuni, care vå pune la dispoziõie
opõiuni de cåutare specifice modulului selectat. Urmând aceeaøi procedurå, adicå indicând una
din aceste opõiuni øi apåsând Enter , puteõi obõine alte Meniuri Opõiuni, mai detaliate.

2.2 Afiøarea înregistrårilor
Un Set curent de înregistråri este o listå a tuturor datelor dintr-o bazå de date TINLIB care
satisfac criteriul de cåutare cerut de dumneavostrå. Acesta poate fi deci o listå de autori, o listå de
titluri de cårõi sau de articole, o listå de clasificåri zecimale etc.
Pentru a obõine o descriere mai detaliatå, puteõi selecta oricare din înregistrårile prezente
într-un set deplasând tastele-sågeõi pânå la elementul de informaõie ales øi apåsând Enter .
Rezultatul este un ecran numit Detalii înregistrare care oferå informaõii specifice despre
înregistrarea selectatå din setul curent de înregistråri.
Så recapitulåm:

Meniu
principal

Meniu
opõiuni

Set de
înregistråri

Detalii
înregistrare
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3.1 Taste folosite
Veõi vedea cå, pentru a începe, singurele taste pe care trebuie så le folosiõi sunt:
Enter

- nu este exclus ca aceastå tastå så fie altfel inscripõionatå
(în funcõie de calculatorul pe care îl aveõi).

Tasta Enter este folositå pentru selectarea unui element afiøat pe ecran - o opõiune de
meniu, un titlu, un autor, etc. Pe ecran veõi vedea o sågeatå indicând spre unul dintre articole.
Apåsarea tastei Enter determinå sistemul så selecteze articolul indicat de sågeatå. Tastele de
mai jos sunt folosite pentru a deplasa sågeata de selecõie.
↑

- permite deplasarea pe ecran cu o linie în sus

↓

- permite deplasarea pe ecran cu o linie în jos

PgUp

- permite deplasarea înapoi cu o “paginå” (un ecran)

PgDn

- permite deplasarea înainte cu o “paginå” (un ecran)

3.2 Introducerea primei înregistråri
Pentru a introduce prima înregistrare în baza de date, realizaõi urmåtoarele etape simple:
Conectaõi-vå la sistem cu numele EDIT-ROM øi parola EDIT-ROM. (Nu uitaõi cå trebuie
så tastaõi cu litere mari - pentru cå, în cazul numelui utilizatorului øi parolei, sistemul face
distincõie între litere mari øi mici!).
Selectaõi opõiunea START indicând spre aceasta cu sågeata de selecõie øi apåsând Enter .
La apariõia Meniului Principal, selectaõi opõiunea Modul Catalogare.
Urmåtorul meniu afiøat este meniul de opõiuni numit Modul Catalogare (fig. 3a).
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Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

MODUL CATALOGARE
==>

*
*
*
*
*
*
*

Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune

Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Titluri documente
Autori/Editori etc.
Subiecte/Termeni Tezaur
Informaõii Edituri
Clasificåri/Cote
ISBN-uri/ISSN-uri/Tipografii
Schimb înregistråri TINLIB

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 3a Meniul principal Modul Catalogare

Puteõi parcurge opõiunile acestui meniu deplasând sågeata de selecõie cu ajutorul tastelorsågeõi. Apoi selectaõi opõiunea Titluri documente; rezultatul va fi apariõia meniului Titluri
documente, prezentat în fig. 3b.
Selectaõi prima opõiune (Cåutare/Editare titluri cårõi) din meniul Titluri Documente.
Veõi auzi un scurt semnal sonor øi în partea de jos a ecranului va fi afiøat mesajul Nu exist¦
¬nregistr¦ri! (ceea ce este adevårat, pentru cå încå nu aõi introdus nici o înregistrare).
Acum apåsaõi tasta Ins . Sistemul vå pune la dispoziõie o machetå vidå, pe care trebuie så o
completaõi. Macheta cuprinde toate câmpurile bibliografice necesare pentru a cataloga o carte.
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T Series V.400

Menu Opõiuni
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Titluri
==>

***
***
***
***
***

:
:
:
:
:

Cåutare/Editare titluri Cårõi
Cåutare/Editare titluri Articole
Cåutare/Editare titluri Periodice/Seriale
Editare din punctul de vedere al Seriei
Editare din punctul de vedere al pårõii

**
**
**
**
**
**
**
**
**

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Index pentru toate titlurile
Cåutare titluri Cårõi
Cåutare titluri Articole
Cåutare titluri Periodice/Seriale
Cåutare titluri Serii (Cårõi)
Cåutare titluri Serii (Seriale)
Cåutare titluri dupå cuvinte cheie
Titluri carte - fiøa ISBD
Titluri seriale - fiøa ISBD

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 3b Meniul Titluri Documente

În acest moment vå aflaõi în Editorul TINLIB. Sågeata de selecõie a dispårut dar în locul ei
a apårut un cursor “sclipitor” care vå indicå poziõia în care vå aflaõi pe machetå. Acest cursor
poate fi deplasat în acelaøi fel ca sågeata de selecõie.
Tastaõi titlul unei cårõi în câmpul Titlu. Mutaõi cursorul pe câmpul Autor cu ajutorul tastei
sågeatå-jos øi tastaõi numele autorului.
Completaõi în acelaøi mod câmpurile Editor, ISBN øi Grup subiect.
O descriere a fiecårui câmp este datå în secõiunea 5.
Sfat
q
q

Dacå faceõi o greøealå de introducere, øtergeõi-o cu ajutorul tastei Del sau al
tastei Backspace .
Nu uitaõi cå puteõi folosi tastele PgUp sau PgDn pentru a vå deplasa mai
repede în machetå.
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Dupå ce aõi completat macheta, apåsaõi tasta Esc . Tastaõi D (cu literå mare sau micå) ca
råspuns la mesajul sistem:
Salvare înregistrare? Råspundeõi D/N
Råspundeõi D øi la urmåtoarea întrebare:
ISBN este introdus corect - D/N?
În partea de jos a ecranului apare mesajul: Salvare - v¦ rog aÓteptaÑi!
Dupå salvarea înregistrårii, dacå acesta este singurul titlu din catalog, sistemul va afiøa
detaliile înregistråii pentru acest titlu. Dacå existå mai multe înregistråri va fi afiøatå o listå a
titlurilor într-un Set curent de înregistråri. Pentru a vedea detaliile înregistrårii, apåsaõi Enter
(dupå ce, prin plasarea sågeõii de selecõie în dreptul acesteia, titlul este evidenõiat pe ecran).
Folosiõi tastele sågeõi pentru a vå deplasa la ecranul Detaliile înregistrårii. Veõi observa
urmåtoarele:
- numele câmpurilor pe care le-aõi låsat necompletate la introducere nu sunt afiøate;
-

fiecare termen cu semnificaõie individualå din titlu este plasat automat într-un câmp
etichetat Cuvânt cheie;

-

data curentå a fost introduså automat ca datå a catalogårii;

-

numele catalogatorului va fi introdus în câmpul Catalogat de, numai dacå administratorul
sistemului a atribuit un identificator utilizator (User ID) acestui nume.

Aõi introdus deja prima înregistrare pentru un document în catalogul dumneavoastrå
TINLIB øi, în timpul acestei operaõii, aõi remarcat - cu siguranõå - multe lucruri în legåturå cu care
aveõi întrebåri!
Acest manual încearcå så anticipeze aceste întrebåri øi så explice principiile generale
precum øi modul de administrare al aplicaõiei TINLIB.
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Machetele de introducere date ale Modulului Catalogare afiøeazå o listå a etichetelor
câmpurilor în partea stângå a ecranului. Fiecare etichetå este un nume al unui câmp bibliografic în
care puteõi introduce date care descriu un document.
Notå

Apåsaõi tasta Ins pentru a afiøa o machetå goalå øi consultaõi Manualul de
utilizare TINLIB dacå aveõi nelåmuriri în legåturå cu inserarea înregistrårilor.

Cu toate ca existå o mare varietate de etichete, existå numai câteva tipuri de câmpuri.
Caracteristicile acestor tipuri de câmpuri sunt descrise în secõiunea 4.1 de mai jos. În secõiunea 5 a
acestui manual, care oferå o descriere în detaliu a câmpurilor, pentru fiecare câmp se va specifica
tipul/tipurile acestuia.

4.1 Tipuri de câmpuri
Într-o bazå de date TINLIB sunt folosite tipuri diferite de date, explicate în secõiunile
urmåtoare.

4.1.1 Câmpuri informative
Aceste câmpuri conõin date care sunt destinate exclusiv informårii utilizatorului. Sistemul
nu are nevoie de conõinutul acestor câmpuri; de aceea, prezenõa sau absenõa øi forma în care sunt
introduse astfel de date depind numai de dumneavoastrå. Un exemplu de astfel de câmp este
Abstracte, câmp în care se face o scurtå descriere a conõinutului documentului catalogat.

4.1.2 Câmpuri obligatorii
Caracterul asterisc (*) plasat lângå eticheta unui câmp indicå cå acel câmp este obligatoriu.
Astfel de câmpuri trebuie neapårat så conõinå date; în caz contrar înregistrarea nu va fi salvatå.
Aceste câmpuri sunt folosite de sistem pentru a identifica legåturile dintre înregistråri.

4.1.3 Câmpuri validate
Validarea este o caracteristicå a sistemului TINLIB prin care puteõi asigura consistenõå
bazei de date (consultaõi secõiunile referitoare la validare øi editare din Manualul de utilizare
TINLIB). Când vå aflaõi într-un ecran de editare, prin apåsarea tastei F10 care determinå
afiøarea ferestrei de validare, puteõi consulta liste cu termeni de autoritate; astfel, puteõi verifica
câmpurile care sunt dependente de acurateõea øi consistenõa ortografiei, punctuaõiei sau
formatului. De asemenea datele pot fi copiate din fereastra de validare în aceste câmpuri apåsând
o anumitå tastå ( End ). Reõineõi cå un câmp validat poate fi øi câmp obligatoriu.
Diagrama de mai jos prezintå câmpurile din catalog care pot fi validate; aceastå diagramå
indicå øi opõiunea de editare prin care câmpurile respective pot fi accesate. De exemplu, câmpul
Editurå poate fi validat øi este gåsit în machetele de editare pentru Cårõi øi Seriale.
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Încercarea de validare a unui câmp pentru care nu sunt prevåzute caracteristici de validare
produce mesajul sistem: Nu exist¦ validare pentru c£mpul É______Ê.
În acest caz cursorul nu se va muta pe urmåtorul câmp, ci råmâne în acelaøi câmp, pentru ca
utilizatorul så introducå datele “de mânå”.
4.1.3.1 Câmpuri cu validare la Catalogare
Nr. de acces:
Cunoscut ca:
Autor:
~Termen generic:
~Clasificare CZU:
CODEN:
Conferinõå/Seminar:
Autor colectiv:
Editor colectiv
Redactor:
Redactor øef:
ISBN:
~Localizare:
~Mediu:
~Termen specific:
Titlu nou:
Formå nepreferatå:
Titlu parte numerotatå:
Titlu serie numerotatå:
Formå preferatå:
Titlu anterior:
~Tip publicaõie:
Editurå:
~Termen în relaõie:
În relaõie cu:
Periodice/Seriale:
~Cota:
~Grup subiect:
~Termen tezaur:
Titlu parte nenumerotat:
Titlu serie nenumerotat:
~Folosit:
~Folosit pentru:

Carte

Articol

Carte

Articol

Carte

Articol

Carte
Carte

Articol
Articol

Autor
Tezaur
Serial
Serial
Serial
Serial
Carte
Serial
Carte
Carte
Carte

Articol

Serial
Serial
Tezaur
Autor

Carte
Carte

Serial
Serial

Carte
Carte

Serial
Serial
Serial

Autor

Tezaur
Autor
Articol
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte

Articol
Articol
Articol

Serial
Serial
Serial
Serial
Serial
Tezaur
Tezaur

Semnul~ marcheazå câmpurile unde datele trebuie så fi fost deja introduse de
administratorul de sistem.

4.1.4 Câmpuri cåutabile
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Aceste câmpuri sunt numite øi câmpuri indexabile øi conõin date care sunt disponibile la
cåutare directå prin mai multe tehnici de cåutare. Unele dintre acestea sunt afiøate în diferitele
Meniuri Opõiuni ale sistemului; ele reprezintå cåutåri predefinite care pot fi selectate. În
descrierea detaliatå a câmpurilor (secõiunea 5), câmpurile care pot fi cercetate în acest fel sunt
marcate “Menu”. Douå exemple sunt câmpurile Autor øi ISBN.
Anumite câmpuri sunt cercetate prin tehnicile de cåutare pe înregistråri legate,Vizualizare
øi Navigare, descrise în Manualul de utilizare TINLIB. Orice câmp dintr-o înregistrare care poate
fi indicat prin sågeata de selecõie poate fi cercetat prin navigare. Aceste câmpuri sunt marcate
“V&N” în descrierea câmpurilor din secõiunea 5.
Alte câmpuri pot fi cercetate folosind tehnicile de cåutare cu exemplu dat øi cåutårile dupå
cuvinte, explicate în Manualul de Utilizare TINLIB. Aceste câmpuri sunt marcate “QB?” în
secõiunea 5. Un exemplu este câmpul Mediu.

4.1.5 Subcâmpuri
Subcâmpurile sunt câmpuri subordonate altor câmpuri. La apåsarea tastei Ins care
determinå repetarea unui câmp dat, vor fi repetate automat øi subcâmpurile acestuia. Exemple:
câmpurile Titlu serie numerotat, Numår în serie.

4.2 Folosirea eficientå a câmpurilor
Toate câmpurile sunt opõionale, cu excepõia celor marcate prin asterisc (*). Nu trebuie
neapårat så introduceõi date în câmpuri; dacå låsaõi un câmp necompletat pe machetå, acesta nu va
apårea în înregistrare când o afiøaõi pe ecranul Detalii înregistrare.
Pentru a duplica o etichetå în scopul de a obõine douå câmpuri separate (pentru doi autori ai
aceleaøi cårõi, de exemplu) plasaõi cursorul lângå etichetå øi apåsaõi tasta Ins . Pentru a øterge o
etichetå duplicat, poziõionaõi cursorul lângå etichetå øi apåsaõi End . Aceste operaõii sunt
posibile dacå vå aflaõi în mod Editare.
Dacå vreõi så desemnaõi un câmp pentru a stoca în el alt tip de date decât cel indicat prin
etichetå, puteõi face acest lucru dacå acel câmp nu este câmp obligatoriu. Dacå doriõi så-l
redenumiõi, eticheta poate fi schimbatå, dar acest lucru nu poate fi fåcut decât de Administratorul
de sistem sau de distribuitorul sistemului TINLIB.
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4.3 Reguli de completare
Caracterele backslash sau slash-stânga (\) sunt folosite în TINLIB pentru a indica
sistemului ordinea în care este sortat Setul curent de înregistråri, cu alte cuvinte, ce reguli de
completare trebuie aplicate. Caracterele \ sunt folosite în secvenõe de câte trei (\\\). Studiaõi
regulile din exemplele prezentate mai jos:
1(A&S)

Orice se aflå în faõa primului slash-stânga apare pe ecran øi
conteazå la sortare.

2 (A&NS)

Orice se aflå între primul øi al doilea slash-stânga apare pe

ecran
dar nu conteazå la sortare.
3 (S&NA)
ecran,

Orice se aflå între al doilea øi al treilea slash-stânga nu apare pe
dar conteazå la sortare.

4(A&S)

Orice se aflå dupå al treilea slash-stânga apare pe ecran øi
Tabelul de sortare/afiøare în funcõie de regulile de completare

1(A&S)
un
un
un

2(A&NS)
\nou

3(S&NA)
\titlu
\nou

\nou
\un
\un nou
\un titlu
\un nou
\un

\nou titlu
\nou titlu

titlu
titlu

4(A&S)
\1
\titlu
\titlu
\nou titlu
\titlu

\nou
\2

\copia 1
\titlu

Sortat ca:
un titlu 1
un nou titlu
un titlu
nou titlu
titlu
nou titlu
nou titlu
titlu copia 1
nou titlu
titlu 2

Afiøat ca:
un nou 1
un titlu
un nou titlu
un nou titlu
un nou titlu
un titlu
un nou
un
titlu copia 1
titlu
titlu

conteazå la sortare.
Exemplu: titlul The Annual Conference of the Libriarians trebuie introdus astfel:
\The \\Annual Conference of the Librarians
pentru a va fi afiøat ca The Annual Conference of the Librarians øi sortat dupå Annual
Caracterele slash-stânga se folosesc øi pentru a adåuga unui titlu caractere ascunse, operaõie necesarå
de obicei în cazul în care trebuie så stocaõi douå titluri identice (în cazul în care aõi adåugat o nouå ediõie unei
unitåõi bibliografice sau când doriõi så påstraõi câte o înregistrare separatå pentru fiecare copie a unui titlu,
de exemplu). Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât så editaõi înregistrarea existentå aducând-o pe
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ecran într-un Set curent de înregistråri, så indicaõi spre aceasta cu sågeata øi så apåsaõi tasta
Home . Acest lucru vå permite editarea înregistrårii øi adåugarea caracterelor ascunse.
Exemplu: dacå în baza de date existå titlulIntroducere în biblioteconomie øi trebuie så catalogaõi
o nouå ediõie a acestei cårõi, pentru a putea stoca ambele titluri cu acelaøi nume, sistemul trebuie så le
diferenõieze (intern). Editaõi deci înregistrarea existentå øi adåugaõi caracterele ascunse ediõia 2:
Înregistrarea originalå:
Noua înregistrare:

Titlu:
Titlu:

Introducere în Biblioteconomie
Introducere în Biblioteconomie \\ediõia 2\

Când memoraõi noul titlu, sistemul så va întreba dacå doriõi ca înregistrarea originalå så fie
øtearså sau nu. Dacå vreõi så påstraõi titlul original øi detaliile sale, råspundeõi N. Astfel vor fi
påstrate ambele înregiståri. Înregistrarea nouå este stocatå dupå înregistrarea originalå. Deci
douå titluri aparent identice (afiøate identic pe ecran) pot reprezenta unitåõi bibliografice diferite.

!

