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Proiectul „Portalul NaŃional al Bibliotecilor” [PNB] 
 

[versiunea 7.0 - 01.12.2008] 
 
 
I. Prezentare sumară 
 
Proiectul PNB îşi propune ca obiectiv major realizarea unui portal naŃional al bibliotecilor (PNB). 
 
Obiectivele sale specifice sunt: 
 

o1) să ofere servicii informaŃionale (de tip bibliotecar) cetăŃeanului, ca şi cum ar fi o singură 
instituŃie; 

o2) să faciliteze conlucrarea între biblioteci, pentru reducerea costurilor de operare şi 
creşterea calităŃii serviciilor pe care acestea le oferă. De notat că portalul nu se limitează 
doar la bibliotecile publice, ci este deschis tuturor bibliotecilor cu acces la Internet, iar 
utilizarea să va fi gratuită. 

o3) să furnizeze metadatele bibliografice descriptive pentru resurse digitale bibliotecare (cărŃi, 
articole etc.) Bibliotecii, Muzeului şi Arhivei  Digitale Europene Europeana.eu, (aflate la 
Haga); 

o4) să constituie „pilonul bibliotecar” al Bibliotecii, Muzeului şi Arhivei Digitale a României 
Culturalia.ro

1 (portal care să ofere publicului din România acces online atât la resursele 
digitale expuse de România prin Europeana.eu, cât şi la alte resurse digitale de interes 
pentru publicul din România, dar care nu se vor afla în Europeana.eu). 

 

 
 
Componentele funcŃionale principale ale PNB vor fi: 
 

A.1. Catalogul NaŃional Partajat (CNP) 
Acesta are rolul de a grupa şi organiza (în vederea regăsirii facile) înregistrările 
bibliografice ale bibliotecilor şi organizaŃiilor afiliate şi de a facilita accesul la 
celelalte servicii ale portalului şi la resursele digitale cuprinse în Culturalia.ro. 

A.2. Serviciul de împrumut interbibliotecar asistat (ILL) 
Acesta va implementa un mecanism ce va permite unui utilizator înscris la o 
bibliotecă să împrumute un material disponibil în altă bibliotecă afiliată. 

                                       
1 pe lângă „pilonul bibliotecar”, vor mai exista „pilonul patrimoniului mobil”, „pilonul patrimoniului imobil”, „pilonul 
audio-vizual” şi „pilonul arhivistic”. 
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A.3. Serviciul de referinŃe online („ÎntrebaŃi un bibliotecar”) (SRO) 
Acesta va implementa un mecanism prin care serviciile de referinŃă ale bibliotecilor 
participante se pot asocia pentru a oferi online, în comun, răspunsuri la întrebările 
utilizatorilor. 

A.4. Serviciul de rezervare (SR) 
Acesta va implementa un mecanism care să permită unui utilizator înscris la o 
bibliotecă să efectueze rezervări anticipate, de la distanŃă, pentru materialele 
disponibile la acea bibliotecă. 

 
Culturalia.ro —va fi constituită dintr-un catalog al unui repozit care va conŃine resurse digitale 
(texte, imagini, audiograme, videograme), într-o prezentare unitară şi accesibile gratuit2. În 
particular, ea va conŃine şi toate resursele digitale pe care România le va oferi spre acces Bibliotecii, 
Muzeului şi Arhivei Digitale Europene Europeana.eu. Pilonul bibliotecar al Culturalia.ro va avea 
mai multe module, şi anume: 
 

• biblioteca de facsimile; 
• biblioteca de texte integrale (full text); 
• biblioteca de audio-cărŃi; 
• biblioteca de texte Braille. 

 
 
II. Prezentare extinsă 
 
Proiectul PNB este o extensie semnificativă a proiectului unui portal naŃional al bibliotecilor (PNB) 
(proiect inclus în „Programul de automatizare şi dezvoltarea a serviciilor bibliotecilor publice din 
România”, iniŃiat în 1999 de Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu AsociaŃia Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România  - ANBPR). 
 
IniŃial proiectul avea ca obiectiv generic „federarea” bibliotecilor din România într-un sistem care: 
 

o1) să ofere servicii informaŃionale (de tip bibliotecar) cetăŃeanului, ca şi cum ar fi o singură 
instituŃie; 

o2) să faciliteze conlucrarea între biblioteci, pentru reducerea costurilor de operare şi 
creşterea calităŃii serviciilor pe care acestea le oferă. De notat că portalul nu se limitează 
doar la bibliotecile publice, ci este deschis tuturor bibliotecilor cu acces la Internet, iar 
utilizarea să va fi gratuită. 

 
Proiectul este reluat acum într-un context extins, şi anume în contextul cerinŃei de a realiza „pilonul 
bibliotecar” al portalului Culturalia.ro corespondentul românesc al Bibliotecii, Muzeului şi Arhivei 
Digitale Europene, Europeana.eu. Aşadar, pe lângă cerinŃele enunŃate, au apărut — ca obiective 
majore — cerinŃele ca sistemul: 
 

o3) să furnizeze metadatele bibliografice descriptive pentru resurse digitale bibliotecare (cărŃi, 
articole etc.) Bibliotecii, Muzeului şi Arhivei  Digitale Europene Europeana.eu, (aflate la 
Haga); 

o4) să constituie „pilonul bibliotecar” al Bibliotecii, Muzeului şi Arhivei Digitale a României 
Culturalia.ro

3 (portal care să ofere publicului din România acces online atât la resursele 
digitale expuse de România prin Europeana.eu, cât şi la alte resurse digitale de interes 

                                       
2 Biblioteca va conŃine materiale fie din domeniul public, fie materiale sub copyright pentru care s-a obŃinut în prealabil 
dreptul de publicare. 
3 pe lângă „pilonul bibliotecar”, vor mai exista „pilonul patrimoniului mobil”, „pilonul patrimoniului imobil”, „pilonul 
audio-vizual” şi „pilonul arhivistic”. 
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pentru publicul din România, dar care nu se vor afla în Europeana.eu). 
 
