Tutorial utilizare OPAC
FacilităŃi utilizator

Fondul de carte al Bibliotecii Transilvania din Braşov poate fi consultat cu ajutorul meniului
“OPAC ” (Online Public Access Catalogue).

Acest meniu vă pune la dispoziŃie informaŃii cu privire la:
- Search: căutarea unei resurse cu ajutorul celor patru tipuri de căutare: de bază (Basic), ghidată
(Guided), avansată (Advanced), navigare în catalogul online (Browse);
- New items: sunt afişate resursele intrate în bibliotecă în ultimele 30 de zile;
- Serial lists: lista periodicelor în ordine alfabetica de la A - Z. Dacă faceŃi clic pe o literă se va
efectua o căutare şi se vor afişa pe ecran titlurile periodicelor potrivite literei alese; în cazul în care
sunteŃi interesat de o resursă, apăsaŃi clic pe titlul ei, se obŃin mai multe informaŃii despre ea. Prin
selectarea căsuŃei de validare din faŃa resursei aveŃi posibilitatea ca aceste informaŃii să le salvaŃi, să
le trimiteŃi email, să le rezervaŃi, etc.
- Reading Lists: bibliografii create la cerere;
- Closed reserved: lista de resurse cu statutul rezervare închisă;
- Browse by Subject: lista de subiecte. FaceŃi clic pe orice link pentru a efectua o căutare şi vor fi
afişate pe ecran resurselor potrivite acestui subiect;
- Browse by Type: se va deschide o listă pe tipuri de resurse: exemplu monograph, serial, computer
file, website, video, article, music, equipment.

În momentul în care utilizatorul bibliotecii primeşte un permis, automat îi este creat un cont care îi
permite consultarea fişei de împrumut proprii.
Cu ajutorul unui user (numărul permisului dumneavoastră ex.: S985623) puteŃi intra în contul
dumneavoastră. La prima intrare în cont este bine să vă stabiliŃi o parolă pentru cont. User-ul şi parola
personalizată asigură confidenŃialitatea operaŃiilor efectuate de utilizator.

După ce v-aŃi autentificat, sunteŃi în contul dumneavoastră personal. Se deschide un meniu din care
puteŃi vizualiza informaŃii despre fişa dumneavoastră de împrumut.
În partea dreaptă a ecranului sunt afişate detalii despre contul personal: numele şi prenumele, numărul
de resurse împrumutate (cărŃi, reviste, etc), numărul de rezervări, numărul de resurse care nu au fost
restituite la termen, alerte.

Dacă apăsaŃi click pe oricare din informaŃiile din dreapta veŃi obŃine mai multe detalii despre
opŃiunea aleasă (aceste opŃiuni se regăsesc şi în meniul din dreapta).

Meniu implicit

FacilităŃi

În meniul din stânga pe lângă submeniurile implicite, utilizatorul are următoarele facilităŃi:
About me: informaŃii despre utilizatorul contului.
Current loans: sunt enumerate resursele împrumutate (titlul resursei şi data de restituire). Dacă
termenul de restituire este depăşit atunci titlul resursei este afişat cu culoarea roşie.
Lângă fiecare titlu există o căsuŃă de validare care permite prelungirea termenului de împrumut
al resursei, numai în cazul în care împrumutul îndeplineşte anumite criterii.

CăsuŃa de validare este înlocuită cu sintagma “ Reserved ” (rezervat) în cazul în care această
resursă este rezervată de către un alt utilizator (această facilitate (reserved) nu se aplică în
biblioteca noastră), cu sintagma “ Maximum renewals ” (reînnoire maximă) în cazul în care
utilizatorul a prelungit deja (o dată) perioada de împrumut a resursei; cu sintagma “ Too soon to
renew ” (prea devreme pentru a reînnoi) în cazul în care termenul de expirare al împrumutului
este mai mare de 4 zile.
Prelungirea perioadei de împrumut a unei resurse se face prin bifarea căsuŃei de validare şi prin
apăsarea butonului Renew selected items.

My overdues: sunt afişate resursele a căror perioadă de împrumut a expirat.

My reserves: sunt afişate resursele pe care utilizatorul şi le-a rezervat. Lângă fiecare titlu există o
căsuŃă de validare care permite utilizatorului să elimine rezervarea pe care nu şi-o mai doreşte.
Această facilitate (My reserves) nu se aplică în biblioteca noastră.
Loan history: sunt afişate toate resursele împrumutate de utilizator (o istorie a împrumutului).

My serials: este afişată lista periodicelor de care utilizatorul este interesat. Prin căsuŃa de validare
se pot face modificări asupra resurselor selectate.
My alerts: permite utilizatorului crearea unei alerte. Alerta se realizează prin două metode:
directă şi cu ajutor. Alerta se stabileşte după unul dintre cele trei criterii (titlu, autor, subiect). În
momentul în care se alege modalitatea directă ( “Add new alert ”), pentru realizarea unei noi
alerte în condiŃia de căutare se folosesc următoarele prescurtări pentru:
titlu

– (expresie căutată).TI.

autor – (expresie căutată).AU.
subiect – (expresie căutată).SU.

Prin apăsarea butonului Add new alert ne creăm o alertă după titlul ex. Sărmanul Dionis: proză literară.
În cazul în care nu cunoaştem titlul exact al cărŃii, scriem doar o parte din titlu urmat de * ( * reprezintă
partea lipsă/necunoscută din titlu ). Ex. (Sărmanul Dionis*).TI.
(socio*). TI.
Vom primi atenŃionare prin email cu toate titlurile intrate (de la data creării alertei), care conŃin expresia
Sărmanul Dionos, sau în cel de-al doilea exemplu toate titlurile nou intrate care conŃin expresia socio.
Pentru subiect: ex. domeniul de interes este sociologie. În formularul de alertă completăm subiectul
astfel: (socio*).SU. astfel vom primi lista tuturor resurselor intrate nou în bibliotecă care au în tematică
cuvântul socio.

Prin apăsarea butonului Add alerta a fost creată.

Dacă este aleasă cea de-a doua modalitate (cu ajutor ) “Add new alert using Wizard ” atunci condiŃia de
căutare se scrie direct, urmând paşii formularului.
Exemplu: crearea unei alerte după titlu Sărmanul Dionis: proză literară

Câmpul Email Adress se completează automat cu informaŃiile din fişa personală, dar acest câmp poate fi
modificat. Este foarte important ca adresa de email să fie validă, deoarece aici se primesc mesajele de
atenŃionare (alertele) pe care le creaŃi dumneavoastră.

Se completează câmpul Subject cu subiectul emailului de atenŃionare ce va fi transmis.

Se completează câmpul (titlu sau autor sau subiect) cu expresia căutată.

Se confirmă condiŃia de căutare.

Este afişată alerta configurată de dumneavoastră.

O alertă poate fi modificată prin apăsarea butonului “Edit ”, sau poate fi ştearsă prin apăsarea
butonului “Delete ”.
Atunci când în bibliotecă intră o nouă resursă care se potriveşte intereselor utilizatorului, acesta
primeşte o înştiinŃare prin email.
Change password: permite utilizatorului să-şi securizeze contul prin parolă, să-şi schimbe parola
veche cu una nouă. Parola trebuie să aibă minim 7 caractere.