Când folosiõi caracterele slash-stânga, nu uitaõi så inseraõi un spaõiu înaintea
unui slash-stânga. În caz contrar, un titlu introdus ca “un\nou\\titlu” va fi
tipårit ca “unnoutitlu”. De asemenea, un titlu introdus sub forma “Titlu\\2\” va
crea un cuvânt cheie “Titlu2". N.B. În ultimul caz, nu veõi putea vedea
caracterul “2" pentru cå acesta va fi încå ascuns prin caracterele slash-stânga,
dar o listå a cuvintelor cheie generate va aråta “Titlu” apårând de douå ori.

4.4 Tehnici de catalogare copiate
Puteõi fi scutit de o mare parte din munca de introducere a detaliilor noilor documente,
folosind o tehnicå de catalogare copiatå. Acest lucru este util în special când, de exemplu, este
primitå o ediõie actualizatå a unui volum dintr-o serie.
Procedura constå în localizarea titlului existent, similar cu cel nou, prin opõiunea
Cåutare/Editare corespunzåtoare, selectarea acestuia øi apåsarea tastei Home .
Editaõi înregistrarea øi salvaõi-o, råspunzând N la mesajul sistem:
Noua înregistrare salvatå. Øtergeõi originalul?
Notaõi urmåtoarele situaõii posibile:
• În scopul de a crea o nouå înregistrare, trebuie så modificaõi cumva câmpul de titlu (vezi
secõiunea 4.3).
•

Înainte de a salva noua înregistrare, verificaõi cu atenõie toate câmpurile pentru a vå asigura
cå acestea sunt aplicabile înregistrårii respective; de exemplu, dacå înregistrarea originalå a
fost creatå în modulul Achiziõii, numårul de inventar trebuie øters.

•

Noua înregistrare va reõine data de catalogare originalå øi intrarea din câmpul
Catalogat de. Acestea nu pot fi øterse, dar noua înregistrare va afiøa data actualizatå
sub aceste douå câmpuri.

•

Noile înregistråri create în acest fel vor fi ignorate de cåutårile dupå un interval de date
de catalogare din machetele de interogare. Va trebui så folosiõi cåutarea cu filtru øir F8
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descriså în secõiunea 3.4.2 din Manualul de utilizare TINLIB.

5 CATALOGAREA - DESCRIEREA DETALIATÅ A
CÂMPURILOR
Catalogarea este ramura biblioteconomiei care stabileøte regulile de creare a
instrumentelor necesare regåsirii publicaõilor într-o bibliotecå.
Scopul ultim al catalogårii îl constituie realizarea unui sistem de cataloage care så ofere cât
mai diverse cåi de regåsire a publicaõiilor (dupå numele autorilor, a titlurilor, a subiectelor tratate
etc.). Aceasta presupune fixarea caracteristicilor formale øi de conõinut ale publicaõiilor prin
intermediul unor înregistråri catalografice; în cazul unei biblioteci informatizate, înregistrårile
catalografice se gåsesc în memoria calculatoarelor.
O înregistrare catalograficå este constituitå din:
-

descrierea bibliograficå a publicaõiei - în care sunt redate elementele de
individualizare a publicaõiei, dupa reguli prestabilite: titlul, informaõii despre titlu,
menõiuni d eresponsabilitate, ediõia, date editoriale, ISBN etc.

-

punctele de acces - ce indicå locul prin care trebuie så se regåseascå înregistrarea în
catalog. în cataloagele alfabetice elementele care dau intrarea în catalog sunt vedetele,
iar în ctaloagele sistematice - indicii de clasificare.

-

cota topograficå - adresa publicaõiei în depozitele bibliotecii

În plus, o înregistrare catalograficå mai poate conõine diferite alte informaõii, precum
diverse numere de identificare (numere de inventar, numår de depozit legal etc.) sau unele
informaõii codificate (coduri pentru õåri, limba textului, adresabilitate etc).
Toate aceste informaõii care trebuie så se regåseaså într-o înregistrare bibliograficå se
regåsesc în TINBLIB sub formå de câmpuri care trebuie completate, în funcõie de tipul
publicaõiei care se catalogheazå øi sunt descrise în continuare.

5.1 Cårõi
Selectaõi opõiunea Titluri Documente din meniul modulului Catalogare (vezi secõiunea
3.2) øi va fi afiøat Meniul Titluri Documente. Din acest meniu selectaõi opõiunea
Cåutare/Editare Titluri cårõi. Dacå nu a fost catalogatå nici o carte, ecranul va fi vid øi va afiøa
în partea de jos mesajul Nu existå înregistråri! ; în celålalt caz, vor fi afiøate toate titlurile cårõilor
catalogate, (împreunå cu cota corespunzåtoare cårõii - dacå existå) sub forma unui Set curent de
înregistråri.
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Pentru a crea o nouå înregistrare, apåsaõi tasta Ins pentru a afiøa un ecran de editare vid.
Macheta de introducere este prezentatå în fig. 5a.
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T Series V.400

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

Titlu:
Titlu uniform:
Menõiune de responsabilitate:
Alte titluri

:

Autor
:
+Editor :
+Funcõie :
Autor colectiv :
Conferinõå/Seminar etc.:
Ediõie
:
Editura
Tipografia
Loc publ.
Data publ.
ISBN

:
:
:
:
:

Paginaõie :
Legåturå
:
Preõ
:
Preõ legare:
Limba
:
Mediu
:
Tip publicaõie :
Inventar
Claså unitate
Filiala
Localizare
Sursa exemplar
Preõ exemplar
Preõ legare
Cota exemplar

:
:
:
:
:
:
:
:

Clasificare CZU
Cota

:
:

Titlu serie nenumerotatå :
Titlu serie numerotatå
Numår în serie

:
:

Titlu parte nenumerotat

:

Titlu parte numerotat
Numår parte

:
:

Note :
Grup subiect :
Termen tezaur :
Note indexate :
Cuvinte cheie adåugate la titlu :
Etichetå cotor:
Domeniu
Divizionara
Cod publicaõie
Destinaõie fiøe
Cheterizare
Tiraj
Cod traducere
(Extra)Editorial
DL
:
RMF
:
BN
:
Sursa :

:
:
:
:
:
:
:
:

SFÂRØIT afiøare!

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. 5a Macheta de introducere pentru cårõi
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Câmpurile acestei machete sunt descrise în continuare.

Titlu

Menu/V&N/QB?

Câmpul Titlu, dupå cum sugereazå øi numele, este folosit pentru a stoca titlul propriu-zis al
fiecårei cårõi din colecõia dumneavoastrå. Acesta este aøa-numitulCâmp cheie, care conõine date în acest caz titlul - care identificå în mod unic o înregistrare. Acest câmp trebuie så conõinå date;
în caz contrar înregistrarea nu va fi salvatå.
Tot în acest câmp se vor introduce informaõiile la titlu øi titlul paralel al cårõii - dacå existå
(pentru care se respectå punctuaõia stabilitå pentru fiøa ISBD).
Forma în care se introduc titlurile este låsatå la latitudinea utilizatorului (de exemplu, litere
mari pentru fiecare cuvânt din titlu, numai litere mari pentru tot titlul sau numai prima literå
mare). Având în vedere cå pe acest câmp pot avea loc cåutåri, este de preferat så existe un format
unitar stabilit înaintea introducerii datelor astfel încât titlurile cårõilor så aibå consistenõå î n cadrul
bazei de date. Titlurile pot fi oricât de lungi pentru cå existå posibilitatea aranjårii automate de la
linie la linie a textului. Cu toate acestea titlurile lungi sunt câteodatå afiøate trunchiat.
Regulile de completare a câmpului sau caracterele backslash (menõionate în secõiunea 4.3)
pot fi folosite pentru a controla ordinea în care sunt afiøate titlurile în lista curentå de înregistråri.
Fiecare cuvânt semnificativ din titlu va fi considerat de sistem ca Cuvânt cheie (titlu) øi va fi
indexat la salvarea înregistrårii.

Titlu uniform

Menu/V&N/QB?

Pentru a strânge la un loc, în catalog, ediõii diferite ale aceleiaøi lucråri, care a apårut în
liverse limbi øi/sau cu diverse titluri, se folosesc drept vedete titlurile uniforme.
Exemplu:
BIBLIA. VT øi NT. Românå (1992)
CHANSON DE ROLAND (1987)

Regulile de introducere sunt similare cu cele pentru câmpul Titlu.

Menõiune de responsabilitate

Informativ

Menõiunea de responsabilitate se referå de regulå la vedeta persoanå, øi formatul de
completare a câmpului este identic cu cel de pe carte. De exemplu: COLFESCU, SILVIA (vedetå
persoanå - autor) dar Silvia Colfescu (menõiune de responsabilitate - aøa cum apare pe carte).
Acest câmp este important pentru descrierea fiøei ISBD.
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Alte titluri

Menu/V&N

Câmpul Alte titluri poate fi folosit pentru orice titlu al cårõii care se catalogheazå, altul
decât titlul propriu-zis sau paralel; asemenea titluri vor apårea în Setul curent de înregistråri,
împreunå cu titlul principal øi, dacå este selectat, utilizatorul va fi condus la titlul cårõii. Regulile
de introducere corespund cu cele de la câmpul Titlu.

Autor

Menu/V&N/QB?/Validat

Câmpul Autor este conceput pentru a stoca numele autorului persoanå fizicå a unei
publicaõii. Este un câmp cåutabil øi care poate fi validat prin intermediul facilitåõilor de editare
asistatå. Aceasta înseamnå cå puteõi tasta primele câteva litere ale numelui autorului, afiøând apoi
fereastra de validare pentru a verifica dacå autorul existå deja în catalog øi apoi puteõi copia
numele gåsit în câmpul Autor. (Consultaõi secõiunile referitoare la Editare øi Validare din
Manualul de utilizare TINLIB).
Pentru lucrårile scrise de 1-3 autori, descrierea principalå se face la numele primului autor.
Pentru celålalt/ceilalõi autori se fac descrieri secundare (complementare), în cadrul câmpului
Editor.
Dacå în fereastra de validare un nume este evidenõiat printr-un asterisc, acesta înseamnå cå
este formatul în care apare scris numele autorului este nepreferat. Apåsaõi Enter pentru a
afiøa înregistrarea autorului. Deplasaõi cursorul pe câmpul etichetat Formå preferatå øi apåsaõi
Enter . Din acest moment numele autorului din fereastrå va fi marcat ca formå preferatå (fårå
asterisc). Dacå apåsaõi aici End øi Esc , acest nume va fi copiat în câmpul autor. Aceastå
tehnicå modeleazå de fapt tradiõionalele trimiteri - care conduc de la o formå neacceptatå a unui
nume de autor la vedeta uniformå ( vezi) sau trimiteri care fac legåtura într douå vedete uniforme
(vezi øi).
La completarea acestui câmp se recomandå introducerea mai întâi a numelui de familie,
urmat de alte nume øi/sau iniõiale øi titluri (nobiliare, profesionale etc.). De asemenea, este de
mare importanõå stabilirea unor reguli ferme pentru punctuaõia folositå având în vedere cå
sistemul priveøte toate datele unui câmp, inclusiv punctuaõia, ca un întreg.
Observaõi cå operaõia de validare pentru un nume de autor determinå afiøarea în fereastra de
validare a listei autorilor øi editorilor.
Dacå autorul nu existå în lista de autoritate, numele acestuia va fi introdus mai întâi în
fereastra de validare, apåsând tasta Ins , care determinå apariõia unei machete de introducere
specificå pentru construirea tezaurului de autori, se completeazå datele referitoare la autor, se
salveazå øi apoi se procedeazå la copierea autorului în înregistrarea aflatå în catalogare, dupå
procedeul descris anterior.
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Menu/V&N/QB?/Validat

În acest câmp puteõi introduce numele unui editor al unei cårõi, urmând sfaturile date mai
sus, pentru câmpul Autor. Numele editorilor sunt intercalate cu numele autorilor în Setul curent
de înregistråri. Când selectaõi opõiuneaCåutare dupå toõi Autorii/Editorii etc. din Meniul Opõiuni,
veõi vedea cå editorii sunt incluøi în cåutare. La selectarea opõiunii Cårõi dupå Autor editorii sunt
excluøi.
Conform conveõiilor stabilite, dacå existå mai mulõi autori pentru o carte, aceøtia vor fi
introduøi în acest câmp (câmpul se duplicå dupå metoda cunoscutå: plasarea cursorului lângå
eticheta câmpului øi apåsarea tastei Enter ). Cu alte cuvinte, descrierile complementare pentru
ceilalõi autori decât cel introdus în câmpul Autor se realizeazå cu ajutorul acestui câmp (vezi
explicaõiile pentru câmpul Autor).

Funcõie

Informativ

Acest câmp este destinat înregistrårii funcõiei deõinute de editor, de exemplu coautor,
traducåtor, prefaõator/postfaõator, alcåtuitor, adaptor, editor, redactor, copertator, ilustratoretc.

Autor colectiv

Menu/V&N/QB?/Validat

Câmpul Autor colectiv se referå la numele autoritåõilor teritorial administrative sau la
numele organizaõiilor politice, societåti, asociaõii, instituõii, firme (sau orice este definit ca autor
colectiv în biblioteca dvs.) - care se comportå ca autor colectiv permanent.
Observaõi cå în Meniul Opõiuni existå o opõiune separatå de cåutare dupå autor colectiv.
(Selectaõi mai întâi opõiunea Autori/Editori etc. din Meniul Opõiuni, apoi opõiunea de cåutare
corespunzåtoare).
La introducerea datelor în acest câmp urmaõi sfaturile date pentru câmpul Autor. Numele
autorilor colectivi sunt intercalate între numele autorilor, editorilor øi conferinõelor din setul
curent de înregistråri. Dacå validaõi aici acest câmp vor fi afiøate øi numele intrårilor din câmpul
Conferinõå/Seminar.

Conferinõå/Seminar etc.

Menu/V&N/QB?/Validat

Acest câmp este destinat stocårii unui nume de autor colectiv temporar (congrese,
conferinõe, simpozioane, colocvii, seminarii, expoziõii, festivaluri etc).
Puteõi introduce aici numele unei astfel de manifeståri dacå aceste nume urmeazå så fie
tratate ca nume de autor pentru o carte; ca øi Autorii, Editorii øi Autorii colectivi øi aceste nume
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sunt intercalate în Setul curent de înregistråri. Dacå validaõi aici acest câmp, vor fi afiøate øi
numele autorilor colectivi.
Meniul opõiuni oferå o opõiune de cåutare a cårõilor dupå conferinõå/seminar, care exclude
autorii colectivi, editorii øi autorii). Din meniul principal de opõiuni, selectaõi mai întâi
Autori/Editori etc. apoi opõiunea de cåutare corespunzåtoare.
Sfat
q

Când aveõi de-a face cu nume validate puteõi realiza mai repede operaõiile, în douå
moduri:
1. Apåsaõi F10 pentru a afiøa fereastra de validare øi a realiza în acest fel o nouå
cåutare rapidå. Selectaõi înregistrarea (apåsând Enter odatå poziõionat pe titlul
evidenõiat) øi påråsiõi fereastra apåsând Esc .
2. Introduceõi în câmp primele câteva litere ale numelui înainte de a afiøa fereastra de
validare. Fereastra va afiøa lista numelor în ordine alfabeticå, începând cu numele ale
cårui prime litere corespund cu literele tastate de dvs. Selectaõi numele corect øi ieøiõi
din fereastrå. Sistemul va scrie numele selectat peste ceea ce deja aõi tastat în câmp.

Notå:

Sistemul cautå existenõa punctelor de acces-vedete (persoane, subiect) în
urmåtoarea ordine: Autor, Titlu, Titlu uniform, Autor colectiv,
Conferinõå/Seminar.

Ediõie

Informativ

Introduceõi aici date referitoare la ediõia cårõii, în orice format; de exemplu: ediõia a 3-a, a
treia ediõie, ediõie nouå etc. Fiind informativ, nu se fac cåutåri dupå acest câmp.

Editura

Menu/V&N/Validat

Acest câmp este rezervat pentru numele editurii cårõii. Fiõi constanõi în cea ce priveøte
formatul de introducere al numelor editurilor pentru a påstra consistenõa bazei de date. Fereastra
de validare poate fi folositå pentru a verifica introducerea formei corecte a numelui editurii.
Cåutarea dupå acest câmp se poate face separat, selectând opõiunea corespunzåtoare din Meniul
Opõiuni. Ca øi în cazul autorilor, dacå editura catalogatå nu se gåseøte în lista termenilor de
autoritate, trebuie introduså în listå (tasta Ins pentru afiøarea machetei de introducere) øi apoi
copiatå în înregistrarea aflatå în catalogare.

Tipografia

Informativ
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Aici se introduce numele tipografiei unde s-a tipårit cartea; este câmp informativ, deci
necåutabil.

Loc publ.

Informativ

Introduceõi localitatea în care a fost publicatå cartea, în orice format.

Data publ.

QB?

În acest câmp se introduce anul publicårii unei cårõi. Cu toate cå puteõi introduce aceastå
informaõie în orice format doriõi, fiõi consecvent, pentru cå, la o cåutare cu exemplu dat, puteõi
specifica numai un singur format. Este recomandatå introducerea anului cu patru cifre, de exemplu
1989 øi folosirea acestui format la cåutåri dupå datå prin intermediul unei machete de interogare.

ISBN

Validat

Acest câmp conõine numårul unic atribuit fiecårei cårõi publicate, International Standard
Book Number. Este permiså cåutarea dupå acest câmp øi Detaliile înregistrårii asociate pot fi
gåsite prin selectarea opõiunii ISBN-uri etc. din Meniul Opõiuni. Rezultatul unei astfel de cåutåri
va fi o listå a numerelor ISBN øi a titlurilor cårõilor care au atribuite aceste numere.
Numerele ISBN trebuie introduse în acelaøi format, de preferat aøa cum apar pe carte. În
timp ce înregistrarea dvs. este salvatå, veõi fi rugat de cåtre sistem så realizaõi o nouå verificare a
introducerii numårului ISBN. Råspundeõi la mesajul sistem Este acest ISBN corect?
prin da sau nu; dacå råspundeõi nu, sistemul vå då posibilitatea de a reintroduce numårul.

Paginaõie

Informativ

Acesta este un câmp informativ; puteõi folosi orice format doriõi pentru a stoca paginaõia
cårõii. Informaõiile referitoare la ilustraõii, figuri, grafice etc. pot fi introduse tot aici.

Legåturå

Informativ

Aici pot fi introduse date referitoare la tipul legåturii cårõii, de exemplu: cartonat, broøat.