Din punct de vedere practic, prin acest proiect, Ministerul Culturii şi Cultelor doreşte să ofere un 
mecanism prin care bibliotecile din România să poată să se asocieze pentru a partaja resurse 
informaŃionale şi umane, în folosul utilizatorilor din întreaga Ńară. 
 
Unele servicii vor fi liber accesibile oricărui utilizator din Ńară (sau străinătate), în timp ce altele vor 
fi accesibile doar utilizatorilor înscrişi la una din bibliotecile participante. În principiu, serviciile vor 
fi gratuite, dar va exista şi posibilitatea de a se oferi servicii contra cost. 
 
Având în vedere că sistemul va trebui să funcŃioneze mai mulŃi ani (măcar până la o schimbare 
majoră de tehnologie), el trebui realizat la nivelul tehnologic maxim al momentului (i.e. să fie state-
of-the-art). 
 
Pentru a: 
 

• minimiza dependenŃa beneficiarilor de furnizorul soluŃiei soft; 
• maximiza beneficiul public obŃinut prin realizarea proiectului; 
• face loc contribuŃiilor voluntare la dezvoltări viitoare, 

 
codul-sursă elaborat pentru PNB, va fi public (open-source) şi va fi disponibil gratuit, pe baza 
licenŃei MIT4. 
 
 
Componentele (funcŃionale) majore ale PNB 
 
A. Catalogul NaŃional Partajat (CNP) 
 
1. Nucleul portalului este constituit de Catalogul NaŃional Partajat. Acesta are rolul de a grupa şi 

organiza (în vederea regăsirii facile) înregistrările bibliografice ale bibliotecilor şi organizaŃiilor 
afiliate şi de a facilita accesul la celelalte servicii ale portalului şi la resursele digitale 
bibliotecare cuprinse în Culturalia.ro. 

 
2. FuncŃiile cele mai importante ale CNP sunt: 
 

a) Facilitarea consultării catalogului colectiv: oricare utilizator (cu acces la Internet) va putea 
consulta catalogul colectiv al bibliotecilor afiliate şi va putea afla dacă materialul care-l 
interesează este disponibil într-una din bibliotecile afiliate la PNB sau în Culturalia.ro. 

 
b) Încurajarea catalogării partajate: bibliotecile afiliate vor putea: 

 
• crea online înregistrări bibliografice (catalogare originală — original cataloguing) 

pentru materialele fizice pe care le deŃin (cărŃi, reviste etc.), inclusiv resurse digitale pe 
care le includ în Culturalia.ro; 

• reutiliza online înregistrări bibliografice existente (copy cataloguing), reducând astfel 
volumul catalogării originale. Se va evita astfel catalogarea aceluiaşi material în paralel, 
în mai multe locuri. ExperienŃa Ńărilor care au un astfel de catalog, arată că prin 
catalogarea partajată se obŃin mari economii şi creşte semnificativ viteza cu care un 

                                       
4 www.opensource.org/licenses/mit-license.php. În esenŃă, această licenŃă permite folosirea surselor programelor în 
orice fel (inclusiv comercial), cu condiŃia inserării notiŃei de copyright. 
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material achiziŃionat este făcut accesibil utilizatorilor5. 
 

c) Generarea de liste bibliografice – în urma unei interogări, utilizatorii vor putea defini modul 
în care sistemul prezintă datele bibliografice, i.e. elementele expuse şi ordinea în care 
înregistrările sunt prezentate. 

 
d) Transferarea de informaŃie bibliografică – pe lângă prezentarea pe ecran a rezultatelor unei 

interogări, componenta va permite exportul de fişiere în diverse formate de serializare (cum 
ar fi  UNIMARC, MARC 21 sau cele bazate pe XML). 

 
3. Din punct de vedere bibliologic, catalogul va fi proiectat având drept ghid modelul conceptual 

FRBR6 [Functional Requirements for Bibliographic Records], iar entităŃile catalografice admise 
(i.e. fişele catalografice înregistrabile în baza de date) vor include: 

 
• lucrări; 
• expresii; 
• manifestări (atât la nivel monografic, cât şi la nivel analitic); 
• exemplare; 
• seriale; 
• persoane; 
• colectivităŃi; 
• locuri geografice; 
• entităŃi temporale; 
• noŃiuni (inclusiv concepte şi clase CZU) şi termeni; 
• situaŃii (i.e. relaŃii n-are), precum: 

o descriptori (e.g. vedete de subiect); 
o identităŃi (bibliografice); 
o evenimente; 
o situaŃii auctoriale (e.g. pentru lucrări derivate, cum ar fi parodiile). 

 
precum şi diverse relaŃii între acestea. 
 

Mai mult, catalogul va trebui să fie pregătit să se adapteze la noul cod de catalogare RDA 
[Resource Description and Access], care este în fază avansată de elaborare, versiunea 
preliminară fiind deja publicată pentru comentarii7. 

 
4. CNP va gestiona atât fişiere bibliografice propriu-zise, cât şi fişiere de autoritate şi fişiere cu 

exemplare deŃinute (holdings). În particular, tipurile de manifestări/seriale cuprinse vor include: 
 

• texte; 
• partituri; 
• imagini; 
• resurse electronice. 

