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I. WEBOPAC - prezentare generală 

CARACTERISTICI: 

 Capacităţi puternice de căutare, 

 Mediu prietenos şi uşor de înţeles, 

 Disponibil în mai multe limbi, 

 Permite trunchierea termenilor, 

 Permite căutări punctuale (tip find) şi răsfoire (tip browse), 

 Permite căutarea cu operatori booleeni, 

 Reține istoricul căutărilor pe întreaga sesiune, 

 Câmpurile pot fi definite ca hiperlink şi initializează 

automat noi căutări,  

 Permite salvarea și transmiterea rezultatelor via email 

pentru setul memorat. 

 

 



II. Tipuri de căutare: 

1. Căutare simplă 

2. Căutare avansată, 

folosind operatori booleeni,  precum şi restricţii 

3. Căutare după index 

4. Căutare în fişierele de autoritate 

( disponibil pentru Nume persoană, Colectivitate, 

Titlu uniform )  



II.1.Căutare simplă 
(pe termenul biblioteca după cheia Cuvânt din titlu) 



Vizualizarea unei înregistrări din 

lista rezultatelor oferite de sistem 



 II.2.Căutare avansată, cu operatorul AND 
(căutarea s-a făcut după cuvânt din titlu biblioteca 

AND autor Stoica) 



II.3.Căutare după index 
(termenul introdus este biblioteca) 



Vizualizarea termenului bibliotecar 

din lista oferită de sistem 



 II.4.Căutare în autorităţi 
(termenul introdus este Eminescu) 

O NOUĂ FACILITATE OFERITĂ CITITORILOR 



Vizualizarea unei înregistrări din 

lista rezultatelor oferite de sistem 



III. Indexuri versus date catalografice 

Indexuri - VubisSmart:  

  1. Cuvânt din titlu 

   2. Titlu exact 

   3. Autor (incl. pref., trad., red. etc.)  

   4. Autor colectivitate 

   5. Editură 

   6. Colecţie, serie 

  7. Orice termen din înregistrare 



III.1. Cuvânt din titlu - Definiţie index 



III.1.Cuvânt din titlu - Definiţie index (cont.) 



III.1. Cuvânt din titlu 
căutare după Penticostarium 

 



III.1.Cuvânt din titlu – Exemplu: 

Penticostarium 

(500 $a) (cont.) 



Titlu uniform Penticostarium  

introdus în 500 $a 



III.2. Titlu exact - Definiţie index   



Titlu exact  

Exemplu: Informatica (200 $a)  



Titlu exact 

INFORMATICA introdus în 200 $a 



III.3. Autor (incl. pref.,trad., red. etc) - 

Definiţie index 



Autor –  

 Exemplu: Niţu (700 $a) 



Autor – Exemplu: 

Niţu (7-- $a nu din 200 $f)(cont.)  



Autorul NIŢU introdus în 700 $a 



III.4. Autor colectivitate - Definiţie index  

 



Autor colectivitate - Exemplu:  

Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti 



Autor colectivitate - Exemplu 
Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti din 710$a 



Autor colectivitate - Biblioteca Centrală 

Universitară Bucureşti în câmpul 710$a 



III.5. Editura - Definiţie index 



Vizualizarea unei descrieri pentru a 

releva căutarea după editura 

POLIROM 



Editura POLIROM din 210$c 



III.6. Colecţie, serie - Definiţie index 



Vizualizarea unei descrieri pentru a releva 

căutarea după COLECŢIA 

Calculatoare personale  



Colecţia Calculatoare personale din 

cîmpul 410$t 



III.7. Orice termen din înregistrare - Definiţie index 



III.7. Orice termen din înregistrare - Definiţie index 



III.7. Orice termen din înregistrare - Definiţie index 



III.7. Orice termen din înregistrare - Definiţie index 



Vizualizarea unei descrieri 

pentru a releva căutarea după 

Orice termen din înregistrare Autografa 



IV. WEBOPAC - etichete 

 Titlu unifom   500 $a,h,i,k,m,n,q 

 Titlu    200 $a,e,f,g 

 Număr vol./parte etc.  200 $h 

 Titlu vol./parte etc.   200 $i 

 Tip resursă     200 $b 

 Autor/Creator    700/701/710/711 $a,b,c,d,f,g 

 Titlu în altă limbă    200 $d; 541 $a,e 

 Titlu de alt autor    200 $c 

 Alte responsabilităţi…  702/712 $a,b,c,d 



IV. WEBOPAC – etichete (cont.) 

 Ediţie     205 $a,b,f,g 

 Loc, editură, an    210 $a,c,d 

 Descriere fizică    215 $a,c,d,e 

 Colecţie (serie)    225 $a,d,e,v 

 Cerinţele tehn. ale calc. pt. consultare 337 $a 

 Note generale    300 $a 

 Note privind tezele de doctorat  328 $b,e,d,z 

.......................................... 

 Note de conţinut    327 $a,b,c,d,p,z 

 Rezumat sau abstract   330 $a 

 ISBN; ISSN    010/011 $a 

 Acces electronic la:   856 $g, u 

 