Preõ

Informativ

Folosiõi acest câmp de date pentru a înregistra preõul cårõii, în formatul xx.xx. Dacå aveõi øi
Modulul TINLIB Circulaõie, acest preõ va fi stocat automat øi în modulul Circulaõie, în câmpul
Cost de înlocuire (în cazul pierderii unui exemplar).
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Informativ

Acest câmp înregistrareazå preõul plåtit pentru legarea unui exemplar; informaõia poate fi
folositå pentru statistici contabile.

Limba

QB?

Aici puteõi înregistra limba textului cårõii; puteõi folosi, dacå doriõi, prescurtåri sau coduri. Fiõi
consecvent la introducerea datelor pentru acest câmp, pentru cå o cåutare cu exemplu dat dupå limbå
trebuie formulatå folosind aceleaøi coduri sau prescurtåri utilizate la introducere. Exemplu: o cåutare
cu exemplu dat, pentru care, în macheta de interogare s-a completat în câmpul Limba codul “ro” nu
va avea ca rezultat cårõile pentru care la catalogare s-a folosit codificarea “rum”. Dacå catalogaõi o
traducere puteõi så repetaõi câmpul øi så introduceõi o altå limbå în cel de-al doilea câmp.
Existå mai multe standarde pentru codificarea limbilor. De exemplu, cel adoptat de
Biblioteca Naõionalå este codificarea pe trei litere, provenitå din limba englezå. (Anexa 1).

Mediu

V&N/QB?/Validat

Folosiõi acest câmp pentru a înregistra suportul fizic al unei cårõi; de exemplu: microfiøå,
microfilm, hârtie etc. Validaõi acest câmp în modul cunoscut. Dacå mediul cårõii pe care o
catalogaõi nu apare în fereastra de validare, apåsaõi Ins øi introduceõi noul tip de mediu în
macheta care apare în fereastra de validare. Apåsaõi Esc pentru a salva noul mediu, apoi End
øi Esc pentru a-l copia în înregistrarea aflatå în editare. Orice date introduse direct în câmpul
mediu, fårå a fi introduse øi în lista de validare (tasta Ins ), nu vor fi afiøate în ferestrele de
validare viitoare.

Tip publicaõie

V&N/QB?/Validat

Acest câmp poate fi folosit pentru a înregistra tipul logic al unitåõii biliografice, de
exemplu: monografie, anuar etc.
Folosiõi caracteristica de validare la introducerea datelor în acest câmp pentru asigura
consistenõa formatului. Puteõi folosi øi tasta Ins pentru a apela Editorul TINLIB în fereastra de
validare øi a introduce astfel noi tipuri de publicaõii. Orice datå introduså direct în acest câmp, adicå
fårå a folosi
Ins în fereastra de validare, nu va fi afiøatå în ferestrele de validare viitoare.

Inventar

V&N/Validat
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Numårul de inventar este specific fiecårei unitåõi bibliografice în parte; utilizatorul poate
introduce numårul de inventar ca atare, sau poate tasta caracterul * în acest câmp; când întâlneøte acest
caracter în câmpul inventar, sistemul atribuie urmåtorul numår disponibil ca numår de inventar.

Claså unitate

Validat/Legat
Circulaõie

de

modulul

Folosiõi acest câmp dacå aveõi øi modulul Circulaõie. Sunt folosite diferite clase pentru a
determina perioadele de împrumut ale cårõilor care vor fi puse în circulaõie. Pentru o descriere
completå a acestui câmp, consulataõi modulul circulaõie. Dacå este låsat liber, acest câmp va avea
clasa implicitå “Împrumut”. N.B. Clasele unitåõilor trebuie stabilite în Controlul Circulaõiei.

Filiala

QB?/Subcâmp pentru Inventar

Pentru bibliotecile care au un catalog partajat care deserveøte douå sau mai multe filiale,
aici se va introduce localizarea filialei.

Localizare

V&N/QB?/ Validat/Subcâmp pentru Inventar

Aici se vor introduce date referitoare la locul (depozitul, sala) în care este õinutå o carte.
Localizårile sunt prestabilite, prin opõiunea Întreõinere - Localizåri din modulul Administrare
(deci nu se poate edita).
Pe acest câmp se pot face cåutåri prin orice machetå de interogare pentru a obõine o listå a
unitåõilor stocate într-un loc anume.

Sursa exemplar

Informativ

Acest câmp înregistreazå provenienõa unui exemplar al cårõii catalogate. Pentru mai multe
exemplare, provenite din diverse surse, se multiplicå câmpul, dupå metoda deja cunoscutå.

Preõ exemplar

Informativ

Câmp pentru preõul unui exemplar al cårõii catalogate. Pentru exemplare cu preõuri diferite,
se multiplicå câmpul, dupå metoda cunoscutå.

Preõ legare

Informativ

Aici se reõine costul legårii sau refacerii legåturii unui exemplar al unei cårõi.

Cota exemplar

Informativ
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Acest câmp este folosit pentru a înregistra poziõia în care se aflå cartea pe raft. Este folositor
pentru biblioteci care au colecõii cu acces direct la raft sau pentru cårõile aflate în rafturile sålilor
de lecturå (acest câmp este diferit de câmpul Cota, în care se reõine cota de depozit a cårõii).

Clasificare CZU

Menu/V&N/QB?/Validare

Orice numår de clasificare zecimalå universalå poate fi introdus în acest câmp. Folosiõi
fereastra de validare; tastaõi primele câteva caractere ale clasificårii øi afiøaõi ferestra pentru a
verifica dacå aceasta a mai fost folositå. Dacå numårul existå deja, puteõi cerceta titlurile øi
Detaliile înregistrårii pentru cårõile care au aceeaøi cu cea pe urmeazå så o introduceõi.
Cåutarea dupå acest câmp se poate face selectând opõiunea Clasificare din meniul
modulului Catalogare sau printr-o machetå de interogare. Dacå clasificarea nu existå în lista de
validare, folosiõi procedura cunoscutå pentru introducerea noii clasificåri (introducerea indicelui
în fereastra de validare øi apoi copierea în înregistrare).

Cota

Menu/V&N/Validat

Acest câmp este destinat stocårii adresei de depozit al unei cårõi; acestå cotå se referå la
aøezarea pe formate în depozitele bibliotecii øi este diferitå de cota exemplar care indicå adresa
unei publicatii dintr-un raft la care citiorii au acces (cota alfabeticå). Acest fel de cotare este
folosit în bibliotecile cu acces închis la colecõii. O cåutare dupå acest câmp se poate face selectând
opõiunea Clasificåri/Cote din meniul Opõiuni. Lista afiøatå cuprinde cotele øi cårõile plasate la
aceste adrese.
Cota introduså va fi afiøatå într-o listå a unui set de înregistråri dupå titlul asociat acesteia.

Titlu serie numerotatå
Numår în serie
Titlu parte nenumerotat
Titlu parte numerotat
Numår parte
Nu introduceõi date în aceste câmpuri dacå catalogaõi o carte folosind opõiunea
Cåutare/Editare titluri cårõi din meniul Titluri documente. Introducerea unei înregistråri
pentru o serie sau un volum (parte) cu ajutorul acestei opõiuni poate conduce la legåturi incorecte
între titlurile seriilor øi volumelor. Pentru o descriere a modului de utilizare a acestor câmpuri,
consultaõi secõiunea 5.6 a acestui manual.
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Dacå unitatea aflatå în catalogare aparõine unei serii sau este o serie sau un
volum, trebuie så folosiõi opõiunile Editare din punct de vedere al seriei øi
Editare din punct de vedere al pårõi din Meniul de opõiuni al modulului
Catalogare. Aceste opõiuni sunt discutate în secõiunea 5.6.

Note

Informativ

Acest câmp este conceput pentru diverse note despre cartea catalogatå. Textul introdus aici
apare la afiøarea Detaliilor înregistrårii pentru cartea respectivå, dar sistemul nu permite
cåutarea pe acest câmp decât printr-un filtru cuvânt sau filtru øir. Dimensiunea câmpuluiNote nu
este limitatå øi textul este aranjat automat pe måsurå ce îl introduceõi. Dacå notele depåøesc 1000 de
caractere, este recomandatå totuøi crearea unui nou câmp de note, apåsând tasta Ins dupå
poziõionarea cursorului lângå eticheta câmpului.
De asemenea, este important de øtiut cå textul introdus în acest câmp nu este vizibil în
modulul OPAC.

Grup subiect

V&N/QB?/Validat

Acest câmp poate fi folosit pentru a consulta catalogul dupå o gamå largå de subiecte,
separat sau împreunå cu clasificarea zecimalå sau/øi termenii de tezaur. Este recomandat în
special pentru producerea buletinelor informative curente.
La validarea câmpului Grup subiect, numele de subiecte nepreferate sunt indicate printr-o
sågeatå. Procedura descriså mai jos, pentru termenii de tezaur, se aplicå în egalå måsurå øi acestui
câmp.

Termen tezaur

V&N/QB?/Validat

TINLIB este echipat cu facilitåõi de construire øi întreõinere a listelor termenilor de tezaur
împreunå cu termenii aflaõi în relaõie genericå/specificå cu aceøtia precum øi referinõe încruciøate.
Înainte de a introduce orice termen de tezaur, citiõi Secõiunea 6 Gestionarea tezaurelor øi
grupurilor de subiecte a acestui manual. Veõi primi sugestii øi sfaturi despre crearea øi
actualizarea tezaurelor øi informaõii despre cåutårile speciale cu exemplu dat care afiøeazå
situaõia curentå (de câte ori a fost asignat termenul de tezaur). Acest câmp poate fi folosit pentru a
permite accesul mai în detaliu la catalog.
La catalogare, validaõi întodeauna acest câmp; dacå tastaõi primele câteva litere ale unui
temen posibil, ferestra de validare se va deschide afiøând o listå care începe (din punct de vedere
al ordinii alfabetice) cu termenul ale cårui prime litere sunt identice cu lierele tastate sau
corespunde cel mai bine cu acestea.
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Dacå termenul este indicat printr-un asterisc în fereastra de validare, aceasta indicå faptul
cå este un termen nepreferat. Apåsaõi Enter pentru a afiøa înregistrarea termenului de tezaur.
Câmpul etichetat Folosit vå va aråta termenul preferat. Mutaõi cursorul în acest câmp øi apåsaõi
Enter . Termenul preferat va fi acum intitulat ca Termen de tezaur în fereastrå. Dacå apåsaõi
End øi Esc aici, acest termen va fi introdus în câmpul Termen tezaur.

Note indexate

QB?

Acest câmp este cu totul altceva decât câmpul Note, descris anterior. Textele introduse aici
(cuvinte, fraze, numere) vor fi automat indexate de TINLIB øi vor apårea sub formå de Cuvinte
cheie în ecranul Detalii înregistrare. Aceste cuvinte cheie oferå o nouå facilitate de cåutare, pe
lângå cåutarea dupå termeni de tezaur; consultaõi secõiunea de mai jos privitoare la câmpul
Cuvinte cheie adåugate la titlu.
Lista cuvintelor de stop care nu vor fi indexate (de exemplu “the”) pot fi definite de
Administratorul sistemului dvs.
Existå o limitå de 1000 de caractere pentru dimensiunea acestui câmp. Dupå 1000 de
caractere, sistemul va “sparge” textul care depåøeøte aceastå limitå øi îl va stoca într-un nou câmp
Note indexate. Acest lucru poate determina câteodatå ruperea unui cuvânt, prima parte a acestuia
råmânând în primul câmp Note indexate øi cea de-a doua parte fiind plasatå în cel de-al doilea
câmp, generând douå cuvinte cheie incorecte. Dacå credeõi cå este posibil ca acest lucru så se fi
întâmplat, va trebui så vizualizaõi înregistrarea stocatå. Dacå este necesar, reeditaõi înregistrarea
pentru a øterge prima parte a cuvântului øi introduceõi cuvântul întreg în cel de-al doilea câmp.

Cuvinte cheie adåugate la titlu

QB?

Fiecare cuvânt semnificativ din titlu va fi automat indexat de cåtre sistem sub formå de cuvânt
cheie (titlu); lista cuvintelor cheie va apårea într-o înregistrare a unui titlu de carte catalogatå. TINLIB
creazå cuvinte cheie comparând titlul documentului cu lista de cuvinte de stop (o listå de cuvinte care
nu pot fi folosite ca cuvinte cheie). Dacå un cuvânt nu apare în lista cuvintelor de stop, sistemul îl va
asigna automat sub formå de cuvânt cheie, la salvarea înregistrårii.
Pe macheta de interogare aceste cuvinte sunt identificate prin eticheta Cuvinte cheie.
Folosiõi câmpul Cuvinte cheie adåugate la titlu pentru a adåuga noi termeni la titlu.
Acestå facilitate este foarte utilå în procesul de catalogare, pentru cårõi care au un titlu general,
neinformativ (de exemplu, Muzicå).
Sfat
q

Nu uitaõi cå fiecare cuvânt introdus în câmpul Cuvinte cheie adåugate la titlu
este tratat ca un termen separat. Dacå introduceõi o informaõie de genul Catalog
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de Video Casete sistemul va genera încå trei cuvinte cheie Catalog, Video øi
Casete. Puteõi folosi acest câmp pentru a repeta conõinutul câmpului Alte titluri,
având în vedere cå pentru acest câmp nu este prevåzutå indexarea dupå cuvinte
cheie.

Etichetå cotor

Informativ

Aici puteõi introduce textul care se poate tipåri pe eticheta cotorului cårõii.
Notå

Urmåtoarele câmpuri au fost cerute de Biblioteca Naõionalå pentru prelucråri
specifice. Prin urmare, ele sunt descrise în funcõie de cum le foloseøte BN øi sunt
opõionale pentru alte biblioteci; acestea le pot folosi adaptându-le specificului local.

Domeniu

Informativ

Câmp folosit pentru indicarea domeniului cårõii. De exemplu, aceste domenii sunt
prestabilite la Biblioteca Naõionalå pentru statistici necesare Ministerului Culturii.

Divizionara

Informativ

Câmp pentru indici de clase generale ale CZU, necesar pentru stabilirea claselor de
domenii folosite la editarea buletinelor.

Cod publicaõie

Informativ

Biblioteca Naõionalå introduce aici unul din urmåtoarele coduri: c - carte, t - teze, i - index
translatiorum (pentru stråinåtate), r - Românica pentru diverse serii de bibliografii.

Destinaõie fiøe

Informativ

Codurile care se introduc aici sunt: a - abonament mare; b - abonament mic; semnificå câte
exemplare dintr-o fiøå vor fi tipårite de cåtre tipografie.

Cheterizare

Informativ

Câmp pentru cota alfabeticå; a fost folosit de Biblioteca Naõionalå pentru statistici.

Tiraj

Informativ

Acest câmp stocheazå numårul de exemplare tipårite într-o ediõie.
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Informativ

Aici pot fi introduce coduri care indicå dacå este vorba de un original sau de o traducere; O original; T - traducere.

(Extra) Editorial

Informativ

Aici pot fi introduse coduri care indicå dacå este vorba de o producõie editorialå sau
extraeditorialå (necuprinså într-un plan editorial - publicaõii tipårite de diverse instituõii);
E - editorial; X - extraeditorial.

DL

Informativ

În acest câmp se stocheazå numårul de depozit legal.

RMF

Informativ

În acest câmp va fi introdus numårul unui lot de cårõi din Registrul de Miøcare a
Fondurilor (care indicå toate cårõile care se gåsesc pe acelaøi act însoõitor de intrare); este util în
cazul tipåririi buletinelor în funcõie de intråri-carte în bibliotecå.

BN

Informativ

În acest câmp Biblioteca Naõionalå indicå numårul din Bibliografia Naõionalå din care face
parte cartea.

Sursa

Informativ

Acest câmp indicå provenienõa cårõii aflate în catalogare.

Catalogat

Informativ

Acest câmp este gestionat de sistem; la intrarea în mediul TINLIB, utilizatorul furnizeazå
Nume utilizator øi parola. Acest nume este automat completat de sistem în câmpul Catalogat, la
salvarea înregistrårii.

5.2 Periodice/Seriale
Aceastå secõiune a aplicaõiei TINLIB este destinatå descrierii catalogårii pentru publicaõii
seriale: jurnale, periodice, ziare øi lucråri despre conferinõe sau seminarii. Aceast modul este
complet integrat cu modulul TINLIB numit Controlul Serialelor.
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Din meniul Titluri, selectaõi opõiunea Cåutare/Editare titluri Periodice/Seriale. Dacå
nu existå înregistråri în catalog, apåsaõi Ins pentru a crea un ecran de editare vid.
Macheta de introducere este prezentatå în fig. 5b.
T Series V.400

TINLIB Editor

Serial/Lucråri :
Titlu uniform :
Menõiune de responsabilitate:
Titlu alternativ
Titlu anterior
ISSN/Nr. ref. :
Titlu nou
:
ISSN/Nr. ref. :
———————-—————

:
:

Redactor øef
:
Editor colectiv :
Conferinõå/Seminar etc. :
Editura
:
Tipografia
:
Loc publicare :
Data primei apariõii :
ISSN/Nr. ref. :
ISBN
:
CODEN
:
Limba
Mediu
Tip publicaõie
Ref. furnizor

:
:
:
:

Note procesare
Note
:

:

Titlu serie nenumerotatå :
Titlu serie numerotatå
Numår în serie

:
:

Titlu parte nenumerotat
Numår parte

:
:

Grup subiect :
Note indexate :
Cota
Clasificare CZU

:
:
Deõinute
———————-—

*Abonament pentru titlu D/N?
*Numår exemplar
Localizare
Note
Note påstrare
Note legare
Deõinute

:
:
:
:
:
:

Periodicitate :
*Numår exemplar
Localizare
Note
Note påstrare
Note legare
Deõinute

:
:
:
:
:
:

: D

Periodicitate :
Termen tezaur :
Cuvinte cheie adåugate la titlu :
Etichetå cotor :

IME
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:
SFÂRØIT afiøare!

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. 5b Macheta de introducere pentru periodice/seriale

Serial/Lucråri

Menu/V&N/QB?

Câmpul este destinat stocårii titlului periodicului, serialului sau lucrårii care se
catalogheazå. Urmaõi sugestiile øi sfaturile cu privire la titlurile cårõilor. Acesta este câmp cheie
pentru înregistrare.; dacå este modificat, se creazå o înregistrare cu totul nouå. Când navigaõi la
acest titlu, sistemul vå oferå informaõii bibliografice complete. Reõineõi cå pentru introducerea
ISSN sau ISBN aveõi la dispoziõie un câmp care apare dupå câmpul Editura.