 
5. Formatul catalografic extern al catalogului va fi bazat pe XML şi va permite înregistrări 
                                       
5 Una din multele consecinŃe practice va fi faptul că o bibliotecă va putea să-şi coordoneze achiziŃiile cu alte biblioteci. 
Aceasta va permite în viitorul apropiat partajarea achiziŃiilor şi, pe termen mediu, dezvoltarea unor colecŃii cu profil 
proiectat (bibliotecile şi alte organizaŃii vor putea stabili teme de interes zonal sau de interes sectorial şi vor putea 
răspunde pentru completitudinea colecŃiilor tematice respective). Coroborat cu serviciul de împrumut bibliotecar, 
această partajare a achiziŃiilor va duce la economii semnificative. 
6 www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr_2008.pdf, iar traducerea în româneşte la www.cimec.ro/metodologice/catalogare.htm 
7 www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html 
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„independente de limbă” (adică acestea vor putea fi multilingve, iar limbile elementelor vor fi 
explicite), iar setul de caractere utilizat va fi UNICODE, pentru a putea reprezenta toate scrierile 
posibile în înregistrările provenite din cataloagele din România. 

 
6. Pentru transferul datelor bibliografice spre/dinspre sistemele tradiŃionale, sistemul va include un 

convertor în/din UNIMARC şi MARC21. Pentru schimbul de date cu alte cataloage online (din 
Ńară, dar mai ales din străinătate), componenta CNP va implementa şi: 

 
• un server SRU8; 
• un server Z39.509; 
• un client Z39.5010; 
• servicii web (bazate pe protocolul SOAP) specifice (mai ales pentru interconectarea cu 

bazele de date ale patrimoniului naŃional). 
 
7. Componenta CNP va avea interfaŃa-utilizator în limbile română şi engleză, dar modulul va 

cuprinde şi un mecanism de adăugare de interfeŃe-utilizator în alte limbi (e.g. maghiară).  
Adăugarea unei noi limbi pentru interfaŃa-utilizator nu trebuie să se realizeze prin modificarea 
codului sursă, ci numai prin traducerea unor texte folosite de program. 
SoluŃia trebuie să ofere posibilitatea utilizatorului să-şi aleagă limba de utilizare a interfeŃei 
înainte de utilizarea interfeŃei. 

 
8. Componenta CNP va implementa un mecanism de înregistrare a măsurătorilor uzuale practicate 

de biblioteci11. 
 
A.1. CerinŃe privind funcŃiile de consultare 
 
1. Consultarea va facilita utilizatorului navigarea printre înregistrări, pe baza tehnologiei 

hiperlegăturilor, dar va permite şi cele trei scenarii clasice de consultare: 
 

• Căutarea unui material cunoscut (pe bază de titlu, autor etc.). 
• Căutarea pe baza colocării (i.e. găsirea materialelor care au o caracteristică importantă 

comună, e.g. acelaşi autor, acelaşi an de publicare). 
• Căutarea după subiect. 

 
Dacă rezultatul unei căutări este o resursă aflată în Culturalia.ro, componenta va permite 
utilizatorului vizualizarea imediată a acesteia. 

 
2. Pentru a exploata la maximum adiacenŃa alfabetică, catalogul va permite baleierea (browsing) 

totalităŃii punctelor de acces (i.e. în ordine lexicografică, indiferent de natura lor). Dar 
utilizatorul va putea să baleieze şi numai o parte din punctele de acces, de pildă numai anumite 
categorii, cum ar fi numele de persoane (dar şi mai fin: numai nume de autori, traducători etc., 
sau numai titluri sau numai noŃiuni) sau numai cele pe anumite limbi (de pildă numai puncte de 
acces în română sau numai în română şi franceză). O filtrare importantă, va fi cea prin care se va 
putea limita baleierea doar la resursele aflate în Culturalia.ro. Mecanisme speciale vor fi 
prevăzute pentru tratarea nuanŃată a interogărilor cu/fără diacritice. 

 

                                       
8 www.loc.gov/standards/sru/specs/ 
9 www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf 
10 www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf 
11 Se vor avea în vedere rezultatele cercetării PROBIP2000 şi a aplicaŃiilor realizate de către Comisia de statistică a 
ANBPR, inclusiv a celor acceptate de către Institutul NaŃional de Statistică (vezi: 
www.anbpr.org.ro/asociatie/comisii/statistica/statistica.htm) 
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3. Deoarece consultarea catalogului va trebui să fie confortabilă şi economicoasă pentru diverse 
categorii de utilizatori, interfaŃa-utilizator de consultare va propune trei scenarii de interogare: 

 
• simplă; 
• avansată; 
• profesională (pentru bibliotecari). 

 
4. Pentru a fi regăsite după subiect (sau — mai general — după o caracterizare a conŃinutului), 

înregistrările bibliografice vor putea fi indexate cu descriptori (e.g. vedete de subiect), care sunt 
combinaŃii de termeni (e.g. „Brazilia -- economie -- sec. XX”, „Eminescu -- Caragiale -- 
corespondenŃă”). Dar termenii sunt doar designări de concepte (sau — mai general — de 
noŃiuni). Iar pentru regăsirea după subiect, importante sunt relaŃiile dintre noŃiuni şi nu cele 
dintre termeni. De pildă, pentru a răspunde corect la interogarea „materiale având drept subiect 
fizica”, trebuie să se regăsească şi documentele indexate cu „mecanică” şi cele indexate cu 
„optică”, iar aceasta se poate face exploatând (automat) relaŃionările: 

 
mecanică - parte a - fizică 
optică - parte a - fizică 

 
care trebuie să fie consemnate în baza de date. 

 
Pe de altă parte, fiecare noŃiune poate fi exprimată prin mai mulŃi termeni, în mai multe limbi 
(de pildă conceptul de „optică” poate fi exprimat prin termenii „optică”, „optics” sau „optique”).  

