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Societatea actuală se caracterizează printr-o dezvoltare tumultuoasă a teh-
nologiilor informaţionale în toate sferele activităţii umane, bibliotecile rămînînd a 
fi instituţii destinate acumulării, depozitării şi difuzării cunoştinţelor în comunitate. 
Funcţia de bază a bibliotecilor universitare este satisfacerea nevoilor de informare 
a subiecţilor învăţămîntului superior – de la studenţii care sînt instruiţi în incinta 
facultăţii, pînă la cadrele didactice şi colaboratorii antrenaţi în activităţi ştiinţifice şi 
educaţionale în cadrul comunităţii universitare. Cu cît acest obiectiv este realizat mai 
eficient, cu atît statutul lor este mai înalt, precum şi perspectivele bibliotecilor pentru 
viitor devin mai largi. În scopul realizării acestui deziderat, bibliotecile au misiunea   
să implementeze tehnologii noi la toate etapele de dezvoltare a colecţiilor.

La etapa informării, poşta electronică şi Internetul sînt de neînlocuit. Tot 
mai multe organizaţii şi întreprinderi îşi creează pagini web. Pe pagina web a BŞU 
este plasat meniul Pagina utilizatorului şi submeniul Propuneri achiziţie prin 
intermediul căruia utilizatorii Bibliotecii noastre, şi nu numai, pot face propuneri 
pentru achiziţii de carte. Pentru a expedia mesajul, este necesară completarea 
cîmpurilor obligatorii, marcate cu un asterisc. Toate propunerile sînt examinate şi 
rezultatul acestora este comunicat numaidecît solicitantului.

Pentru a facilita căutările de carte, adresele electronice ale editurilor, ti-
pografiilor, librăriilor au fost grupate după ţări şi expuse în mapa EDITURI. Ofer-
tele prelucrate sînt expediate deţinătorilor de fonduri şi pot fi vizualizate şi 
în format electronic în mapa OFERTE. În mapa CERINŢE sînt înregistrate 
refuzurile de carte (documentul care s-a dovedit a fi lipsă în Bibliotecă, precum şi 
a celor suprasolicitate, deţinute în cantităţi insuficiente), dar şi a lipsei literaturii cu 
anumită tematică din toate subdiviziunile (din punctele de acces şi de comunicare 
a colecţiilor). Toată această informaţie este stocată în Mapa Generală / General / 
Comenzi.

Fişierul Buget-Achiziţie a fost creat pentru a facilita lucrul cu furnizorii la etapa 
de evidenţă contabilă. Datele sînt structurate în dependenţă de tipul cheltuielilor: 
cărţi/publicaţii în serie; baze de date; alte cheltuieli. Pentru fiecare furnizor în 
parte sînt specificate contractele, suma contractelor, restul disponibil, ordinele 

   
  O

po
rtu

ni
tă

ţi 
 m

od
ern

e

69

1-4
 / 

20
10

Confluente Bibliologice  , 65
CZU 02(478Bălţi)



de plată şi facturile. În cazul cărţilor, sînt indicate exemplarele, titlurile noi şi 
titlurile comandate; pentru publicaţiile în serie titlurile şi abonamentele; preţul 
unui abonament sau al unei cărţi este calculat din suma tuturor cheltuielilor 
per exemplare procurate. Cantitatea materialelor procurate (birotică, reparaţii 
de utilaj tehnic, copertare), valoarea acestora se înscriu în rubrica respectivă 
Alte cheltuieli.

Toate cheltuielile sînt trecute automat într-un tabel, care reflectă totalurile atît 
pentru fiecare furnizor în parte, cît şi pentru categoriile de cheltuieli. Fişierul ap-
licativ permite planificarea bugetului Bibliotecii pentru următorul an.

Prelucrarea tehnică necesită şi aplicarea codului de bare, care repetă nu-
mărul de inventar al cărţii în standard CODE-39. Acesta este obţinut cu ajutorul 
programei Barcode_Achiziţie. Barcodele generate formează dicţionarul numere-
lor tipărite, preîntîmpinînd erori în redactare şi exclude dublarea numărului de in-
ventar. În dependenţă de necesitate, pentru cărţi noi, neinventariate sau pentru 
cărţile din Fondul de Schimb, cantitatea de etichete tipărite pe foaie este diferită. 
Dimensiunile etichetei adezive sînt înscrise în datele programului. Înscriind numărul 
de foi necesar, programul indică automat cantitatea de barcode generate şi numărul 
cu care va începe acest proces.

Aplicarea codului de bare va permite pe viitor împrumutul de carte în regim 
automatizat. Actualmente, scanarea are loc doar la catalogarea preliminară în softul 
TINLIB. 

Pentru a eficientiza evidenţa tehnico-operativă, Borderoul lunar este comple-
tat în format Excel. Datele referitoare la fiecare stoc: numărul stocului, cantitatea de 
documente, valoarea, indiferent de modul de achiziţie, se înscriu şi se calculează 
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lunar.
Totalurile din fiecare lună sînt, şi ele, stocate, fapt ce permite verificarea                   

RMF-ului în Partea I. 