Titlu uniform

Menu/V&N/QB

Evident, aici se va introduce titlul uniform al serialului, dacå acesta existå.

Menõiune de responsabilitate

Informativ

În acest câmp se completeazå: prima menõiune de responsabilitate (titlul serialului) urmat
de informaõii informaõiile la titlu øi a doua menõiune de responsabilitate (care se poate referi la
instituõia sau directorul/responsabilul serialului. Acest câmp este important pentru descrierea
fiøei ISBD. La introducere trebuie respectatå punctuaõia standard ISBD.

Titlu alternativ

Informativ

În acest câmp poate fi introdus orice titlu, altul decât titlul propriu-zis al serialului. La
salvarea înregistrårii, cuvintele cheie din titlul alternativ nu vor fi memorate în înregistrarea
principalå. De asemenea, când este afiøatå o înregistrare de titlu alternativ, trebuie reõinut cå
aceasta nu va indica titlul principal al serialului.
Notå

Urmåtoarele patru câmpuri sunt destinate stocårii numelor anterioare sau
actuale ale periodicelor din biblioteca dvs. Atât câmpul pentru titlu anterior cât
øi cel pentru titlu nou sunt legate de câmpulSerial/Lucråri øi acesta va apårea în
setul curent de înregistråri pentru titluri seriale. Totuøi, detaliile bibliografice
complete sunt afiøate numai pentru titlul actual, aflat în catalogare, nu øi pentru
titlurile schimbate.

Titlu anterior

Menu/V&N/QB?
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Acest câmp se foloseøte la introducerea titlului anterior al periodicului aflat în catalogare.
Biblioteca dvs. poate avea periodice stocate dupå numele anterior, sau nu. În loc så navigheze la
titlul anterior, TINLIB va furniza utilizatorului referinõa cåtre titlul actual, printr-un ecran de
afiøare înregistrare, care se comportå ca o intrare adåugatå.
Sfat
q

Fiõi foarte atenõi la introducerea unui titlu în acest câmp. Dacå titlul introdus
existå deja în catalog, va fi creat un câmp duplicat. De aceea nu se recomandå
completarea acestui câmp.

q

Dacå un periodic are un titlu anterior care trebuie memorat, creaõi mai întâi o nouå
înregistrare pentru titlul anterior, folosind câmpul Titlu nou (vezi explicaõia de mai
jos) pentru a înregistra titlul curent. Editaõi apoi înregistrarea noului titlu, care va
conõine deja titlul anterior, pentru a introduce datele bibliografice necesare.

ISSN/Nr.ref

Menu/V&N/
Subcâmp pentru Titlu anterior

Introduceõi în acest câmp vechiul ISSN, adicå cel care a fost atribuit periodicului sub titlul
anterior al acestuia.

Titlu nou

Menu/V&N/QB?

Folosiõi acest câmp pentru a stoca o modificare a numelui unui periodic deja prezent øi catalogat
în baza de date (vezi urmåtorul câmp pentru modificarea ISSN-ului). În mod normal, în acest
moment, veõi edita o înregistrare existentå. TINLIB va oferi utilizatorului un ecran cu detalii
înregistrare, sub formå de intrare adåugatå, pentru a face legåtura între titlul anterior øi titlul nou.

ISSN/Nr. ref

Menu/V&N/
Subcâmp pentru Titlu nou

Dacå ISSN-ul s-a schimbat (odatå cu titlul periodicului) introduceõi noul ISSN în acest
câmp, pentru a îl înlocui pe cel vechi.

Redactor øef

Menu/V&N/QB?/Validat

Introduceõi aici numele redactorului øef al periodicului, urmând sugestiile cu privire la
introducerea autorilor cårõilor (secõiunea 5.1). Validarea acestui câmp determinå afiøarea unei
ferestre care cuprinde toõi autorii øi editorii existenõi în baza de date. Eticheta corespunzåtoare
acestui câmp pe o machetå de interogare este Editor.

Editor colectiv

Menu/V&N/QB?/Validat
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Acest câmp este destinat introducerii numelor editorilor responsabili ai unei serii, adicå
editorii generali. Validarea acestui câmp determinå afiøarea unei ferestre care cuprinde toõi
editorii colectivi existenõi în baza de date. Eticheta corespunzåtoare acestui câmp pe o machetå de
interogare este Autor colectiv.

Conferinõå/Seminar etc.

Menu/V&N/QB?/Validat

Acest câmp este destinat stocårii unui nume de autor colectiv temporar pentru un periodic.

Editura

Menu/V&N/QB?/Validat

În acest câmp se vor introduce numele editurilor. Cu toate cå puteõi alege formatul de
introducere al datelor, fiõi consecvent, având în vedere cå numai un format trebuie utilizat într-o
cåutare dupå un exemplu dat. Folosiõi acest format când apelaõi la o cåutare printr-o machetå de
interogare.
Puteõi folosi øi validarea pentru a verifica formatul de introducere. Câmpul Editura poate fi
cercetat separat, selectându-l din Meniul Opõiuni.

Tipografia

Informativ

Introduceõi aici numele tipografiei în care a fost tipårit periodicul, în orice format.

Loc publicare

Informativ

Evident, este vorba de localitatea în care s-a publicat serialul; puteõi folosi øi prescurtåri.

Data primei apariõii

Informativ

Introduceõi aici data primei publicåri. Este acceptatå orice formå de prescurtare.

ISSN/Nr. ref

Menu/V&N

Câmpul este destinat introducerii numårului unic standardizat pentru seriale - International
Standard Serial Number - pentru titlul aflat în catalogare, adicå pentru titlul care apare în primul
câmp al machetei.

ISBN

Menu/V&N

Introduceõi numårul ISBN (International Standard Book Number) pentru titlul introdus in
câmpul Serial/Lucråri al machetei.
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V&N/Validat

Acest câmp este folosit pentru abrevierea standard CODEN al unei unitåõi catalogate. Poate
fi un alt mod de identificare a unui titlu de periodic/serial. Reõineõi cå nu puteõi adåuga un nou
CODEN la un fiøier de autoritate prin fereastra de validare.

Limba

QB?

Înregistraõi aici limba în care a fost scris documentul; dacå doriõi, puteõi folosi prescurtåri
sau coduri. Fiõi consecvent la introducerea datelor având în vedere ca o cåutare QB? dupå limbå
poate fi formulatå folosind aceleaøi prescurtåri sau coduri; de exemplu, o cåutare dupå “românå”
nu va regåsi documente pentru care, la catalogare s-a folosit codul “rumm”.
Dacå catalogaõi o traducere sau dacå lucrarea conõine articole în mai multe limbi, puteõi
repeta câmpul pentru a introduce o altå limbå în cel de-al doilea câmp.

Mediu

V&N/Validat

Folosiõi acest câmp pentru a introduce mediul unitåõii bibliografice (hârtie, microfiøå,
microfilm etc.) Validaõi acest câmp dupå procedura obiønuitå. Dacå mediul catalogat nu apare în
fereastra de validare, apåsaõi Ins øi introduceõi noul tip de mediu în macheta afiøatå în ferestrå.
Apåsaõi Esc pentru a salva noul mediu, apoi copiaõi noul nume în înregistrarea aflatå în editare.

Tip publicaõie

V&N/Validat

Acest câmp poate fi folosit la stocarea tipurilor publicaõiilor (anuar, buletin etc). Folosiõi
caracteristica de validare când introduceõi date în acest câmp, pentru a asigura consistenõa formatului.
Puteõi apåsa tasta Ins în ferestra de validare pentru a introduce noi tipuri de publicaõii.

Ref. Furnizor

Informativ

Aici se pot înregistra orice fel de referinõe legate de furnizorul periodicelor/serialelor
catalogate. Este câmp necåutabil.

Note procesare
Dacå aveõi modulul Control seriale øi serialul catalogat este un abonament, acest câmp
poate conõine instrucõiuni, în orice format, cu privire la gestionarea exemplarelor la primire.
Scopul precis al acestui câmp este descris în Manual de Control Seriale.
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Informativ

Acest câmp este destinat înregistrårii diverselor note referitoare la un periodic la la un
serial. Textul introdus aici va fi afiøat în ecranul Detalii înregistrare pentru titlul respectiv, dar
cåutarea pe acest câmp se poate face numai folosind un filtru øir sau un filtru cuvânt. Existå o
limitå de 1000 de caractere pentru lungimea câmpului de note; textul va fi aranjat automat de la
limie la linie, pe måsurå ce textul este introdus.
Notå despre serii øi pårõi pentru SERIALE
Seriile øi subseriile (numite aici “pårõi”) care sunt seriale/periodice sunt
catalogate cu ajutorul urmåtoarelor 6 câmpuri. Reõineõi cå TINLIB trateazå în
acelaøi fel toate titlurile dintr-o listå de titluri. Informaõii complete de catalogare
vor fi afiøate numai în ecrane Detalii înregistrare pentru periodicul sau serialul
respectiv. Seriile øi pårõile sunt tratate ca intråri adåugate.
Acolo unde este posibil, folosiõi validarea pentru a introduce titlurile.
Navigarea la titlurile seriile sau pårõilor dintr-o listå a unui set de înregistråri
poate determina câteodatå afiøarea unor etichete de câmpuri incorecte. Aveõi
posibilitatea de a adåuga o descriere în paranteze drepte pentru a indentifica
corespunzåtor titlurile seriilor sau pårõilor.

Titlu serie nenumerotatå

Menu/V&N/Validat

Dacå titlul pe care îl catalogaõi este o parte a unei serii nenumerotate, introduceõi aici titlul s eriei.
Vor fi salvate douå înregistråri. Înregistrarea având câmpul Serial/Lucråri sub forma
câmpului cheie, va conõine toate detaliile despre serial. Cea de-a doua înregistrare va conõine
numai cele douå titluri. Informaõia din câmpul Serial/Lucråri este tratatå ca parte sau ca serie; de
aceea, într-o înregistrare de serie, titlul serialului/lucrårii apare în câmpul Titlu parte
nenumerotatå.

Titlu serie numerotatå

Menu/V&N/Validat

Dacå titlul catalogat este o parte a unei serii numerotate, introduceõi aici titlul seriei. Vor fi
salvate douå înregistråri (vezi explicaõia de la câmpul anterior).

Numår în serie

Subcâmp pentru
Titlu serie numerotatå

Dacå aõi completat câmpul Titlu serie numerotat, introduceõi aici numårul pårõilor dintr-o
serie.
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Menu/V&N/Validat

Dacå titlul pe care îl catalogaõi este un titlu serie nenumerotat, NU o parte care aparõine unei
serii, introduceõi titlurile pårõii aici. Apåsaõi Ins pentru a duplica câmpul.

Titlu parte numerotat

Menu/V&N/Validat

Dacå titlul pe care îl catalogaõi este o serie numerotatå cu pårõi, introduceõi aici titlurile
pårõii. Apåsaõi Ins pentru a duplica câmpul.

Numår parte

Subcâmp pentru
Titlu parte numeroat

Dacå a fost completat câmpul de mai sus, introduceõi aici numårul titlului pårõii.

Grup subiect

V&N/QB?/Validat

Acest câmp poate fi folosit pentru a obõine un acces mai cuprinzåtor la catalog în orice mod
dorit de biblioteca dvs., separat sau împreunå cu câmpurile CZU øi/sau Termen tezaur. Este
recomandat în special pentru producerea buletinelor informative curente.

Note indexate

QB?

Acest câmp este diferit de câmpul de note cu text liber. Orice caractere (cuvinte, fraze,
numere) introduse aici vor fi automat indexate de TINLIB øi vor apårea în ecranul Detalii
înregistrare pentru periodic sub formå de Cuvinte cheie. Acestea cuvinte cheie pun la dispoziõia
utilizatorului o facilitate suplimentarå de cåutare, pe lângå cea oferitå de termenii titlului.
O listå cu cuvinte de stop care nu vor fi indexate, poate fi definitå de administratorul de sistem.
Existå o limitå de 1000 de caractere pentru dimensiunea acestui câmp. Dupå 1000 de
caractere, sistemul va “sparge” textul care depåøeøte aceastå limitå øi îl va stoca într-un nou câmp
Note indexate. Acest lucru poate determina câteodatå ruperea unui cuvânt, prima parte a acestuia
råmânând în primul câmp Note indexate øi cea de-a doua parte fiind plasatå în cel de-al doilea
câmp, generând douå cuvinte cheie incorecte. Dacå credeõi cå este posibil ca acest lucru så se fi
întâmplat, va trebui så vizualizaõi înregistrarea stocatå. Dacå este necesar, reeditaõi înregistrarea
pentru a øterge prima parte a cuvântului øi introduceõi cuvântul întreg în cel de-al doilea câmp.

Cota

Menu/V&N/Validat

Acest câmp este destinat stocårii adresei de depozit al unei cårõi; acestå cotå se referå la
aøezarea pe formate în depozitele bibliotecii øi este diferitå de cota exemplar care indicå adresa
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unei publicatii dintr-un raft la care citiorii au acces (cota alfabeticå). Acest fel de cotare este
folosit în bibliotecile cu acces închis la colecõii. O cåutare dupå acest câmp se poate face selectând
opõiunea Clasificåri/Cote din meniul Opõiuni. Lista afiøatå cuprinde cotele øi cårõile plasate la
aceste adrese.
Într-o listå a titlurilor dintr-un set de înregistråri, fiecare titlu va fi urmat de cota
corespunzåtoare.

Clasificare CZU

Menu/V&N/QB?/Validare

Orice numår de clasificare zecimalå universalå poate fi introdus în acest câmp. Acesta
poate fi cercetat prin meniul Clasificåri/Cote din meniul Opõiuni. Folosiõi fereastra de validare;
tastaõi primele câteva caractere ale clasificårii øi afiøaõi ferestra pentru a verifica dacå aceasta a
mai fost folositå. Dacå numårul existå deja, puteõi cerceta titlurile øi Detaliile înregistrårii pentru
cårõile care au aceeaøi clasificare cu cea pe urmeazå så o introduceõi.
Notå

Urmåtoarele 8 câmpuri se referå la circuitul fondului de periodice sau seriale al
bibliotecii dvs. Dacå aõi achiziõionat øi modulul TINLIB Control Seriale, datele
introduse aici sunt legate cu cele introduse în modulul Control Seriale.

*Abonament pentru titlu D/N?

Informativ

Acest câmp are valoarea implicitåD pentru toate titlurile noi de seriale. Dacå titlul introdus
mai sus în câmpul Serial/Lucråri este unul la care biblioteca dvs. nu are abonament, tastaõi N sau
un mesaj în acest câmp. Sistemul va include titlul în lista de titluri de seriale, pentru a putea fi
cåutat, dar va afiøa mesajul dvs. in ecranul Detalii înregistrare. Reõineõi cå nu trebuie så tastaõi
întregul titlu aici.
Dacå lasaõi acest câmp liber sau cu valoarea implicitå D, sistemul vå va atenõiona så
completaõi numårul exemplarului.
Reõineõi cå, dacå un titlu este introdus în câmpul Titlu anterior sau Titlu nou, vor fi create
automat înregistråri pentru aceste titluri având valoarea D introduså în câmpul Abonament
pentru titlu. Dacå aceastå informaõie nu corespunde realitåõii, utilizatorul trebuie så editeze
aceste înregistråri de titluri în consecinõå.
Notå specialå pentru utilizatorii modulului Control Seriale
Dacå un titlu este introdus în modulul de catalogare, cu valoarea N completatå
în câmpul Abonament pentru titlu, acel titlu nu va apårea în modulul Control
seriale când cereõi sau comandaõi un serial. Înainte de a cere un serial trebuie så
intraõi în modulul Catalogare øi så modificaõi câmpul Aboment pentru titlu,
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completând valoarea Y. Ca urmare, câmpul Numår exemplar va fi obligatoriu.
Introduceõi 1, de exemplu, în scopul de a salva înregistrarea.

Localizare

V&N/QB?/Validat/
Subcâmp pentru Numår exemplar

Acest câmp poate fi cåutat prin intermediul oricårei machete de interogare pentru a obõine
o listå de articole stocate într-un loc anume. (Localizårile sunt preintroduse; folosiõi opõiunea
Întreõinere-Localizåri din modulul de administrare pentru a realiza acest lucru).

Note

Informativ/Subcâmp pentru Numår exemplar

Acest câmp este destinat diverselor note privind exemplarul specific al periodicului sau
serialului. Textul pentru acest câmp este furnizat de bibliotecarii care se ocupå de periodice.

Note påstrare

Informativ/Subcâmp pentru Numår exemplar

Introduceõi în acest câmp orice instrucõiuni referitoare la mânuirea acestui exemplar,
eventual destinaõia de stocare.

Note legare

Informativ/Subcâmp pentru Numår exemplar

Introduceõi instrucõiuni despre tipul de legåturå pentru exemplarul respectiv.

Deõinute

Informativ/Subcâmp pentru Numår exemplar

Aici se înregistreazå unitåõile deõinute de biblioteca dvs. Nu conteazå dacå titlurile sunt
abonamente sau nu. Dacå nu deõineõi modulul de control seriale, stocaõi aici date referitoare la
starea colecõiei (anul apariõiei, anul calendaristic, numerele existente).

Periodicitate

Informativ/Validat

Dacå aveõi modulul Control seriale, o listå standard a periodicitåõilor este stabilitå în
cadrul acestuia. Cu toate cå acest câmp este folosit numai pentru scopuri informative în modulul
de catalogare, câmpul va apårea în modulul de control seriale dacå o comandå este de mai multe
ori fåcutå pentru acest titlu; de aceea, este recomandatå folosirea validårii pentru ca utilizatorul sa
fie sigur cå periodicitatea este introduså aici în formatul standard. O descriere completå a
câmpului periodicitate este oferitå în manualul pentru modulul Control Seriale.