 

 
 

Fig. 1. Mostră de sistem de organizare a cunoştinŃelor 

[ro] ŞtiinŃă care se ocupă cu studiul structurii 

şi al proprietăŃilor materiei, cu formele mişcării 
ei şi cu legile generale ale fenomenelor naturii 
anorganice. 
[en] The science of matter and energy and of 
interactions between the two. 

[ro] Ramură a fizicii care se ocupă cu 
studiul luminii şi a particularităŃilor 
acesteia. 
[en] The branch of physics that deals 
with light and vision, chiefly the 
generation, propagation, and detection 
of electromagnetic radiation having 
wavelengths greater than x-rays and 
shorter than microwaves. 

[en] The branch of physics that is 
concerned with the analysis of the 
action of forces on matter or material 
systems. 
[ro] Ramură a fizicii care studiază 
mişcarea şi echilibrul corpurilor sub 
acŃiunea forŃelor exercitate asupra 
lor. 

[ro] fizică 

[en] physics 

[ro] mecanică [fr] mecanique [ro] optică [en] optics 

parteA parteA 

designează designează designează designează 

designează 

designează 
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Aşadar, înregistrările de noŃiuni vor fi asociate prin relaŃii semantice, care vor permite 
„inferenŃe” în procesul de căutare, iar înregistrările de termeni vor „eticheta” noŃiunile, prin 
relaŃia de „designare”. Termenii vor fi cuprinşi în indexuri, deci vor constitui cheile de căutare 
ale noŃiunilor. 

 
Pentru a trata corect aceste situaŃii softul va implementa mecanisme de manipulare a sistemelor 
de organizare a cunoştinŃelor (ontologii, taxonomii, tezaure terminologice etc.), adică a 
sistemelor coerente (şi independente de limbă) de noŃiuni şi de relaŃii dintre acestea. Descriptorii 
vor fi trataŃi ca asocieri de noŃiuni şi nu de termeni. 

 
5. Folosirea cu precădere în România a clasificării CZU pentru caracterizarea subiectelor 

materialelor de bibliotecă şi dorinŃa de a nu pierde aceste caracterizări la preluarea actualelor 
cataloage informatizate ale bibliotecilor obligă la implementarea unui mecanism special de 
manipulare a claselor şi indicilor CZU (derivat din mecanismul de manipulare a noŃiunilor). 
Acest mecanism va permite interogarea atât prin indici CZU (pentru clasificatori), cât şi prin 
termeni designând clasele CZU (pentru utilizatori). 

 
6. Componenta va asigura afişarea înregistrărilor bibliografice în mai multe formate, stabilite 

împreună cu beneficiarul. Acestea vor include formate clasice cum ar fi: 
 

• ISBD; 
• MLA (Modern Language Association)12; 
• ISO 690:1987. 

 
A.2. CerinŃe privind funcŃiile de catalogare/indexare 
 
1. Catalogarea şi indexarea materialelor din colecŃiile bibliotecilor sunt — în general — operaŃii 

foarte complexe, datorită complexităŃii intrinseci a înregistrărilor catalografice. De aceea, 
modulul de catalogare va propune diverse interfeŃe-utilizator profesionale (e.g. achiziŃie, 
evidenŃă, catalogare, indexare, bibliografic-analitic, înregistrări de autoritate), dar şi o interfaŃă-
utilizator simplificată, pentru non-profesionişti, care să ajute utilizatorul să furnizeze informaŃie 
catalografică corectă, chiar dacă simplificată (de pildă prin intermediul unui "wizard"). 

 
2. Scenariul favorabil (semnificativ simplificat aici) pentru catalogarea într-un catalog partajat 

este: 
 

• pas 1: când are un material de prelucrat, catalogatorul dintr-o bibliotecă afiliată caută 
întâi respectivul material în CNP (poate că cineva l-a catalogat deja); 

• pas 2: dacă nu-l găseşte, atunci îi elaborează înregistrarea; 
• pas 3: adaugă înregistrării datele specifice (e.g. cota) şi eventual face corecŃiile pe care le 

crede necesare; 
 

Acest scenariu se va aplica mai ales pentru materialele româneşti. 
 
3. Pentru materialele străine, se va putea aplica următoarea variantă: 
 

• pas 1: când are un material de prelucrat, catalogatorul dintr-o bibliotecă afiliată caută 
întâi respectivul material în CNP; 

                                       
12 owl.english.purdue.edu/owl/resource/557/01/, www.wisc.edu/writing/Handbook/DocMLAWorksCited_Format.html,  
www.bucknell.edu/documents/isr/mla.pdf 
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• pas 2: dacă nu-l găseşte, îl caută într-unul din cataloagele străine cu care CNP este 
conectat (printr-un protocol Z39.50, de pildă); 

• pas 2.1: dacă-l găseşte, îi importă înregistrarea în CNP, face adaptările în limba română, 
face modificările pe care — eventual — le consideră necesare şi trece la pasul 3; 

• pas 2.2: (nu l-a găsit nici în catalogul străin) îi elaborează înregistrarea bibliografică; 
• pas 3: adaugă datele specifice (e.g. cota). 

 
4. Sistemul va cuprinde mecanisme care să permită implementarea de diverse politici privind 

controlul de calitate. Astfel, administratorii sistemului vor putea să definească mai multe 
„profile-utilizator” (care determină acŃiuni şi privilegii specifice de intervenŃie asupra 
înregistrărilor catalografice). Aceste profile au trei dimensiuni specifice: 

 
• rol: specifică acŃiunile pe care utilizatorul le poate efectua asupra înregistrărilor, precum 

şi elementele înregistrărilor la care el are acces13 (e.g. creare, ştergere, modificare); 
• domeniu: specifică mulŃimea înregistrărilor la care utilizatorul are acces (e.g. doar cele 

create de el însuşi, doar înregistrările de exemplar care aparŃin bibliotecii sale, numai 
înregistrările manifestărilor muzicale); 

• nivel: specifică gradul de „autoritate” al utilizatorului, cu alte cuvinte precizează 
privilegiile de intervenŃie ale utilizatorului şi reflectă gradul de competenŃă al acestuia. 