Generatorul de rapoarte Rapoarte on-line face posibilă obţinerea rapoartelor 
ca Registru Inventar, Proces-verbal etc. în format PDF, HTML, RTF. Acest lucru înles-
neşte evidenţa atît individuală RI, cît şi actele de primire a literaturii pentru evidenţa 
primară.

Generarea unui raport se va efectua doar după înscrierea datelor în TINLIB. 
Procesul- verbal de predare-primire este tipărit pentru fiecare stoc aparte. Cataloga-
rea şi indexarea datelor la următoarea etapă permite tipărirea Registrului de Inventar. 
Selectarea raportului general se face în cîmpul Tip raport, criteriile de căutare a 
datelor pot fi diferite: după numere de inventar, după RMF (numărul stocului), după 
data prelucrării.

Evidenţa statistică a achiziţiilor provenite din donaţii şi schimb se află într-un 
fişier de format Excel. Aparte sînt grupate datele după categorii de furnizori: biblio-
teci, instituţii, fonduri, asociaţii, autori, persoane particulare şi tot aparte, lunar, datele 
după stoc. Informaţia cum ar fi: nr. stocului, sursa, locul sînt date generale; exemplare-
le, titlurile şi valoarea sînt date care se înscriu în cîmpuri separate, în dependenţă de 
modul de achiziţie. Acest fişier ne ajută să cunoaştem situaţia la zi în cazul fiecărui 
donator în parte.

Cumularea tuturor datelor din fişierele sus-menţionate permite analiza amplă 
a surselor şi modurilor de achiziţie la finele fiecărui an şi planificarea Indicatorilor 
Bibliotecii pentru următorul an.
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Constituirea, gestionarea şi utilizarea Fondului de Schimb în BŞU se facea   
pînă nu demult doar în baza fişelor şi registrelor de evidenţă. Crearea bazei de date 
automatizate a acestui fond a ridicat la un nivel înalt aceste procese.

Fondul de Schimb reprezintă o programă a bazelor de date Microsoft Access. 
Această bază de date se conectează la tabelele sistemei Tinread prin intermediul 
ODBC driver-ului. La fel, se folosesc tabele locale pentru evidenţa Intrări şi Ieşiri a
literaturii în Fondul de Schimb.

La conectare din TINLIB sînt prelucrate doar acele înregistrări care se referă la 
fondul de schimb – avînd în cîmpul numărului inventar abrevierea fs. 

Pentru cărţi căutarea se poate efectua după trei cîmpuri: nr. inventar, autor şi 
titlu, pentru periodice - doar după nr. inventar şi titlu.

Următorul pas este lucrul cu tabelele locale ale bazelor de date pentru fiecare 
înregistrare în parte. Intrări este tabela de înregistrare a publicaţiilor întrate în FS, 
unde se înscriu: data, nr. stocului, cantitatea de exemplare şi sursa documentului.   
În tabela Ieşiri – data, nr. actului de ieşire, exemplarele şi destinatarul documentului.

Pentru primirea documentelor însoţitoare şi a datelor statistice referitoare la 
Fondul de Schimb, a fost creat generatorul de rapoarte. Rapoartele sînt grupate în 
trei categorii. Primele două sînt asemănătoare, se deosebesc doar după tipul pub-
licaţiei - carte sau periodice. A treia categorie o constituie rapoartele generale.

Primele rapoarte permit vizualizarea listelor literaturii întrate în FS sau ieşite 
din FS într-o perioadă anumită de timp:

•	Rapoartele Existent cărţi şi Existent seriale conţin listele titlurilor şi exem-
plarelor existente în FS.

•	Datele prelucrate din TINLIB permit, totodată, afişarea existentului în FS pe 
domenii.

•	Pentru a vizualiza cantitatea de titluri separat pentru cărţi şi seriale, tastăm 
Total titluri din meniul Rapoarte.

•	Raportul Parteneri destinatari vizualizează lista bibliotecilor cu care BŞU în-
treţine relaţii de schimb şi cărora le-au fost expediate documente din FS.

•	Provenienţa documentelor întrate în FS poate fi aflată cu ajutorul raportului 
Lista surselor.

•	Actul de transmitere a stocului de carte, care urmează a fi expediat, este 
obţinut selectînd tipul raportului şi înscriind numărul actului în fereastra de 
solicitare.

•	Datele din tabela locala Ieşiri permit  evidenţa statistică generală în cazul 
fiecărui partener.

Planificăm, într-un viitor apropiat, conectarea programei Fondul de Schimb 
la noul sistem Tinread, la fel, ne-am propus extinderea funcţionării sistemului în 
reţeaua Internet cu posibilitatea furnizării datelor destinatarilor potenţiali.

Programele despre care am vorbit mai sus, au fost create pentru a moderniza 
activitatea serviciului Dezvoltarea Colecţiilor. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără 
colaborarea dintre serviciul Automatizare şi Dezvoltarea Colecţiilor.
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