Termen tezaur

V&N/ QB?/Validat

TINLIB este echipat cu facilitåõi de construire øi întreõinere a listelor termenilor de tezaur
împreunå cu termenii aflaõi în relaõie genericå/specificå cu aceøtia precum øi referinõe încruciøate.
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Înainte de a introduce orice termen de tezaur, citiõi Secõiunea 6 Gestionarea tezaurelor øi
grupurilor de subiecte a acestui manual. Veõi primi sugestii øi sfaturi despre crearea øi actualizarea
tezaurelor øi informaõii despre cåutårile speciale cu exemplu dat care afiøeazå situaõia curentå (de câte
ori a fost asignat termenul de tezaur). Acest câmp poate fi folosit pentru accesul mai în detaliu la
catalog.
La catalogare, validaõi întodeauna acest câmp; dacå tastaõi primele câteva litere ale unui
temen posibil, ferestra de validare se va deschide afiøând o listå care începe (din punct de vedere
al ordinii alfabetice) cu termenul ale cårui prime litere sunt identice cu lierele tastate sau
corespunde cel mai bine cu acestea.
Navigaõi la ecranul Detalii înregistrare pentru termenul considerat, pentru a vå asigura cå
este termenul preferat, înainte de a-l asigna.
Dacå termenul propus nu este cel preferat, navigaõi la cel preferat øi apåsaõi Enter .
Termenul preferat va fi acum etichetat ca termen de tezaur în fereastrå. Dacå apåsaõi End øi
Esc aici, acest termen va fi introdus în câmpul Termen tezaur.
Puteõi insera un termen de tezaur cu totul nou, plus termenii în relaõie cu acesta, din
fereastrå cu ajutorul Editorului TINLIB.

Cuvinte cheie adåugate la titlu

QB?

Când folosiõi acest câmp, amintiõi-vå cå toõi termenii din câmpul de titlu pentru
periodice/seriale (dacå nu au fost definiõi de administratorul sistemului cuvinte de stop) sunt
automat indexate de TINLIB, sub formå de cuvinte cheie. Dacå consideraõi cå acestea nu susnt
suficient de descriptive pentru conõinutul documentului, puteõi adåuga cuvinte care îndeplinesc
aceastå cerinõå. Câmpul de cåutare corespunzåtor pe o machetå de interogare este etichetat
Cuvinte cheie. Vezi sfatul referitor la acest câmp din secõiunea 5.1.

Etichetå cotor

Informativ

Aici puteõi introduce textul care se poate tipåri pe eticheta cotorului (în cazul periodicelor,
acestea se pot lega la intervale de timp prestabilite).

Sursa

Informativ

Acest câmp indicå provenienõa cårõii aflate în catalogare.

5.3 Articole
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Aceastå secõiune a aplicaõiei TINLIB este destinatå catalogårii articolelor individuale
incluse în lucråri, ziare, reviste, buletine etc. Informaõiile introduse aici sunt legate de datele din
secõiunea periodice/seriale.
Selectaõi opõiunea Cåutare/Editare titluri Articole din meniul Titluri.
Notå

Înainte de a cataloga un articol, asiguraõi-vå cå serialul sau lucrarea cu care
acesta este legat a fost deja catalogat prin opõiunea Cåutare/Editare titluri
periodice/seriale.
Macheta de introducere este prezentata în fig. 5c.
Câmpurile din machetå sunt descrise mai jos.

T Series V.400

Editare

Titlu :
Menõiune de responsabilitate:
Titlu alternativ :
Localizare
:
Nr ref Doc :
Surså Doc
:
Afiliere
:
Autor colectiv
:
Conferinõå/Seminar :
Inventar
Claså unitate
Filiala
Localizare
Indicator raft

:
:
:
:
:

*Nr. rezumat:
Text :
Titlu Serial/Lucråri :
Õara
:
Vol/Nr
:
Pagini
:
An
:

Termen tezaur

:

Clasificare CZU
Grup subiect
Vol/Nr
:
Pagini
:
An
:

:
:

Termen tezaur

:

Clasificare CZU
Grup subiect

:
:

Note :
Note indexate

:

Cuvinte cheie adåugate la titlu :

(c)1997 EOSi Ltd
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:

SFÂRØIT afiøare!

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. 5c Macheta de introducere pentru articole
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Menu/V&N/QB?

Câmpul titlu este folosit pentru stocarea titlului oricårui articol din colecõia dvs. Este aøanumitul “câmp cheie”, care conõine date, în acest caz titlul, care identificå în mod unic o
înregistrare. Trebuie så existe date în acest câmp, altfel înregistrarea nu va fi salvatå.
Forma de introducere a titlurilor depinde de dvs.; este înså recomandat så stabiliõi o regulå
înainte de a începe så utilizaõi baza de date, pentru ca titlurile så aparå într-un format consistent în
baza de date øi pentru a putea fi regåsite.
Consultaõi informaõiile referitoare la modul de completare al acestui câmp (reguli de
completare) din Secõiunea 5.1.
Fiecare cuvânt
semnificativ din titlu va fi
indexat automat de sistem, sub formå de cuvânt cheie; cuvintele cheie vor apårea în înregistrare
unui titlu catalogat, identificându-se prin eticheta Cuvinte cheie (titlu). Cuvintele din lista
cuvintelor de stop sunt definite de administratorul sistemului.
Titlurile pot fi oricât de lungi, pentru cå TINLIB posedå facilitatea de aøezare automatå a
cuvintelor de la linie la linie.

Menõiune de responsabilitate

Informativ

Menõiunea de responsabilitate se referå de regulå la vedeta persoanå responsabilå de conõinutul
publicaõiei; formatul de completare a câmpului este identic cu cel de pe document.

Titlu alternativ

Menu/V&N

Acest câmp poate fi folosit pentru introducerea unui titlu al articolului, altul decât cel
precizat în câmpul Titlu. Titlurile alternative apar în lista de înregistråri pentru titluri; când un
astfel de titlu este selectat, utilizatorul este îndrumat la titlul principal.

Localizare

QB?/Validat

Localizårile trebuie introduse prin intermediul ferestrei de validare, pentru a asigura
acurateõea acestui câmp, având în vedere ca el poate fi cercetat printr-o machetå de cåutare cu
exemplu dat.
Dacå nu existå un nr. de inventar pentru acest articol, introduceõi aici localizarea acestuia.
Altfel, låsaõi câmpul necompletat; introduceõi localizarea fiecårui exemplar în sub-câmpul ataøat
fiecårui numår de inventar (vezi mai jos).
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Informativ

Acest câmp este destinat înregistrårii oricårui numår de referinõå legat de lucrarea/articolul
catalogat. De exemplu, articolele importate din alte baze de date au deseori un nr. de identificare
care poate fi stocat în acest câmp.

Surså doc

Informativ

Câmp pentru stocarea provenienõei documentului. Reõineõi ca acest câmp nu se foloseøte
pentru înregistrarea titlului publicaõiei din care este obõinut articlolul. Câmpurile pentru referinõe
bibliografice vor apårea mai târziu, pe machetå.

Limba

QB?

Stocaõi aici limba în care a fost scris articolul, folosind prescurtåri sau coduri, dacå doriõi.
Fiõi consistent cu privire la forma de introducere, pentru cå un exemplu pentru o machetå de
interogare trebuie formulat în acelaøi mod în care a fost introdus; de exemplu, o cåutare dupå
articole având codul de limbå “englezå” nu va regåsi articolele pentru care la catalogare s-a
folosit codul “eng”.
Dacå catalogaõi o traducere, puteõi duplica câmpul pentru a stoca o nouå limbå în cel de-al
doilea câmp.

Autor

Menu/V&N/QB?/Validare

Câmpul Autor este destinat introducerii numelor autorilor sau numelor editorilor
articolelor. Sistemul permite cåutarea dupå acest câmp øi editarea asistatå a acestuia. (Consultaõi
Manualul de utilizare TINLIB - secõiunile referitoare la Validare øi Editare asistatå).
Este recomandatå introducerea mai întâi a numelui de familie, urmat de alte nume øi/sau
iniõiale øi titluri (nobiliare, profesionale etc.). De asemenea, este de mare importanõå stabilirea
unor reguli ferme pentru punctuaõia folositå având în vedere cå sistemul priveøte toate datele unui
câmp, inclusiv punctuaõia, ca un întreg.
Dacå lucrarea are mai mulõi autori øi doriõi så beneficiaõi de facilitåõi de regåsire pentru toõi
autorii, introduceõi fiecare nume într-un câmp de autor separat în macheta de introducere. (Pentru
a crea mai multe câmpuri de autori, plasaõi cursorul lângå eticheta câmpuluiAutor øi apåsaõi tasta
Ins ).
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Informativ

Acest câmp este destinat introducerii instituõiei la care este afiliat un autor, de exemplu
universitate, firmå sau organizaõie. Având în vedere cå nu sunt prevåzute cåutåri pentru acest
câmp, nu sunt necesare câmpuri separate dacå existå mai multe afilieri.

Autor colectiv

Menu/V&N/QB?/Validare

Câmpul Autor colectiv se referå la un autor colectiv permanent (sau orice este definit ca
autor colectiv în biblioteca dvs.) - care se comportå ca autor. Numele autorilor colectivi sunt
intercalate între numele autorilor øi editorilor din setul curent de înregistråri. La introducerea
datelor în acest câmp urmaõi sfaturile date pentru câmpul Autor.

Conferinõå/Seminar

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi aici numele unui autor colectiv temporar - conferinõå, seminar etc. care este
“autorul” documentului aflat în catalogare. Urmaõi sfaturile de la Autor pentru de introducerea
datelor.

Inventar

V&N/Validare

Folosiõi acest câmp dacå serviciul Informare din biblioteca dvs. atribuie numere de inventar
articolelor. Dacå un numår de inventar iniõial a fost introdus la catalogarea anterioarå a
documetului, atunci, introducând un asterisc (*) în acest câmp, sistemul va atribui automat
numårul care urmeazå dupå cel mai mare deja asignat. Vezi Inventar pentru cårõi. Dacå folosiõi
coduri de bare în biblioteca dvs. pentru a identifica articolele, introduceõi codul de bare în acest
câmp în loc så introduceõi un numår de inventar. Dacå, de asemenea, aveõi modulul TINLIB
Circulaõie, înregistrårile care se identificå prin coduri de bare vor fi înregistrate automat ca
disponibile pentru împrumut.
Notå

Câmpul Nr. inventar are patru subcâmpuri asociate. Acestea sunt descrise mai
jos. Fiecare sub-câmp ar trebui så aparå o singurå datå sub un nr. de inventar.
Orice încercare a utilizatorului de a duplica unul din aceste subcâmpuri va
determina eøuarea operaõiei de salvare a datelor.

Claså unitate

Validare/Legat la Circulaõie/
Subcâmp pentru Inventar

Puteõi folosi acest câmp dacå detineõi øi modulul TINLIB - Circulaõie. Diferite clase de
unitåõi bibliografice sunt folosite pentru a determina perioadele de împrumut pentru periodicele
care vor fi puse in circulaõie. Pentru o descriere completå a acestui câmp, consultaõi Manualul de
utilizare pentru de circulaõie. Dacå este låsat liber, câmpul va avea clasa implicitå “Împrumut”.
N.B. Clasele unitåõilor trebuie stabilite în modulul circulaõie.
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QB?/Legat la Circulaõie/
Subcâmp pentru Inventar

Pentru utilizatorii cu cataloage partajate - folosite în comun de mai multe filiale, localizarea filialei trebuie introduså aici.

Localizare

V&N/QB?/Validare/Subcâmp pentru Nr. inventar

Localizårile pot fi pre-introduse, folosind opõiunea Întreõinere-Localizare din modulul de
Administrare. Acesta poate fi cåutat din orice machetå de interogare pentru a introduce o listå de
articole stocate într-o anumitå localizare. Pentru fiecare nr. de inventar, introduceõi localizarea
aici. Dacå articolul nu are nici un numår de inventar atribuit, folosiõi câmpul de localizare
principalå pentru articol în acest scop.

Indicator raft

Informativ

Introduceõi aici cota pentruarticolului, dacå acesta existå ca atare.

*Nr. rezumat

Informativ

Introduceõi numårul rezumatului sau un caracter “*” pentru a permite sistemului så atribuie
urmåtorul numår de rezumat, disponibil pentru stocarea înregistrårii. Sistemul va cere
utilizatorului un numår, dacå acesta introduce textul unui rezumat (vezi urmåtorul câmp) fårå un
numår de rezumat corespunzåtor. În acelaøi fel, sistemul va cere utilizatorului introducerea
textului, dacå este introdus un numår de rezumat fårå textul corespunzåtor.
Nu puteti valida câmpul Nr. rezumat. Totuøi, dacå încercaõi så salvaõi o înregistrare care
conõine un numår de rezumat care existå deja, sistemul vå va opri cu mesajul:
Nr. de rezumat duplicat! ContinuaÑi D/N
Dacå numårul este “duplicat” doar pentru cå existå deja în înregistrarea aflatå în editare,
råspundeõi D øi înregistrarea va fi salvatå. Pe de altå parte, este posibil så fi introdus, din greøealå, un
numår de rezumat duplicat; în acest caz råspundeõi N øi se va deschide o fereastrå de validare care vå
permite verificarea numerelor de rezumat deja existente, astfel încât så puteõi asigna un numår unic.

Text

V&N/Subcâmp pentru Inventar

Aici se introduce textul rezumatului. Textul se va aranja automat, de la linie la linie, pe
måsurå ce tastaõi. Dacå rezumatul depåøeøte 1000 de caractere, creaõi un nou câmp Text, apåsând
tasta Ins
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(având cursorul poziõionat lângå eticheta câmpului); în acest fel puteti introduce textul råmas.
Puteõi realiza navigarea din ecranul Detalii înregistrare, pentru a vizualiza rezumatul documentului.
Dacå doriõi så øtergeõi numai rezumatul unui document, editaõi înregistrarea, plasaõi
cursorul în câmpul Nr. rezumat øi apåsaõi End . Numårul rezumatului øi textul asociat vor fi
øterse automat. Puteõi apoi salva înregistrarea în modul cunoscut.

Titlu Serial/Lucråri

Menu/V&N/Validat

Dacå este introdus un titlu de serial/lucråri, acesta trebuie selectat din fereastra de validare.
De asemenea, titlul serialului/lucrårii trebuie så fi fost catalogat deja prin opõiunea
Cåutare/Editare titluri Periodice/Seriale. Acesta nu poate fi introdus prin fereastra de validare
øi dacå este introdus manual într-o înregistrare pentru Articole, va crea o înregistrare incorectå.
Introduceõi titlul jurnalului sau lucrårile întâlnirii/conferinõei în care a apårut articolul
catalogat. Cautårile meniu sau navigarea pe acest câmp afiøeazå titlul unui serial dat øi toate
articolele sau lucrårile incluse în baza de date care provin din serialul respectiv. Reõineõi cå existå
un meniu separat disponibil pentru serial/jurnal la conferinõå/întrunire.

Õara

Subcâmp pentru titlu serial

Introduceõi aici õara în care a fost publicat serialul sau conferinõa. Observaõi cå acest câmp
este un subcâmp al titlului; dacå câmpul Titlu este duplicat, øi câmpul Õara va fi duplicat.

Vol/Nr.

Informativ

Puteõi folosi orice format pentru a introduce titlul volumului øi numårul serialului sau
lucrårii din care face parte articolul. Datele introduse aici vor face parte din referinõele
bibliografice pentru titlu.

Pagini

Informativ

Paginaõia, plus informaõii despre ilustraõii etc. vor fi introduse în acest câmp.

An

Informativ

Aici se va introduce anul publicårii serialului/lucrårii.

Termen tezaur

V&N/QB?/Validare

TINLIB este echipat cu facilitåõi de construire øi întreõinere a listelor termenilor de tezaur
împreunå cu termenii aflaõi în relaõie generalå/specificå cu aceøtia precum øi referinõe încruciøate.
Înainte de a introduce orice termen de tezaur, citiõi Secõiunea 6 a acestui manual, Gestionarea
tezaurelor øi grupurilor de subiecte. Veõi primi sugestii øi sfaturi despre crearea øi actualizarea

TINLIB - Manual de catalogare

5 CATALOGAREA - DESCRIEREA DETALIATÅ A CÂMPURILOR

tezaurelor øi informaõii despre cåutårile cu interogare speciale care afiøeazå situaõia curentå (de câte
ori a fost asignat termenul de tezaur). Acest câmp poate fi folosit pentru a permite accesul mai în
detaliu la catalog.
La catalogare, validaõi întotdeauna acest câmp; dacå tastaõi primele câteva litere ale unui
temen posibil, ferestra de validare se va deschide afiøând o listå care începe (din punct de vedere
al ordinii alfabetice) cu termenul ale cårui prime litere sunt identice cu lierele tastate sau
corespunde cel mai bine cu acestea. Navigaõi la ecranul Detalii înregistrare pentru termenul
considerat, pentru a vå asigura cå este forma preferatå înainte de a-l asigna.
Dacå termenul propus nu este cel preferat, navigaõi la cel preferat øi apåsaõi Enter .
Termenul preferat va fi acum etichetat ca termen de tezaur în fereastra de validare. Dacå apåsaõi
End øi Esc aici, acest termen va fi introdus în câmpul Termen tezaur.
Puteõi insera un termen de tezaur cu totul nou, împreunå cu termenii cu care se aflå în relaõie
din fereastrå, cu ajutorul Editorului TINLIB.

Clasificare CZU

Menu/V&N/Validare

Orice numår de clasificare zecimalå universalå poate fi introdus în acest câmp. Folosiõi
fereastra de validare; tastaõi primele câteva caractere ale clasificårii øi afiøaõi ferestra pentru a
verifica dacå aceasta a mai fost folositå. Dacå numårul existå deja, puteõi cerceta titlurile øi
Detaliile înregistrårii pentru cårõile care au aceeaøi clasificare cu cea pe urmeazå så o
introduceõi.
Orice clasificare zecimalå introduså va apårea în continuarea titlului cu care este asociatå,
la afiøarea unui set de înregistråri de titluri.

Grup subiect

V&N/QB?/Validare

Acest câmp poate fi folosit pentru a consulta catalogul dupå o gamå largå de subiecte,
separat sau împreunå cu clasificarea zecimalå sau/øi termenii de tezaur. Este recomandat în
special pentru producerea buletinelor informative curente. Secõiunea 6 conõine intrucõiuni
necesare pentru actualizarea unei liste de grupuri de subiecte.