 
Pentru ilustrare, tabelul de mai jos expune câteva posibile profile-utilizator, cu titlu de 
exemplu14: 

 
Rol Domeniu Nivel 

catalogator monografii (elementele descriptive) asistent 
catalogator partituri (elemente descriptive) senior 
indexator monografii (elementele de subiect) expert 
redactor de înregistrări de 
autoritate 

persoană, colectivitate senior 

utilizator înregistrări de autoritate, înregistrări 
bibliografice, dar nu înregistrări de exemplar 

„anonim” 

utilizator înregistrări de autoritate, înregistrări 
bibliografice, înregistrările de exemplar pe care 
le are împrumutate 

înscris la o 
bibliotecă 

 
5. ContribuŃiile la fiecare înregistrare vor fi semnate, ca şi validările efectuate. Aşadar statutul 

fiecărei înregistrări va avea consemnat şi nivelul ei de validare. Un mecanism flexibil de 
validare şi de consemnare a responsabilităŃilor intelectuale va permite ca şi catalogatori 
neprofesionişti să poată propune înregistrări, şi astfel să se beneficieze şi de date bibliografice 
furnizate de către editori, librari, anticari şi cercetători. 

 
6. Un scenariu posibil de catalogare partajată este prezentat în figura 2. Aici se presupune că: 
 

• momentul 1: un editor a pregătit un material pentru publicare şi elaborează o înregistrare 
provizorie CIP [Catalogare Înainte de Publicare] (echivalentul formularului de cererea 
actual) — este prima dată când apare informaŃie bibliografică despre un material şi este 
momentul când se generează înregistrarea bibliografică; 

• momentul 2: Colectivul CIP de la Biblioteca NaŃională revizuieşte/corijează 
înregistrarea; 

                                       
13 adică, în termeni tehnici, la nivelul schemei tipurilor de înregistrări. 
14 aceste profile vor fi elaborate de către comunitatea bibliotecară din România. 
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• momentul 3: editorul publică materialul şi adaugă datele de publicare în înregistrare; 
• momentul 4: materialul ajunge la Depozitul Legal (la Biblioteca NaŃională), iar biroul 

DL adaugă în înregistrare datele specifice; 
• momentul 5: materialul ajunge la departamentul de catalogare al unei biblioteci, iar 

catalogatorul adaugă datele specifice şi actualizează datele existente în înregistrare; 
• momentul 6: materialul ajunge într-un departament de indexare/clasificare, iar 

indexatorul adaugă datele specifice; 
• momentul 7: un catalogator-validator revizuieşte înregistrarea şi o validează. 

 

 
 

Fig. 2. Scenariu de catalogare partajată 
 
7. Pentru a implementa aceste funcŃii, componenta trebuie să ofere mecanisme de proiectare a 

fluxurilor de lucru, astfel încât tot procesul de introducere a unei noi înregistrări să se realizeze 
cu asistenŃa sistemului şi să poată fi Ńinut sub control: 

 
• Fluxurile de lucru trebuie să poată fi definite ca având agenŃi atât persoane nominalizate, 

cât şi roluri; 
• Componenta  va permite asocierea de machete (formuri) de catalogare cu fluxul de lucru 

şi trebuie să comunice automat aceste informaŃii către utilizatorii activităŃilor respective; 
• Componenta trebuie să deŃină un mecanism de alertare (prin email) privind apariŃia unor 

condiŃii speciale (cum ar fi: o înregistrare nu este prelucrată într-un anumit termen); 
• Componenta trebuie să permită utilizatorului să vizualizeze şi să acceseze rapid 

înregistrările ce-i sunt asociate, conform sarcinilor sale de lucru; 
• Fiecare înregistrare bibliografică sau element al acesteia trebuie să poată avea asociat un 

ciclu de viaŃă. Componenta trebuie să ofere un suport nativ pentru definirea şi 
gestionarea ciclurilor de viată ale informaŃiilor; 

• Ciclurile de viaŃă sunt diferite ca aplicabilitate de fluxurile de lucru, iar componenta 
trebuie să le gestioneze separat, dar să permită interacŃiunea între acestea. De exemplu, 
când o înregistrare este propusă de către un catalogator neprofesionist, sistemul trebuie 
să permită lansarea acestei înregistrări pe un flux de lucru asociat validării şi publicării ei 
în sistem, flux ce va include şi iniŃializarea ciclului de viaŃă al acelei înregistrări; 

• Modelele de cicluri de viaŃă trebuie să poată fi definite programatic de către un 
administrator al sistemului, fără să fie necesară scrierea de cod; 

înregistrarea bibliografică 

cerere CIP 
(editor) 

revizuire a CIP 

(Biblioteca 
NaŃională) publicare 

(editor) 

depozit legal 
(Biblioteca 
NaŃională) 

catalogare 
(biblioteca) indexare 

(bibliotecă) 
validare 

(bibliotecă) 

1 2 3 

4 

5 
6 7 
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• Componenta  trebuie să fie capabilă să automatizeze evoluŃia unui document în ciclul 
sau de viaŃă şi să aplice pentru fiecare etapă reguli configurabile şi reguli de acces 
corespunzătoare.  

 
A.3. CerinŃe privind funcŃiile de imprimare şi import/export 
 
1. Componenta trebuie să permită utilizatorului să obŃină seturi de înregistrări catalografice, în 

diverse formate predefinite, care includ: 
 

• formatul său nativ (XML); 
• formatul UNIMARC; 
• formatul MARC 21. 

 
2. Componenta trebuie să permită utilizatorului să-şi definească liste bibliografice, şi anume,  în 

urma unei interogări, utilizatorul să-şi poată defini modul în care i se prezintă datele 
bibliografice, i.e. cum sunt sortate înregistrările, care elemente se expun şi în ce ordine. 

 
 
B. Serviciul de împrumut interbibliotecar asistat (ILL) 
 
1. Acest modul va implementa un mecanism ce va permite unui utilizator înscris la o bibliotecă să 

împrumute un material care nu se găseşte în biblioteca sa, dar este disponibil în altă bibliotecă 
afiliată, în condiŃiile stabilite prin Regulamentul de Împrumut Interbibliotecar (adoptat prin 
ordin comun al MCC şi MEC15). 

 
2. Mecanismul de împrumut interbibliotecar asistat va trebui să permită verificarea situaŃiei 

utilizatorilor astfel încât să se poată implementa o procedura de refuzare a solicitărilor pentru 
utilizatorii care au datorii sau care au fost sancŃionaŃi de o altă bibliotecă. Aceasta presupune ca 
fişierul utilizatorilor înregistraŃi în fiecare bibliotecă din sistem să fie stocat în baza de date 
centrală, iar acesta va fi accesat în condiŃii foarte restrictive, pentru a proteja datele 
confidenŃiale. 

 
3. Utilizatorii vor folosi CNP pentru a identifica materialele dorite şi locaŃia acestora. Aşadar, 

exemplarele disponibile pentru împrumut interbibliotecar vor fi marcate ca atare de biblioteca 
deŃinătoare16. 

 
4. Dacă un utilizator doreşte să împrumute un anume material şi consultă catalogul naŃional, se pot 

distinge mai multe situaŃii: 
 

a) Materialul este disponibil pentru împrumut la biblioteca sa. În acest caz, utilizatorul poate 
apela la serviciul de rezervare, pentru a-şi rezerva materialul până când se poate deplasa la 
bibliotecă şi să-l împrumute efectiv. 

b) Materialul este disponibil la biblioteca sa, dar nu este împrumutabil. În acest caz, utilizatorul 
poate apela la serviciul de rezervare, pentru a-şi rezerva materialul pentru consultare la sala 
de lectură a bibliotecii, într-o anume zi, într-un anume interval. 

c) Materialul nu se găseşte în biblioteca sa, dar este disponibil pentru împrumut interbibliotecar 
în altă bibliotecă. În acest caz, utilizatorul poate solicita bibliotecii sale să împrumute 
materialul în beneficiul său. 

d) Materialul se află cel puŃin într-una din bibliotecile afiliate, dar nu este disponibil pentru 

                                       
15 MONITORUL OFICIAL  nr. 35 din 11 ianuarie 2005 
16 Pe aceasta se bazează mecanismul de împrumut interbibliotecar. 
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împrumut interbibliotecar. În acest caz, utilizatorul poate apela la serviciul de rezervare. 
e) Materialul nu este înregistrat în catalog. În acest caz, utilizatorul poate apela la serviciul de 

referinŃe. Acest serviciu poate, eventual, depista: 1) că o bibliotecă îl deŃine, dar nu l-a 
înregistrat încă în catalogul naŃional; 2) că o librărie, editură sau anticar îl are disponibil, şi-l 
poate oferi utilizatorului; 3) că există disponibile materiale similare. 

 
Un protocol posibil pentru situaŃia c), este următorul: 

 
Utilizatorul (înscris la biblioteca A): identifică câteva materiale care-l interesează şi care sunt 
disponibile pentru împrumut interbibliotecar şi le înscrie în lista de solicitări. (De notat că el nu 
cunoaşte deŃinătorii acestor materiale — aceştia pot fi mai mulŃi.) 

 
Biblioteca A: 

 
a) preluarea de solicitări de la utilizatori: bibliotecarul de serviciu: 
 

• preia lista de solicitări a utilizatorului; 
• procesează fiecare solicitare, adică inspectează statutul exemplarelor disponibile,  

analizează condiŃiile de împrumut (i.e. costul transportului, intervalul de disponibilitate 
etc.) şi selectează oferta cea mai favorabilă (fie ea cea de la biblioteca B); 

• emite cererea de împrumut către biblioteca B. 
 
b) primirea materialului de la biblioteca B: bibliotecarul de serviciu: 
 

• preia materialul; 
• îndeplineşte formalităŃile de preluare în gestiune temporară; 
• semnalează utilizatorului că materialul este disponibil. 

 
c) livrarea materialului către utilizator: bibliotecarul de serviciu: 
 

• îndeplineşte formalităŃile de împrumut către utilizatorul x; 
• înmânează materialul utilizatorului. 

 
d) returnarea materialului de către utilizator: bibliotecarul de serviciu: 
 

• preia materialul şi-l descarcă din contul utilizatorului; 
• îndeplineşte formalităŃile de expediere; 
• pregăteşte materialul pentru returnare şi-l expediază bibliotecii B; 
• semnalează trimiterea bibliotecii B. 

 
e) rezolvarea întârzierilor/pierderilor: 
 

• se penalizează utilizatorul şi se îndeplinesc formalităŃile contabile; 
• se înştiinŃează şi se recompensează biblioteca B. 