Note

Informativ

Acest câmp este conceput pentru diverse note despre cartea catalogatå. Textul introdus
aici apare la afiøarea Detaliilor înregistrårii pentru cartea respectivå, dar sistemul nu permite
cåutarea pe acest câmp decât printr-un filtru cuvânt sau filtru øir. Dimensiunea câmpului Note
nu este limitatå øi textul este aranjat automat pe måsurå ce îl introduceõi. Dacå notele depåøesc
1000 de caractere, este recomandatå totuøi crearea unui nou câmp de note, apåsând tasta Ins
dupå poziõionarea cursorului lângå eticheta câmpului.
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De asemenea, este important de øtiut cå textul introdus în acest câmp nu este vizibil în
modulul OPAC.

Note indexate

QB?/Informativ

Orice caractere (cuvinte, fraze, numere) introduse aici vor fi automat indexate de TINLIB
øi vor apårea sub formå de “Cuvinte cheie” în ecranul Detalii înregistrare. Aceste cuvinte cheie
oferå o nouå facilitate de cåutare, pe lângå cåutarea dupå termeni de tezaur; consultaõi secõiunea
de mai jos privitoare la câmpul Cuvinte cheie adåugate la titlu.
Lista cuvintelor de stop care nu vor fi indexate (de exemplu “the”) pot fi definite de
Administratorul sistemului dvs.
Existå o limitå de 1000 de caractere pentru dimensiunea acestui câmp. Dupå 1000 de caractere,
sistemul va “rupe” textul care depåøeøte aceastå limitå øi îl va stoca într-un nou câmp Note indexate.
Acest lucru poate determina câteodatå ruperea unui cuvânt, prima parte a acesuia råmânând în primul
câmp Note indexate øi cea de-a doua parte fiind plasatå în cel de-al doilea câmp, generând douå
cuvinte cheie incorecte. Dacå credeõi cå este posibil ca acest lucru så se fi întâmplat, va trebui så
vizualizaõi înregistrarea stocatå. Dacå este necesar, reeditaõi înregistrarea pentru a øterge prina partea
a cuvântului øi introducând întregul cuvânt în cel de-al doilea câmp.

Cuvinte cheie adåugate la titlu

QB?

Când folosiõi acest câmp, nu uitati cå toõi termenii semnificativi din câmpul de titlu al
aticolului sunt automat indexaõi de TINLIB sub formå de cuvinte cheie. TINLIB creazå cuvinte
cheie comparând titlul fiecårui document cu lista cuvintelor de stop.
Pe macheta de interogare aceste cuvinte sunt identificate prin eticheta Cuvinte cheie.
Folosiõi câmpul Cuvinte cheie adåugate la titlu pentru a adåuga noi termeni la titlu.
Acestå facilitate este foarte utilå în procesul de catalogare, pentru cårõi care au un titlu general,
neinformativ (de exemplu, Muzicå).
Sfat
q

Nu uitaõi cå fiecare cuvânt introdus în câmpul Cuvinte cheie adåugate la titlu
este tratat ca un termen separat. Dacå introduceõi o informaõie de genul “Catalog
de Video Casete” sistemul va genera încå trei cuvinte cheie “Catalog”, “Video” øi
“Casete”. Puteõi folosi acest cåmp pentru a repeta conõinutul câmpului “Alte
titluri”, având în vedere cå pentru acest câmp nu este prevåzutå indexarea dupå
cuvinte cheie.

Etichetå cotor

Informativ
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Aici puteõi introduce textul care se poate tipåri pe eticheta ataøatå documentului.

5.4 Autori/Editori etc.
Aceastå secõiune a aplicaõiei TINLIB este folositå pentru introducerea numelor acelor
persoane sau instituõii care au responsabilitatea intelectualå pentru documentele catalogate.
Toate numele sunt ordonate alfabetic în Setul curent de înregistråri, dar existå øi fiøiere separate
concepute pentru urmåtoarele tipuri de nume:
Autor, Editor/Editor-øef, Autor colectiv, Conferinõå/Seminar
Toate numele autorilor sunt introduse prin intermediul aceleiaøi machete, completând
câmpurile corespunzåtoare. Pentru a afiøa aceastå maøinå, selectaõi opõiunea “Autori/Editori
etc.” din meniul modului de catalogare. Va fi afiøat meniul Autor/Editor.
Selectaõi opõiunea Cåutare/Editare orice Autor/Editor etc. din meniu. Când este afiøat
Setul curent de înregistråri, apåsaõi Ins pentru a crea un ecran de editare vid, sau Home
pentru a edita detaliile pentru un autor/editor existent.
Macheta de introducere este prezentatå în fig. 5e.
T Series V.400

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Autori/Editori/Autori Colectivi
==>

***

: Cåutare/Editare orice Autor/Editor etc.

**
**
**
**
**
**
**
**

:
:
:
:
:
:
:
:

Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare

Autori/Editori etc.
Cårõi dupå autor
Articole dupå autor
Cårõi dupå autor colectiv
Articole dupå autor colectiv
Cårõi dupå conferinõå/întrunire
Articole dupå conferinõå/întrunire
Seriale/Reviste dupå conferinõå/întrunire

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Selectaõi opõiunea Cåutare/Editare orice Autor/Editor etc din meniul principal. Când
setul de înregistråri este afiøat, apåsaõi Ins pentru a crea un ecran de editare vid, sau Home
pentru a edita detalii despre un autor/editor existent.
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T Series V.400
Nume

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

:

Cunoscut ca
Formå preferatå
Formå nepreferatå

:
:
:

Studii universitare :
Decoraõii militare :
Onoruri politice
:
Activitate profesionalå

:

Naõionalitate :
Data naøterii :
În relaõie cu (relaõie):

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. Macheta de introducere pentru autori/editori.

Câmpurile din machetå sunt descrise în continuare.

Nume

Menu/V&N/QB?

Aici se introduce un nume, care poate fi un nume de autor sau de editor. Poate fi øi un nume
de autor colectiv sau un nume de conferinõå sau întrunire. Acesta este câmpul cheie øi identificå în
mod unic înregistrarea.
Numele introdus aici nu trebuie så fie forma preferatå pentru catalogare; astfel aveõi ocazia
de a introduce forma preferatå mai jos.

Cunoscut ca

Menu/V&N/Validat

Introduceõi orice alt nume care poate fi reprezentativ în catalog (pseudonimul autorului).
Repetaõi câmpul de câte ori este nevoie. Numele introduse aici vor fi afiøate în Setul curent de
înregistråri; când un nume este selectat, acesta va conduce la numele introdus în câmpul Nume.

Formå preferatå

Menu/V&N/QB?/Validat
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Dacå introduceõi o formå preferatå în acest câmp, sistemul va vedea numele din primul
câmp ca formå nepreferatå. De aceea, dacå numele introdus în primul câmp este cel preferat, nu
repetaõi acel nume aici. Vedeõi øi exemplul de mai jos.

Formå nepreferatå

Menu/B&N/QB?/Validat

Dacå introduceõi o formå nepreferatå în acest câmp, sistemul va presupune cå numele din
primul câmp este preferat. Vedeõi øi exemplul de mai jos.
Exemplu
Nume:

A

Formå preferatå:

(este presusus A)

Formå nepreferatå: B

Exemplu
A
B
(este presupus A)

Când sunt vizualizate într-o ferestrå de validare, formele nepreferate ale numelor autorilor
sunt marcate printr-un asterisc.
Notå

Urmeazå øase câmpuri pe care sistemul nu permite cåutare; asestea sunt
concepute pentru introducerea informaõiilor suplimentare despre un autor sau
un editor. Câmpul Naõionalitate poate fi folosit øi pentru a indica õara în care a
avut loc o conferinõå sau o întrunire.

Studii universitare
Decoraõiuni militare
Onoruri politice
Activitate profesionalå
Naõionalitate
Data naøterii

În relaõie cu (relaõie)

V&N/Validat

Un nume introdus aici nu va fi afiøat în lista de înregistråri pentru autori/editori etc. Totuøi,
puteõi vizualiza øi naviga la acest câmp. Validarea acestui câmp determinå afiøarea în fereastra de
validare a tuturor autorilor, editorilor, editorilor colectivi øi a conferinõelor/întrunirilor din baza
de date.

5.5 Informaõii edituri
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Acestå secõiune a aplicaõiei TINLIB este folositå pentru a introduce detalii suplimentare
pentru edituri.
Pentru a afiøa macheta de introducere, selectaõi opõiunea Informaõii Edituri din Meniul
modulului Catalogare, apoi selectaõi opõiunea Cåutare/Editare informaõii edituri din Meniul
Edituri. Dupå ce setul curent de înregistråri este afiøat, selectaõi editorul cerut øi apåsaõi Home
pentru a edita înregistrarea.

T Series V.400

Nume
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

:
1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Telefon
Fax

:
:

Note

:

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. 5f Editarea machetei pentru editori

O machetå tipicå de editare pentru informaõii edituri este prezentat în fig. 5f.Reõineõi cå se
pot introduce informaõii despre un nou editor prin aceastå opõiune, apåsând tasta Ins în locul
tastei Home cu toate cå în mod normal aceastå opõiune este destinatå introducerii detaliilor
suplimentare pentru editorii existenõi. Acesta este singurul loc în care sunt disponibile câmpuri
suplimentare pentru introducere sau editare pentru editori.
Câmpurile acestei machete sunt descrise în continuare.

Nume

Menu/V&N/QB?
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Acest câmp conõine numele editurii aøa cum apare în baza de date TINLIB. Dacå este fåcutå
o modificare a numelui editurii aici, aceastå modificare se va reflecta în înregistrårile tuturor
titlurilor din baza de date pentru care numele original a fost afiøat ca editurå. Dacå numele a fost
modificat, la stocarea acestei înregistråri sistemul va emite mesajul: Noua ¬nregistrare
salvat¦: ÓtergeÑi originalul?; råspundeõi D pentru a øterge înregistrarea.
Notå

Înainte de a edita o înregistrare de editurå, verificaõi numårul total de titluri
afiøate în înregistrare. Dacå numårul titlurilor depåøeøte 20, nu încercaõi så
modificaõi numele Editurii, altfel datelor vor fi salvate incorect.

Adresa 1/2/3/4/5/6
Telefon
Fax
Aceste câmpuri sunt destinate pentru detalii referitoare la adreså, telefon, fax care trebuie
introduse pentru o editurå. Orice format poate fi utilizat în aceste câmpuri.

Note

Informativ

Aici se vor introduce notele suplimentare despre o editurå.
Sfat
Despre modificarea datelor editurii, altele decât numele acesteia
q

La adåugarea sau modificarea detaliilor, altele decât cele din câmpul Nume, dacå
un numår mare de titluri sunt legate de acea legåturå, atunci înregistrarea editatå
este posibil så nu poatå fi salvatå. Aceast lucru va fi indicat printr-un mesaj
sistem:
înregistrarea prea mare pentru editare Ap¦saÑi orice tast¦

q

Apåsaõi orice tastå pentru a reveni la Setul curent de înregistråri. Pentru a
rezolva problema, verificaõi numele editorului cu atenõie, apåsaõi Ins øi introduceõi
acel nume în câmpul Nume pentru a crea o nouå înregistrare. Introduceõi date în
câmpurile machetei øi apåsaõi Esc pentru a salva înregistrarea. Sistemul va råspunde
cu mesajul: înregistrare duplicat: Suprascriere? Råspundeõi N.
Sistemul va råspunde înregistrare duplicat: UniÑi c£mpurile?
Råspundeõi D. Înregistrarea va fi salvatå cu detaliile modificate øi cu titlurile legate
corect.

5.6 Serii øi pårõi - Carte
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*** Editare din punct de vedere al Seriei
*** Editare din punct de vedere al Pårõii
Aceste meniuri de opõiuni pot acoperi numai catalogarea cårõilor care sunt serii sau aparõin
unei serii. Opõiunile sunt separate de catalogarea obiønuitå a cårõilor pentru cå trebuie urmate
anumite indicaõii în scopul menõinerii relaõiilor unice øi corecte între serii øi pårõi.
Folosiõi aceste opõiuni dacå cartea aflatå în catalogare:
•

Este o serie

• Aparõine unei serii

Selectaõi aceste opõiuni din Meniul Titluri.

5.6.1 Principii de Editare/Catalogare
Urmåtoarele principii trebuie remarcate când aveõi de-a face cu serii øi pårõi. Principiile se
aplicå atât dacå introduceõi noi înregistråri cât øi dacå actualizaõi înregistrårile existente.
•

Seriile/pårõile numerotate trebuie tratate în aceeaøi manierå ca seriile/pårõile
nenumerotate.

•

O serie poate avea mai multe titluri de pårõi, dar dacå nu este un titlu duplicat, o parte
poate avea în mod normal numai un titlu de serie. (Un caz special este descris în
secõiunea 5.6.7.2).
Dacå într-o înregistrare de serie sunt introduse mai puõin de 20 de pårõi, acestea trebuie
så existe deja în sistem. Înregistrårile de pårõi vor fi puse în înregistrårile de serii din
lista de validare.
Existå o limitå de 20 de pårõi pentru o înregistrare de serie la editarea din punct de
vedere al seriei (vezi paragraful marcat de asterisc). Nu existå limite la editarea din
punctul de vedere al pårõii.

•
•
•

Dacå un titlu de serie este atribuit la mai mult de 20 de pårõi, seria trebuie så existe deja
în sistem. Titlul seriei va fi “inserat” din lista de validare.

*Este posibilå depåøirea limitei de 20 de pårõi pentru o serie, chiar øi la editarea din punct de
vedere al seriei, dacå Big Editor (APTBUF) este activat - vezi Manualul Administratorului secõiunea 10. Totuøi, în acest caz, va fi nevoie de ceva timp pentru a afiøa ecranul Edit, øi timpul de
stocare poate creøte, aøa cå poate doriõi så continuaõi så lucraõi dupå cum s-a aråtat anterior.
Observaõi øi faptul cå, la depåøirea limitei de 20 de pårõi, acestea trebuie så existe deja în sistem.
Notå

La afiøarea detaliilor înregistrårii din punct de vedere al seriei sau pårõii, nu sunt
oferite facilitåõi de navigare. Orice încercare de navigare la o altå înregistrare
va determina apariõia unui mesaj de eroare sau, în unele cazuri, poate determina
“agåõarea” sistemului.

5.6.2 Câmpurile serie øi parte
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Câmpurile de mai jos sunt destinate catalogårii seriilor øi subseriilor (numite aici “pårõi”). Când
titlurile cårõilor sunt listate în fereastra de validare, asiguraõi-vå cå sistemul “trateazå” în acelaøi fel
toate titlurile; nu puteõi face diferenõa între o înregistrare de serie øi una de parte prin titlu.

!

Când vå aflaõi în aceast punct, nu introduceõi date, pentru cå trebuie urmate
instrucõiuni speciale.

Titlu serie nenumerotat

Menu/V&N/Validare

Dacå unitatea aflatå în catalogare este o parte a unei înregistråri sau a unei serii
nenumerotate, introduceõi aici titlul seriei. Dacå este o serie numerotatå, gåsiõi mai jos explicaõiile
necesare.

Titlu serie numerotat

Menu/V&N/Validat

Dacå articolul aflat în catalogare este o parte a unei serii numerotate, introduceõi aici titlul
seriei.

Numår în serie

Subcâmp pentru Titlu serie numerotat

Dacå unitatea aflatå în catalogare este o parte a unei serii numerotate, introduceõi aici
numårul pårõii.

Titlu parte nenumerotat

Menu/V&N/Validare

Dacå unitatea aflatå în catalogare este o parte a unei serii nenumerotate, introduceõi aici
titlurile pårõii.

Titlu parte numerotat
Dacå unitatea aflatå în catalogare este o parte a unei serii numerotate, introduceõi aici
titlurile pårõii.

Numårul pårõii

Subcâmp pentru Titlu parte nenumerotat

Dacå câmpul Titlu parte numerotat a fost completat, introduceõi aici numårul titlului
pårõii din serie.

5.6.3 Introducerea înregistrårilor pentru serii
Selectaõi opõiunea Editare din punct de vedere al serieidin meniul de titluri documente.
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Setul curent de înregistråri va afiøa toate titlurile cårõilor din catalog. Selectaõi seriile
relevante din listå øi apåsaõi Home pentru a le edita. Dacå este o serie nouå, apåsaõi Ins
pentru a crea o înregistrare vidå. Completaõi câmpurile înregistrårii cu date care nu se referå la
titlu parte sau numår parte, dupå cum s-a aråtat în secõiunea 5.1.
Detaliile de bazå ca editurå, paginaõie etc. pot fi introduse cu ajutorul opõiunii corespunzåtoare
fårå a fi nevoie så øtiõi câte pårõi aparõin seriei. Numai pentru câmpurile Titlu serie/Titlu parte øi
Numår serie/Numår parte trebuie urmate procedurile descrise în continuare.
5.6.3.1 Dacå seria are mai puõin de 20 de pårõi:
Titlurile pårõii trebuie sa existe în sistem înainte de a fi asignate seriei.
Când titlul pårõii este introdus în înregistrarea sa de serie, apåsaõi F10 pentru a obõine
lista de validare pentru titluri. Selectaõi titlul corespunzåtor localizândul cu cursorul øi apåsând
tasta End . Apåsaõi Esc pentru a påråsi fereastra de validare. Introduceõi numårul pårõii dacå
este posibil.
Notå

Dacå încercaõi så introduceõi date în câmpul Titlu serie numerotat dar låsaõi
câmpul Numår în serie liber, la salvarea înregistrårii titlul în serie introdus nu
va fi salvat. Trebuie så verificaõi manual câmpul Numår în serie.
5.6.3.2 Dacå seria are mai puõin de 20 de pårõi:
Introduceõi principalele detalii pentru serie, dar låsaõi necompletate toate câmpurile pentru pårõi.