 
Desigur, acest scenariu este mult simplificat. În practică se întâmplă şi alte incidente, cele mai 
frecvente fiind întârzierea returnării. Pentru aceste situaŃii, sistemul va alerta periodic atât 
bibliotecarul cât şi utilizatorul. 
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Biblioteca B: 
 

a) preluarea de cereri de la alte biblioteci: bibliotecarul de serviciu: 
 

• preia cererea de la biblioteca A; 
• îndeplineşte formalităŃile de împrumut (ieşirea temporară din gestiune); 
• pregăteşte materialul de expediere şi-l expediază bibliotecii A; 
• semnalează trimiterea bibliotecii A. 

 
b) recepŃionarea materialului returnat: bibliotecarul de serviciu: 
 

• preia materialul; 
• îndeplineşte formalităŃile de retur şi descarcă biblioteca A; 
• returnează materialul la depozit. 

 
c) rezolvarea întârzierilor/pierderilor: 
 

• se preia penalizarea de la biblioteca A; 
• se îndeplinesc formalităŃile contabile specifice. 

 
5. Componenta va trebui să gestioneze întregul schimb de mesaje între solicitant şi deŃinător, în 

vederea unei realizării unei astfel de tranzacŃii. Operarea în gestiunea bibliotecii se va face la 
nivel local. Sistemul central va facilita schimbul de mesaje şi perfectarea tranzacŃiei. 

 
6. Furnizorul va prevedea un sistem tip „coadă de aşteptare” pentru situaŃia unor documente 

solicitate. Acest sistem va permite urmărirea termenelor şi a dinamicii solicitărilor. 
 
7. Modulul trebuie să permită stocarea automată a măsurătorilor de bază şi să permită 

configurarea altor măsurători, în vederea întocmirii situaŃiilor statistice şi a analizării 
performanŃelor sistemului. 

 
 
C. Serviciul de referinŃe online („ÎntrebaŃi un bibliotecar”) (SRO) 
 
1. Această componentă va implementa un mecanism prin care serviciile de referinŃă ale 

bibliotecilor afiliate se pot asocia pentru a oferi online, în comun, răspunsuri la întrebările 
utilizatorilor. 

 
2. Acest mecanism trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 
 

• filtrarea întrebărilor, pentru a exclude mesajele neserioase/indecente; 
• punerea în practică a unor politici de alocare a întrebărilor primite; 
• indexarea şi arhivarea răspunsurilor, pentru a evita elaborarea multiplă de răspunsuri la 

întrebări similare; 
• interfaŃă comodă de consultare a arhivei răspunsurilor; 
• un eventual mecanism de control al calităŃii răspunsurilor. 

 
3. În cadrul acestui mecanism putem distinge două scenarii: 
 
A. Scenariul pentru întrebările provenind de la utilizatorii înregistraŃi la o bibliotecă afiliată (aşadar, 
pe care sistemul îi „cunoaşte”): 
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• pas 1: utilizatorul formulează întrebarea: 

o fie în formularul pe care portalul îl oferă, - caz în care întrebarea este automat rutată 
serviciului de referinŃe al bibliotecii sale, 

o fie în formularul pe care-l oferă biblioteca sa pe situl web propriu, 
o fie într-un mesaj e-mail adresat bibliotecii sale; 

• pas 2: dacă întrebarea este neserioasă sau nepoliticoasă, bibliotecarul-referent de serviciu o 
„aruncă la coş” (eventual punând utilizatorul pe o „listă neagră”); 

• pas 3: dacă (în interval de 24 de ore) bibliotecarul-referent îşi declină competenŃa (de pildă 
dacă întrebarea este de mare specialitate) rutează întrebarea serviciului de referinŃe naŃional; 
stop; 

• pas 4: dacă întrebarea necesită un timp mai lung pentru elaborarea răspunsului (de pildă 
dacă se solicită o bibliografie) bibliotecarul notifică utilizatorul şi îi transmite intervalul 
estimat în care va primi răspunsul; 

• pas 5: când bibliotecarul finalizează răspunsul, îl transmite utilizatorului (prin e-mail); 
• pas 6: dacă întrebarea era de interes local, o prelucrează/arhivează conform politicii 

bibliotecii; stop; 
• pas 7: bibliotecarul-referent indexează întrebarea si o stochează în baza de date centrală, 

pentru eventuale utilizări ulterioare (toŃi utilizatorii pot consulta baza de date cu 
întrebări/răspunsuri de interes general). 

 
B. Scenariul pentru întrebările utilizatorilor „anonimi” (i.e. neînregistraŃi în sistem), ca şi pentru 
întrebările provenite (rutate) de la bibliotecile afiliate sistemului (caz în care se intră direct la pasul 
3): 
 

• pas 1: utilizatorul formulează întrebarea (în formularul pe care portalul i-l oferă); 
• pas 2: dacă întrebarea este neserioasă sau nepoliticoasă, moderatorul de serviciu o „aruncă la 

coş” (eventual punând utilizatorul pe o „listă neagră”); 
• pas 3: în interval de x ore, oricare bibliotecar-referent din sistem, poate prelua întrebarea - 

de pildă, fiindcă răspunsul îi este la îndemână sau necesită chiar competenŃa sa — 
marchează întrebarea ca fiind „în lucru” (pentru ca să n-o „lucreze” şi alt coleg), formulează 
răspunsul şi-l transmite (prin e-mail) utilizatorului; se trece la pasul 6; 

• pas 4: după cele x ore, moderatorul de serviciu (sau o procedură automată) rutează 
întrebarea către o bibliotecă (conform unor reguli convenite de bibliotecile participante la 
sistem); 

• pas 5: bibliotecarul-referent de serviciu din biblioteca care a primit întrebarea formulează 
răspunsul şi-l expune. 

• pas 6: bibliotecarul-referent care a formulat răspunsul indexează întrebarea şi o stochează în 
baza de date centrală, pentru eventuale utilizări ulterioare. 

 
4. O întrebare/răspuns poate avea ataşată o listă de înregistrări bibliografice (din catalog), care 

reprezintă bibliografia asociată răspunsului. Uneori, această listă reprezintă chiar răspunsul, 
dacă utilizatorul a solicitat o bibliografie pe o anume temă. Aşadar, pentru a furniza o 
bibliografie unui utilizator, bibliograful va cataloga în CNP înregistrările pe care doreşte să le 
includă în această bibliografie. Mai mult, răspunsul poate conŃine trimiteri bibliografice (care 
presupun includerea în catalog şi a acestor înregistrări bibliografice). 

 
5. Formularul pentru preluarea întrebării va cuprinde (cel puŃin) rubricile: 
 

• nume (cu rugămintea de a furniza numele real - acesta nu va fi făcut public); 
• adresă de e-mail; 
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• întrebarea; 
• informaŃii adiŃionale (raŃiunea întrebării, surse deja consultate etc.); 
• limbile acceptabile pentru eventualele referinŃe bibliografice. 

  
6. Întrebările/răspunsurile vor fi incluse într-o secŃiune specializată a bibliotecii digitale, iar 

metadatele asociate acestora vor fi incluse în catalog, fiind accesibile utilizatorilor, ca oricare alt 
material. 

 
7. Componenta va putea să înregistreze măsurătorile specifice acestui tip de serviciu, în vederea 

raportării globale şi individuale. Lista măsurătorilor va cuprinde, la modul minimal, numărul 
solicitărilor raportat la locaŃii, numărul global de întrebări puse în sistem, numărul de solicitări 
la care s-a răspuns per locaŃie, numărul global de întrebări puse în sistem la care s-a răspuns, 
numărul de întrebări la care s-a răspuns iar utilizatorul nu a fost satisfăcut (e.g. a revenit cu 
detalii sau cu reformulări), numărul întrebărilor cu o durată de răspuns de până la 3 minute 
(local şi global), numărul întrebărilor cu o durată de răspuns de peste 24 ore. Toate măsurătorile 
trebuie să poată fi raportate la diverse perioade de timp, fie global, fie per locaŃie. 

 
 
D. Serviciul de rezervare (SR) 
 
1. Această componentă trebuie să implementeze un mecanism care să permită unui utilizator 

înscris la o bibliotecă să efectueze rezervări anticipate, de la distanŃă, pentru materialele 
disponibile la acea bibliotecă. Această facilitate este destinată: 

 
• Utilizatorilor (chiar şi acelora care nu locuiesc în localitatea în care se află biblioteca), care 

intenŃionează să se deplaseze la bibliotecă pentru a consulta materialele la sala de lectură 
(sau, după caz, care vor să împrumute la domiciliu, în condiŃiile permise de regulamentele 
serviciilor pentru public ale respectivelor biblioteci), şi care vor să se asigure ca materialul 
va fi disponibil într-o anume zi, într-un anume interval. EficienŃa cea mai mare — la nivel 
social — se va manifesta în relaŃia dintre bibliotecile rurale şi cele ce pot oferi asistenŃă (mai 
ales bibliotecile judeŃene). 

• Utilizatorilor care vor să împrumute materialele, şi vor să se asigure că acestea nu vor fi 
împrumutate altor utilizatori, până la momentul când se pot deplasa la bibliotecă pentru 
împrumutul efectiv. 

 
2. Mecanismul va trebui să ofere servicii de informare a utilizatorului asupra disponibilităŃii 

materialului de interes la acea bibliotecă. Astfel, utilizatorii abonaŃi, care au o adresă de e-mail 
să poată fi înştiinŃaŃi când materialul de interes a devenit disponibil. 

 
3. Utilizatorii vor folosi CNP pentru a identifica materialele dorite pentru rezervare. 
 
4. Componenta trebuie să permită configurarea unor parametri pentru satisfacerea acestui serviciu. 

O parte din parametri trebuie să poată fi configuraŃi de către administratorul sistemului (e.g. 
timpul după care o cerere este ştearsă din oficiu, dacă nimeni nu o satisface sau dacă nimeni nu 
marchează în vreun fel efectuarea lui), iar altă parte de către administratorul responsabil al 
fiecărei biblioteci (termenele cu care lucrează respectivele biblioteci participante pentru această 
categorie de servicii, acordarea sau anularea unor privilegii particulare în acest sens unor 
anumite categorii de utilizatori – de exemplu termene diferite pentru utilizatorii din judeŃul lor 
faŃă de utilizatorii din alte judeŃe). 
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E Alte cerinŃe 
 
1. Autorizare: 
 

• Sistemul va trebui să implementeze un mecanism centralizat de gestiune a utilizatorilor şi 
rolurilor asociate acestora. 

• Utilizatorii vor putea fi identificaŃi cel puŃin pe baza de nume şi parolă. 
• FuncŃionalităŃile aplicaŃiei vor fi grupate pe roluri, fiecărui utilizator asociindu-i-se unul sau 

mai multe roluri. 
 
2. Jurnalizare (trasabilitate): sistemul va trebui să stocheze înregistrări-martor ale oricărei 

modificări în baza de date, pe baza acestora putându-se determina activitatea unui operator 
anume sau identifica cine şi când a făcut o modificare. 

 
3. Adaptare: pentru a facilita adaptările şi ajustările ulterioare (în ceea ce priveşte schemele 

bibliografice, sistemul va manipula — pe cât posibil — schemele XML ale înregistrărilor 
bibliografice ca fişiere externe şi nu incluse în codul compilat (adică, pe cât posibil, codul să nu 
cunoască detaliile schemei). 

 
4. Documentare: sistemul (i.e. codul executabil instalat pe serverele beneficiarului) trebuie să fie 

însoŃit cel puŃin de următoarele documente, în limba română: 
 

• Manualul de utilizare; 
• Manualul de instalare şi administrare; 
• Codul sursă comentat şi însoŃit de documentaŃia de realizare. 

 