5.6.4 Introducerea înregistrårilor pentru pårõi
Selectaõi opõiunea Editare din punct de vedere al pårõii din meniul de titluri documente.
Setul curent de înregistråri va afiøa toate titlurile din catalog (atât pentru serii cât øi pentru
pårõi). Selectaõi din listå titlul relevant al pårõii øi apåsaõi Home pentru a o edita. Dacå este o
parte nouå, apåsaõi Ins pentru a crea o înregistrare vidå. Completaõi câmpurile acesteia cu date
care nu se referå la titlul pårõii sau numårul pårõii, dupå cum aõi våzut în secõiunea 5.1.
Detaliile de bazå ca editurå, paginaõie etc. pot fi introduse prin opõiunea corespunzåtoare
fårå a fi nevoie så øtiõi câte pårõi aparõin seriei. Urmåtoarele proceduri trebuie urmate numai
pentru câmpurile titlu serie/titlu parte:
5.6.4.1 Dacå seria are mai puõin de 20 de pårõi:
Introduceõi principalele detalii despre pårõi. Låsaõi libere toate câmpurile pentru serie.
5.6.4.2 Dacå seria are mai mult de 20 de pårõi:
Înregistrarea de serie trebuie så existe în sistem înainte de a fi asignatå unei pårõi. Mai mult,
înregistrarea serie nu trebuie så includå deja partea (titlu øi/sau numårul) cåruia îi este atribuit.
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Când sunteõi gata så introduceõi un titlu serie într-o înregistrare de parte, apåsaõi tasta F10
pentru a obõine lista de validare pentru titluri. Selectaõi titlul serie corespunzåtor localizându-l cu
cursorul øi apåsând tasta End . Apåsaõi Esc pentru a påråsi fereastra de validare. Introduceõi
numårul pårõii dacå existå. Nu este necesarå introducerea informaõiilor despre pårõi într-o
înregistrare pentru serie; sarcina de legare va fi realizatå de cåtre sistem.
Aceastå procedurå trebuie urmatå pentru fiecare parte dintr-o serie.
Notå

Ecranele de editare pentru înregistrårile de pårõi øi serii aratå aproape la fel, dar
existå uøoare diferenõe; la editarea din punctul de vedere al seriei, câmpurile
seriei apar înainte de câmpurile pårõii; la editarea din punct de vedere al pårõii,
câmpurile pårõilor apar înaintea celor ale seriei.

5.6.5 Afiøarea înregistrårilor pentru serii øi pårõi
Dupå ce au fost create înregistrårile pentru serii øi pårõi, urmåtoarele douå caracteristici
trebuie reõinute:
5.6.5.1 Numårul pårõilor într-o serie
Detaliile de înregistråri pentru serii vor include declaraõia:
Nr. p¦rÑilor din aceast¦ serie: xx
Pentru serii numerotate, aceasta va aråta numårul pårõilor catalogate pentru acea serie øi va
fi identificatå prin titlurile pårõilor numerotate din înregistrare. Pentru serii nenumeroate, totuøi,
numerele pårõilor indicate vor fi întotdeauna 0.
5.6.5.2 Navigarea la înregistråri de serii øi pårõi
La afiøarea înregistrårilor din punctul de vedere al seriilor sau pårõilor, nu existå facilitåõi de
navigare disponibile, chiar dacå sågeata de navigare este prezentå pe ecran.

5.6.6 Øtergerea înregistrårilor de serii øi pårõi
În scopul menõinerii corecte a legåturilor la øtergerea înregistrårilor seriilor/pårõilor, urmaõi
instrucõiunile de mai jos:
5.6.6.1 Øtergerea seriilor
Selectaõi opõiunea Editare din punct de vedere al seriilor. Selectaõi titlurile seriilor din
lista de titluri øi apåsaõi tasta Del . La întrebarea dacå sunteõi sigur cå doriõi øtergerea
înregistrårii råspundeõi da.

5.6.7 Cazuri speciale de editare
În aceastå secõiune sunt acoperite urmåtoarele probleme:
•

Un titlu de parte trebuie editat dar seria sa nu;
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Douå pårõi trebuie numite la fel, chiar dacå fac parte din douå serii diferite;
Douå serii diferite trebuie så fie o înregistrare de serie.
Înaintea editårii este bine så tipåriõi înregistrarea care urmeazå så fie
modificatå. Copia poate fi folositå pentru referinõe când seriile øi pårõile trebuie
mutate în altå înregistrare.

5.6.7.1 Un titlu de parte trebuie editat, dar seria acestuia nu
Exemplu
Titlu parte
Titlu serie
Nr. serie

:
:
:

Catalogare
Ghidul bibliotecarului
3

:
:
:

Catalogarea e distractivå
Ghidul bibliotecarului
3

trebuie så fie:
Titlu parte
Titlu serie
Nr. serie

1. Editaõi titlul înregistrårii pentru parte
2. Salvaõi înregistrarea. Urmåtoarele mesaje pot apårea:
Noua înregistrare salvatå: Øtergeõi originalul? Råspundeõi D/N
(tastaõi D).
Va fi menõinutå legåtura corectå cu informaõiile pentru serie. Dacå modificårile titlului
înseamnå numai modificarea punctuaõiei sau scrierea cu litere mari, sistemul va øtrege originalul
fårå så întrebe.
5.6.7.2 Douå pårõi trebuie numite identic, chiar dacå fac parte din serii diferite (caz special).
Titlu parte
Titlu serie
Nr. serie

:
:
:

Trandafirii, o alegere a unui grådinar
Trandafiri pentru fiecare
2

Titlu parte

:

Trandafirii, o primå alegere a unui

Titlu serie
Nr. serie

:
:

Ghidul grådinarului
4

Titlu parte

:

Trandafirii, o primå alegere a unui

Titlu serie
Nr. serie

:
:

Ghidul grådinarului
4

øi
grådinar

trebuie så fie:
grådinar
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:
:

Trandafiri pentru fiecare
2

1. Notaõi informaõiile privind numårul, titlul serie øi titlul parte pentru partea incorectå.
2. Editaõi înregistrarea pentru partea corectå pentru a adåuga titlul serie øi numårul în serie
pentru înregistrarea incorectå. Folosiõi procedura de validare pentru a introduce informaõii
referitoare la serie.
3. Salvaõi înregistrarea corectå pentru parte.
4. Øtergeõi înregistrarea incorectå pentru parte.
5.6.7.3 Douå serii diferite care trebuie så fie o înregistrare pentru serie
Exemplu:
Titlu
Titlu
Parte
Titlu
Parte

serie
parte
nr.
parte
nr.

:
:
:
:
:

Vizionarea programelor pentru copii
Albå ca Zåpada
2
Micul prinõ
4

Titlu serie
Titlu serie
Parte nr.

:
:
:

Programe TV pentru copii
Påsåri de tundrå
3

:
:
:
:
:
:
:

Vizionarea programelor pentru copii
Albå ca Zåpada
2
Micul prinõ
4
Påsåri de tundrå
3

øi

trebuie så fie:
Titlu
Titlu
Parte
Titlu
Parte
Titlu
Parte

serie
parte
nr.
parte
nr.
parte
nr.

1. Asiguraõi-vå cå toate titlurile de pårõi din ambele serii aparõin unei serii.
2. Editaõi titlul incorect din înregistrarea de serie.
3. Salvaõi înregistrarea. Acum când existå douå serii cu acelaøi titlu, sistemul va råspunde:
Noua ¬nregistrare salvat¦: ÒtergeÑi originalul? R¦spundeÑi D/N
tastaõi D
înregistrare duplicat: SuprascrieÑi? R¦spundeÑi D/N
tastaõi N
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înregistrare duplicat: UniÑi c£mpurile? R¦spundeÑi D/N
tastaõi N
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6 GESTIONAREA TEZAURELOR ØI A SUBIECTELOR
6.1 Tezaurul
Tezaurul TINLIB a fost inclus în aplicaõie pentru ca utilizatorii så aibå la dispoziõie un
index online în timpul procesului de catalogare, øi pentru a vå aråta cum pot fi legate înregistrårile
una de alta. Acesta este atât un program de construire complex øi comprehensiv cât øi una dintre
resursele de acces la baza de date disponibile . Folosiõi tezaurul împreunå cu urmåtoarele câmpuri
TINLIB:
Grupuri subiect
Clasificare CZU
Termeni titlu
Cuvinte cheie adåugate la titlu
Note indexate
O listå de termeni de tezaur poate “scåpa din mânå” cu uøurinõå dacå nu este planificatå
construirea acesteia cu atenõia încå din stadiul iniõial. Abordarea standard care este folositå în
TINLIB, este explicatå pe scurt mai jos:
Un termen de tezaur este întotdeauna våzut într-o ierarhie cu alõi termeni:
.....Termen generic
.......Termen
..........Termen specific

.....Termen generic
........Termen relaõional
............Termen specific

Este înõelept så stabiliõi nivelul superior înainte, hotårându-vå asupra celor mai
cuprinzåtori termeni aplicabili colecõiei øi lucrând descendent în ierarhie. În TINLIB listele de
termeni de tezaur pot fi actualizate oricând aøa cå modificårile pot fi fåcute cu uøurinõå.
Pot fi construite douå liste de termeni de tezaur: cele pe care vreõi så le folosiõi øi cele pe care
nu vreõi så le folosiõi dar la care va puteõi gândi pe måsurå ce indexaõi. Aceste liste sunt cunoscute
sub diferite forme: preferate sau nepreferate, vezi referinõele øi folosit/folosit pentru. În TINLIB
terminologia este Folosit øi Folosit pentru. Cu toate cå TINLIB este foarte deøtept, nu vå poate
împiedica så atribuiõi un termen necorespunzåtor dacå insistaõi. De aceea, fiõi atenõi la lista
folositå în timpul indexårii.

6.1.1 Construirea unui termen de tezaur
Selectaõi opõiunea Subiecte/Termeni de tezaur din Meniul modulului de Catalogare.
Acesta va determina afiøarea meniului Subiecte/Termeni de tezaur (fig. 6a).
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Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Subiecte/Termeni tezaur
==>

***
***

: Termeni tezaur - Construire/Modificare
: Grupuri subiect - Modificare

**
**
**

: Cåutare termeni tezaur
: Cåutare grupuri subiect
: Cåutare pentru toate cuvintele cheie

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 6a Meniul Subiecte/Termeni de tezaur

Selectaõi opõiunea Termeni de tezaur - Construcõie/actualizare. Apåsaõi Ins pentru a
afiøa macheta de introducere termeni de tezaur, prezentatå în fig. 6b. Observaõi cå puteõi afiøa
macheta øi în timpul catalogårii unui document; afiøaõi fereastra de validare când cursorul este
poziõionat lângå câmpul Termeni de tezaur øi apåsaõi Ins când lista de termeni este afiøatå.
T Series V.400
Termen tezaur
Notå domeniu

Editare
:
:

Termen în relaõie:
Termen generic
Termen specific

:
:

Folosit
Folosit pentru

:
:

AFIØARE COMPLETÅ

Fig. 6b Macheta de introducere pentru termeni de tezaur

(c)1997 EOSi Ltd
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Fiecare câmp din macheta Termeni de tezaur este descris mai jos.

Termen tezaur

Menu/V&N/QB?

Acest câmp, reprezentând câmpul cheie al înregistrårii, trebuie completat, altfel
înregistrarea nu va fi salvatå corect. Termenul introdus aici va fi tratat ca termen Folosit øi
înregistrarea acestuia va afiøa toate referinõele încruciøate stabilite pentru termen. Pentru acest
termen vor fi realizate statistici.
Nu introduceõi un termen nepreferat aici. Decideõi asupra modului de scriere øi al
convenõiei de puctuaõie acum, pentru ca termenii de tezaur så fie uniformi øi uøor de consultat.

Scop

Informativ

Introduceõi informaõii referitoare la scop în orice lungime øi formå, pentru a descrie
termenul de tezaur. Amintiõi-vå de limita de 1000 de caractere pentru un câmp.

Termen în relaõie

Menu/V&N/QB?/Validare

Orice termeni aflaõi în relatie cu termenul de tezaur de mai sus poate fi introdus aici. Puteõi
repeta acest câmp de câte ori doriõi. Folosiõi F10 pentru a deschide fereastra pentru o listå de
termeni pe care vreõi så o consideraõi pentru relaõii. (Acest lucru lucreazå dacå aveõi deja câõiva
termeni în lista termenilor de tezaur).

Termen generic

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un termen care este mai larg decât termenul de tezaur. Validarea prin fereastra
de validare afiøeazå o listå a tuturor termenilor, preferaõi sau nepreferaõi.

Termen specific

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un termen care este mai apropiat de termenul de tezaur. Validarea prin fereastra
de validare afiøazå o listå a tuturor termenilor.
Notå despre câmpurile Folosit øi Folosit pentru
Fiõi foarte atenõi cu urmåtoarele douå câmpuri. TINLIB vå va låsa så atribuiõi
termenul “incorect” øi va include, de asemenea, acel articol în numårul de
statistici al acelui termen “incorect”.
Secretul este så navigaõi øi så vizualizaõi întotdeauna lista dvs. de termeni de
tezaur înainte de a asinga unul. În timpul catalogårii, când afiøaõi fereastra cu
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termeni de teazaur pentru a alege unul, toõi termenii vor fi afiøaõi. Totuøi, toõi
termenii de tezaur nepreferaõi vor fi indicaõi printr-un asterisc.

Folosit

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi în acest câmp un termen numai dacå termenul de tezaur de mai sus este
nepreferat. Validarea afiøazå o listå a tuturor termenilor.

Folosit pentru

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un termen pe care nu doriõi så-l folosiõi în indexare pentru cå preferaõi termenul
de tezaur de mai sus. Veõi fi în måsurå så gåsiõi acest termen în lista termenilor, împreunå cu o
indicaõie a folosirii în locul acestuia a formei preferate. Nu vor fi afiøate situaõii despre acest
termen Folosit pentru. Validarea determinå afiøarea unei liste cu toõi termenii.
Sfat
q

Puteõi folosi litere majuscule pentru o putea identifica mai repede termenii
nepreferaõi.

Titlu monografie
Titlu articol
Titlu serial
Titlurile nu pot fi adåugate în acest punct.Termenii de tezaur pot fi legaõi de titluri numai
prin editarea înregistrårilor de titlu. Totuøi, orice modificåri fåcute în lista termenilor de tezaur
aici se vor reflecta automat în orice înregistrare de titlu asociatå.

6.1.2 Caracteristici speciale TINLIB pentru termeni de tezaur
Marcare-datå:
Când creaõi un termen pentru prima oarå, programul va înregistra data când a fost creat. Fiecare
modificare a unui termen are, de asemenea, data marcatå, pentru a vå oferi “istoria” unui termen de
tezaur. Datele creårii øi actualizårii apar în ecranul Detalii înregistrare pentru termenul de tezaur.
Relaõii automate
Nu trebuie så introduceõi relaõiile dintre subiecte în catalog decât o singurå datå. Când
introduceõi termeni generici, specifici sau relaõionali într-o înregistrare de termen, relaõiile sunt
automat adåugate fiecårei înregistråri. De exemplu, dacå aõi creat înregistrarea:
Termen de tezaur:

Simfonie
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Termen generic:

Muzicå orchestralå

Termen specific:

Sinfonietta

øi apoi editaõi înregistrarea pentru termenul generic, veõi vedea cå sistemul a adåugat
termenul specific în înregistrare:
Termen de tezaur:

Muzicå orchestralå

Termen specific:

Simfonie

Statistici:
La fiecare folosire a unui termen de tezaur acesta este “înøtiinõat” de tipul de articol indexat.
Când selectaõi din Meniul opõiuni Termeni de tezaur - Contruire/Actualizare, setul curent de
înregistråri va afiøa fiecare termen din tezaurul dvs., împreunå cu situaõia acestuia, dupå cum
urmeazå:
Termen Bks: 10 Art: 3 Ser: 0

Realizaõi o cåutare rapidå (vezi Manualul de utilizare TINLIB pentru instrucõiuni) prin lista
alfabeticå a termenilor afiøaõi. Termenii de tezaur lungi vor apårea în formå trunchiatå pe acest
ecran.
Actualizarea termenilor
Situaõia termenilor de tezaur este automat actualizatå în baza de date câd modificaõi sau
øtergeõi un termen. Dacå schimbaõi termenul Simfonie în Orchestrå, înregistrårile tuturor
articolelor indexate deja cu primul termen vor fi actualizate pentru a reflecta modificarea. Pentru
a face aceastå sortare a modificårilor globale:
Editaõi înregistrarea originalå pentru termenul de tezaur.
Tastaõi modificarea în câmpul Termen de tezaur .
Øtergeõi înregistrarea originalå.
Cåutare QB?
Sistemul oferå posibilitatea de cåutare cu exemplu dat dupå termen de tezaur. Pentru a afiøa
macheta de interogare corectå, selectaõi opõiunea Subiecte/Termeni de tezaur øi invocaõi
QBFde la nivelul Setul curent de înregistråri sau Detalii înregistrare (apåsaõi tasta F4). Tastaõi
termenul de tezaur pe care doriõi så-l cåutaõi.
Operatorii logici nu pot fi aplicaõi aici. Nu uitaõi cå trebuie så folosiõi cuvinte singure pentru
a indica logica dvs.:
OR

AND

NOT

Este realizatå o cåutare dupå un singur cuvânt cu trunchiere dreaptå. TINLIB va cåuta toõi
termenii de tezaur care încep cu caracterele pe care le-aõi introdus øi se va opri la sfârøitul fiecårui
cuvânt, ca mai jos:
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LEG va regåsi LEGATO dar nu ALLEGRETTO
ANG va regåsi ANGLING dar nu COR ANGLAIS
Rezultatul cåutårii va fi afiøat ca o listå titluri de documente care au fost indexate cu
termenii de tezaur cåutaõi.
Sfat
q

-

Dacå rezultatul afiøårii prezintå câteva titluri øi vreõi så vedeõi detaliile pentru
fiecare, navigaõi la primul ecran pentruDetalii înregistrare, apoi folosiõi tastele + sau
pentru a vå duce direct la ecranele Detalii înregistrare ale înregistrårilor
urmåtoare sau anterioare.

Puteõi, de asemenea, så folosiõi o machetå de interogare pentru realiza o cåutare a
termenilor de tezaur dupå datå. Introduceõi datele de interes inclusive. Va fi afiøatå o listå a tuturor
termenilor de tezaur creaõi în intervalul de timp specificat.

6.2 Grupuri de subiecte
Grupurile de subiecte sunt termeni care trebuie atribuiõi unei unitåõi când aceasta este
catalogatå. Grupurile pot fi folosite ca o alternativå la accesarea înregistrårilor prin sau împreunå
cu termenii de tezaur sau clasificåri. Biblioteca trebuie så nu fie limitatå la termenii specifici
folosiõi cu un tezaur, drept urmare permite unui nume de grup så regåseascå poate un numår mai
mare de înregistråri decât un termen de tezaur. Grupurile de subiecte sunt, similar cu termenii de
tezaur, legate într-o ierarhie cu alte grupuri.
Sunteõi în måsurå så adåugaõi sau så actualizaõi grupuri de subiecte deja stocate în baza de
date care au fost iniõial stabilite de administratorul sistemului.

6.2.1 Modificarea grupurilor subiecte
Selectaõi opõiunea Subiecte/Termeni Tezaur din meniul modulului Catalogare. Aceasta
va afiøa meniul Subiecte/Termeni Tezaur pe ecran (vezi secõiunea 6.1.1).
Selectaõi opõiunea Grupuri subiect - modificare. Setul curent de înregistråri pentru
grupuri subiecte va fi afiøat.
Pentru a adåuga un nou grup, obõineõi setul curent de înregistråri øi apåsaõi Ins .
Pentru a modifica un grup subiect existent, apåsaõi Home când vå aflaõi pe înregistrarea
corespunzåtoare. Dacå modificarea numelui grupului subiect înseamnå mai mult decât
schimbarea punctuaõiei, când înregistrarea trebuie salvatå, sistemul va furniza mesajul:
Noua ¬nregistrare salvat¦: ÒtergeÑi originalul? R¦spundeÑi D/N
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Dacå grupul subiect a fost deja atribuit unui titlu:
Råspundeõi D øi sistemul va atribui noul grup articolului øi va øterge grupul subiect original
din înregistrare.
Råspundeõi N øi sistemul nu va øterge grupul de subiect original; sistemul doar va atribui
noul grup înregistrårii.
Înregistrarea grup subiect cuprinde câmpurile descrise în continuare. Acestea au aceeaøi
relaõie una cu alta ca øi câmpurile etichetate similar din înregistrårile de tezaur - vezi secõiunea
6.1.1.

Vedetå subiect

Menu/V&N/QB?

Acest câmp, reprezentând câmpul cheie, trebuie completat altfel înregistrarea nu va fi
salvatå corect. Termenul introdus aici va fi tratat ca termen Subiect preferat øi înregistrårile
acestuia vor afiøa toate referinõele încruciøate stabilite de termen. Statistici vor fi fåcute pentru
acest termen.
Nu introduceõi un termen nepreferat aici. Stabiliõi convenõiile de punctuõie øi scriere astfel
încât vedete subiect så fie uniforme øi uøor de consultat.

Notå domeniu

Informativ

Introduceõi orice lungime øi format pentru notå domeniu pentru a descrie vedeta subiect.
Amintiõi-vå cå existå o limit de 1000 de caractere pentru un câmp.

Subiect în relaõie

Menu/V&N/QB?/Validare

Orice subiecte aflate în relaõie cu vedeta subiect de mai sus poate fi introduså aici. Puteõi
repeta acest câmp de câte ori doriõi. Folosiõi tasta F10 pentru a deschide fereastra de validare
care va afiøa o listå de subiecte pe care puteõi sa le luaõi în considerare ca relaõii.

Subiect generic

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un subiect care este mai general decât vedeta subiect. Validarea prin fereastra
de validare afiøeazå o listå a tuturor termenilor, preferaõi sau nepreferaõi.

Subiect specific

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un subiect care este mai restrâns decât vedeta subiect. Validarea prin fereastra
de validare afiøeazå o listå tuturor termenilor, preferaõi sau nepreferaõi.
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Fiõi foarte atenõi cu urmåtoarele douå câmpuri. TINLIB vå va låsa så atribuiõi
termenul “incorect” øi va include, de asemenea acel articol în numårul de
statistici pentru acel termen incorect. Secretul este ca întotdeauna så vizualizaõi
øi så navigaõi în lista de vedete subiect înainte de o asigna unul. Când catalogaõi
øi afiøaõi fereastra de validare pentru vedete subiect în scopul de a alege unul,
toate subiectele vor fi afiøate. Totuøi, toate subiectele nepreferate vor fi marcate
printr-un asterisc.

Subiect preferat

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi aici un termen numai dacå vedeta subiect de mai sus este nepreferatå. Validarea
va afiøa o listå a tuturor termenilor.

Subiect nepreferat

Menu/V&N/QB?/Validare

Introduceõi un termen pe care nu doriõi så-l folosiõi la indexare pentru cå preferaõi vedeta
subiect de mai sus. Veõi putea gåsi acest termen în lista de subiecte, împreunå cu o indicaõie
pentru folosirea în loc a termenului preferat. Validarea afiøazå o listå pentru toõi termenii.
Sfat
q

Puteõi folosi litere mari pentru a identifica rapid subiectele nepreferate.

Lucråri în cadrul acestei vedete subiect
Titlu carte
În acest pucnt nu pot fi adåugate titluri. Vedetele subiect pot fi numai legate la titluri prin
editarea înregistrårilor de titluri. Orice modificare fåcutå aici pe o vedetå subiect, totuøi, se va
reflecta automat în orice înregistrare de titlu asociatå.

Introdus
Data introducerii informaõiilor despre subiect.

TINLIB - Manual de catalogare

7 SCHIMBUL DE ÎNREGISTRÅRI TINLIB

7 SCHIMBUL DE ÎNREGISTRÅRI TINLIB
TINLIB poate exporta înregistråri stocate în catalog pe un fiøier extern, pe dischetå sau
hard-disc. Înregistrårile sunt stocate într-un format compatibil TINLIB care poate fi importat în
altå aplicaõie TINLIB folosind opõiunea de import date (vezi Manualul de utilizare TINLIB) øi
selectând categoria de schimb înregistråri corespunzåtoare din meniul Import.
Datele exportate prin opõiunile Schimb înregistråri sunt folositoare în special pentru
introducerea în TINGEN, Generatorul de rapoarte, pentru cå toate câmpurile catalogate sunt
prezente în înregistråri øi etichetele câmpurilor sunt prescurtate pentru a fi mai uøor de folosit.
Pentru a exporta înregistråri:
1. Selectaõi opõiunea Schimb de înregistråri TINLIB din meniul principal de catalogare.
Selectaõi categoria datelor pe care doriti så le exportaõi, de exemplu monografii, articole sau
seriale din meniul prezentat în fig. 7a.
T Series V.400

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Schimb înregistråri
==>

**
**
**

: Format de ieøire pentru Monografii
: Format de ieøire pentru Articole
: Format de ieøire pentru Seriale

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> pt. Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 7a Meniul Schimb înregistråri
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2. Puteõi exporta atât toate înregistrårile prezentate în Setul curent de înregistråri cât øi câte
o înregistrare odatå.
Pentru a exporta un grup de înregistråri, afiøaõi setul de înregistråri dorit. Puteõi limita setul
folosind oricare din tehnicile de cåutare discutate anterior, ca de exemplu, cåutarea într-un
interval, cåutarea cu filtrare sau cåutarea cu interogare.
Pentru a exporta o înregistrare, afiøaõi detaliile pentru acea înregistrare.
3. Invocaõi opõiunea de export apåsând Shift + F2 . În continuare, sistemul vå va cere så
introduceõi un nume de fiøier extern, dupå cum urmeazå:
IntroduceÑi nume fiÓier de intrare:
Introduceõi numele fiøierului. Dacå exportaõi într-un fiøier pe dischetå, trebuie så
introduceõi unitatea de disc corespunzåtoare, de exemplu: A:data.doc. Dacå nu este specificatå
nici o unitate de disc, atunci datele vor fi scrise într-un fiøier care se va gåsi în acelaøi director cu
aplicaõia TINLIB.
Dacå numele fiøierului existå deja, sistemul va furniza mesajul:
FiÓierul É_______Ê exist¦ deja - R¦spundeÑi: A/O/N/Esc append/overwrite/retry/abort:
Introduceõi råspunsul øi sistemul va acõiona în consecinõå.
4. În timpul exportului înregistrårilor, nu apåsaõi nici o tastå pânå când mesajul
AÓteptaÑi - se lucreaz¦ nu a încetat så clipeascå în colõul din dreapta-jos al
ecranului; altfel procesul se va întrerupe. Când mesajul nu mai este afiøat, procesul a fost
încheiat.
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În modulul de catalogare cautårile pot fi fåcute pe urmåtoarele câmpuri dintr-o înregistrare:
Autori/Editori
Clasificare CZU
ISBN/ISSN
Informaõii edituri
Titluri

Tipografie
Cotå
Grup subiect
Termen de tezaur

Cåutårile nu pot fi catalogate dacå nu existå unitåõi catalogate.
Toate listele afiøate de sistem sunt în ordine alfabeticå, dacå nu este altfel prestabilit.
Detaliile afiøate depind de modulele sistemului deõinute de dvs. Vor fi afiøate numai câmpurile
care au fost completate cu date.
Când o listå este afiøatå, pot fi vizualizate mai multe detalii despre o unitate deplasând
sågeta de selecõie la un titlu øi apåsând Enter . Va fi necesar så apåsaõi Enter de mai multe ori
dacå doriõi så obõineõi nivelul Detalii înregistrare.
Rezulatele cåutårilor øi raportele pot fi tipårite (vezi secõiunea 8.8).
Notå

Opõiunile prin care puteõi realiza atât cåutare cât øi editare au fost discutate în
secõiunea 5 a acestui manual. Nici o modificare, editare sau øtergere nu poate fi
realizatå aici.

Dacå aveõi øi modulul circulaõie, starea de împrumut pentru cårõi va fi, de asemenea, afiøatå
împreunå cu detaliile de catalogare.

8.1 Titluri
Din meniul Modului de Catalogare, selectaõi opõiunea Tituri documente pentru a afiøa Meniul
Titluri documente. Lista cåutårilor posibile dupå titlu øi opõiunile relevante de meniu sunt date mai jos:
Pentru a cåuta dupå:
Titluri cårõi, seriale øi articole
Titluri cårõi
Titluri articole
Titluri periodice/seriale
periodice/seriale
Titluri de serii
(cårõi)
Toate titlurile

Opõiune de meniu selectatå:
Index pentru toate titlurile
Toate titlurile de cårõi
Toate titlurile de articole
Toate titlurile de
Toate titlurile de serii
Titluri dupå cuvinte cheie
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Opõiunea de cåutare Toate titlurile de serii (cårõi) nu include øi titluri de pårõi.
Pentru a cåuta titluri de serii øi pårõi, folosiõi opõiunea Titluri cårõi.

8.2 Autori/Editori
Din meniul modulului de catalogare, selectaõi opõiunea Autori/Editori etc. Apare un al
doilea meniu de opõiuni (vezi secõiunea 5.4). În continuare este datå o listå a cåutårilor disponibile
la acest nivel, dupå tipul de document.
Selectaõi una din cåutåri pentru a vedea o listå a numelor autorilor/editorilor pe care se va face
cåutarea. Pentru a vedea titlul/titlurile catalogate sub un nume, apåsaõi Enter când numele este
evidenõiat.
Toate documentele
- dupå toõi autorii, autorii colectivi, conferinõe sau întruniri;
(selectaõi Cåutare dupå toõi Autorii/Editorii etc.).
Cårõi
- dupå autor
- dupå autor colectiv
- dupå conferinõå/seminar
Articole
- dupå autor
- dupå autor colectiv
- dupå conferinõå/seminar
Seriale
- dupå conferinõå/seminar

8.3 Termeni tezaur øi grupuri subiect
Selectaõi opõiunea Subiecte/Termeni tezaur din meniul modului de catalogare. Este afiøat
un al doilea meniu de opõiuni (vezi Secõiunea 6). Prin cele trei cåutåri din aceastå opõiune se pot
regåsi toate titlurile atribuite unui grup subiect, toate titlurile atribuite unui termen de tezaur sau
toate titlurile atribuite unui cuvânt cheie.
Primele douå cåutåri vå dau posibilitatea så revedeõi toate grupurile subiect sau toõi
termenii de tezaur (preferaõi sau nepreferaõi) existenõi în catalog. Selectaõi un grup sau un termen
pentru a vedea titlurile cårora le-au fost atribuite.
Termenii de tezaur
afiøaõi conõin
termeni
notå de scop
termen specific
termen generic
folosit
folosit pentru

Grupurile de subiecte
afiøate conõin
grupuri subiecte
titluri de cårõi
titluri articole
titluri seriale
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titluri monografii
titluri articole
titluri seriale

A treia opõiune vå permite så selectaõi un cuvânt cheie (termen de titlu) pentru a începe
cåutarea. Acesta afiøeazå øi situaõiile statistice pentru fiecare cuvânt cheie din setul curent de
înregistråri.

8.4 Informaõii edituri
Selectaõi opõiunea Informaõii edituri din meniul principal al modulului de catalogare.
Selectaõi opõiunea de cåutare pentru toate editurile, pentru a produce o listå a editurilor. Apåsaõi
Enter când un nume este evidenõiat, pentru a vizualiza lista titlurilor publicate de acea editurå.

8.5 Clasificårile
Selectaõi opõiunea Clasificare CZU din meniul modulului de catalogare. Meniul care va fi
afiøat este prezentat în fig. 8a.
T Series V.400

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Clasificare
==>

**
**

: Cåutare pentru toate Clasificårile
: Cåutare pentru toate Cotele

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 8a Meniul Clasificare

TINLIB - Manual de catalogare

8 CÅUTÅRI ÎN CATALOG

TINLIB - Manual de catalogare

8 CÅUTÅRI ÎN CATALOG

Aceste cåutåri afiøeazå clasificårile sau cotele în ordine numericå. Vizualizaõi øi navigaõi
pentru a obõine o listå a titlurilor atribuite unui anumit numår.
Notå

Clasificårile pot fi introduse atât print-o opõiune de întreõinere din modulul
Administrare cât øi prin Modulul Catalogare, apåsând tasta Ins când este
afiøatå fereastra de validare pentru clasificare.

8.6 ISBN-uri etc.
Selectaõi opõiunea ISBN-uri etc din meniul moduluilui de catalogare. Va fi afiøat meniul
prezentat în fig. 8b.
T Series V.400

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

ISBN-uri/ISSN-uri/Nr. de Referinõå Edituri
==>

**
**
**
**

:
:
:
:

Cåutare
Cåutare
Cåutare
Cåutare

pentru
pentru
pentru
pentru

toate
toate
toate
toate

ISBN-urile/ISSN-urile
ISBN-urile
ISSN-urile
tipografiile

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 8b Meniul ISBN/ISSN
Pentru a cåuta:
Toate numerele de ISBN
ISBN
ISSN
Tipografie

Opõiunea de meniu selectatå:
Toate ISBN/ISSN-urile
Toate ISBN-urile
Toate ISSN-urile
Toate tipografiile

Aceste cåutåri vå permit regåsirea unei titlu de carte sau serial prin numårul såu unic de
identificare.
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8.7 Cåutårile cu exemplu dat
Cåutarea cu interogare este disponibilå în anumite pårõi ale modului de catalogare, dupå
cum se vede în continuare. (Pentru o descriere completå a tehnicilor de interogare, consultaõi
Manualul de utilizare TINLIB).
Cåutarea cu interogare este permiså la afiøarea seturilor de înregistråri sau a detaliilor de
înregistrare prin urmåtoarele opõiuni de meniu:
1) Opõiune meniu:
Titluri documente
Cåutare/Editare titluri cårõi
Cåutare/Editare titluri articole
Cåutare/Editare titluri periodice/seriale
Cåutare dupå titluri cårõi
Cåutare dupå titluri articole
Cåutare dupå titluri periodice/seriale
Cåutare dupå titluri serii (cårõi)
Cåutare dupå titluri serii (seriale)
2) Opõiune meniu: Subiecte/Tezaure
Termeni de tezaur - Constrauire/Modificare
Câutare dupå toõi termenii de tezaur
3) Opõiune meniu: Schimb de înregistråri TINLIB
Format de ieøire pentru monografii
Format de ieøire pentru articole
Format de ieøire pentru seriale

Notå

Machetele de interogare includ, de obicei cåutåri pe intervale de Data
catalogårii sau Data introducerii sau Data actualizårii. Este necesarå atenõie
suplimentarå la folosirea acestor câmpuri, pentru cå orice înregistrare care nu
are data marcatå va fi ignorata la cåutare. Acesta se aplicå în particular
câmpului Data introducerii dintr-o machetå de interogare pentru termeni de
tezaur pentru cå, în funcõie de metoda de catalogare folositå, mulõi termeni de
tezaur pot så nu aibå data marcatå.

De asemenea, dacå au fost folosite tehnici de catalogare copiate (vezi secõiunea 4.4) orice
nouå înregistrare creatå prin acea metodå va fi ignoratå la o cåutare cu interogare.

8.8 Tipårirea rezultatelor cåutårii
Tipårirea rezultatelor cåutårii se realizeazå în aceeaøi manierå ca tipårirea detaliilor de
înregistrare oriunde altundeva în sistem. Metoda de tipårire a rezultatelor cåutårii este descriså
aici pentru a veni în ajutorul utilizatorului.
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Pentru a tipåri cåutåri sau rapoarte, afiøaõi pe ecran ceea de doriõi så afiøaõi, de exemplu:
Pentru o înregistrare:

Afiøaõi detaliile acestei înregistråri

Pentru un set de înregistråri: Afiøaõi setul curent de înregistråri.
Pentru a invoca opõiunea de tipårire, apåsaõi simultan tastele Shift øi F4 . Sistemul vå
va pune întrebåri referitoare la formatare dacå tipåriõi altceva decât un ecran. Dacå nu daõi niciun
råspuns la aceste întrebåri, vor fi folosite valorile prestabiliate.
IntroduceÑi numele imprimantei (implicit STANDARD):
IntroduceÑi lungimea liniei (implicit 78):
IntroduceÑi lungimea paginii (implicit É62" de linii):
IntroduceÑi lungimea ÉwidowÊ (implicit É0"):
(Lungimea “widow” se referå la numårul de linii din partea de jos a paginii din care nu va
putea începe tipårirea unei înregistråri, adicå dacå lungimea widow = 4, tipårirea unei noi
înregistråri va nu va începe dacå pe paginå au råmas mai puõin de 4 linii).
Salt de paginå dupå fiecare înregistrare/celulå? - D/N (implicit “0" linii)
Introduceõi spaõiu între înregistråri/celule: (implicit “0" linii)
Introduceõi nr. implicit copii: (implicit “1")
Dacå vreõi så opriõi tipårirea înainte ca acesta så se încheie, apåsaõi Esc .
Sistemul va întreba:
Abandonaõi acest export? - D/N
Dacå råspundeõi D, tipårirea se va opri øi veõi fi trimis la ecranul din care aõi iniõiat tipårirea.
Reõineõi cå s-ar putea så dureze câteva minute pânå la oprirea tipåririi, pentru cå buffer-ul
imprimantei poate conõine text care a fost memorat înaintea comenzii de oprire.

