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SSiisstteemmeellee  ddee  ttiipp  „„NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  OOPPAACC””  
 

 

11..  IInnttrroodduucceerree  
Conceptul „Next Generation OPAC” (OPAC de nouă generație) este deja o formulă consacrată 
care referă noile tipuri de interfețe și funcționalități puse la dispoziția cititorilor de către 
bibliotecile moderne. Prezentarea de față tratează într-o primă secțiune ceea ce este unanim 
acceptat și așteptat de la un astfel de sistem OPAC 2.0 (Next Generation OPAC). În cea de-a 
doua secțiune vor fi prezentate caracteristicile funcționale extinse oferite de modulul 
WebOPAC disponibil în sistemul TINREAD.Expert. 

Acest material reprezintă varianta integrală a prezentării ce a avut loc în data de 7 septembrie 
2011 în cadrul Conferinței Naționale a ABR de la Sibiu, prezentare care a avut un caracter 
practic, fiind realizată direct pe un sistem online. 

Prezentarea poate fi descărcată de la adresa www.tinread.ro pagina „Broșuri și prezentări”. 

1.1. Conceptul „Next Generation OPAC” 

Dinamica fără precedent a domeniului IT&C a condus în mod direct la reformularea, 
restructurarea și redefinirea unor concepte, considerate de altfel, recente. Vorbim de ceva 
vreme de Web 2.0 și, în cea mai mare măsură, această revoluție nu este una strict 
tehnologică. Acest concept este o redefinire a spațiului web tradițional ce constă într-o evoluție 
esențială a sa: utilizatorul a devenit furnizor de conținut. 

Adevărata modă „2.0” nu a lăsat insensibilă nici lumea bibliotecilor și a bibliotecarilor. Library 
2.0 este deja un termen consacrat, un pachet coerent de strategii și direcții de dezvoltare și 
modernizare a serviciilor. FRBR, împreună cu conceptul de „Multiple MARC Formats” (formate 
MARC multiple coexistente într-un catalog) au fost numite MARC 2.0 însă termenul se pare că 
nu are consistența necesară pentru a se impune în terminologia domeniului. 

În acest sens, din punct de vedere practic, conceptul OPAC 2.0 este unul bine definit, chiar 
consacrat am îndrăzni a spune. Menționat în diverse contexte de lucrările de specialitate, 
conceptul a fost definit cu claritate, structurat și operaționalizat de o lucrare ce i-a fost 
dedicată: BREEDING, Marshall. Next-Generation Library Catalogs. În: Library Technology 
Reports, Vol. 43, no. 4, Iulie/August 2007, ISSN 0024-2586. Publicația editată de ALA a 
consacrat acest număr subiectului, iar autorul Marshall Breeding, autor și editor al 
www.librarytechnology.org nu mai are nevoie de prezentări. 
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1.2.  Funcționalitate standard 

În lucrarea sus-amintită sunt trecute în revistă câteva din cele mai importante probleme ale 
sistemelor de tip OPAC tradiționale: interfețe de căutare complexe, insuficient de intuitive, 
insuficient adaptate standardelor de facto Web 2.0, lipsa relevanței ca procedeu de grupare a 
rezultatelor, zone de căutare limitate (la resursele bibliotecii), manevrare limitată a conținutului 
(multimedia, full-text), absența funcțiilor de socializare etc. 

Am adăuga, ca o simplă observație cu caracter general, faptul că un sistem OPAC tradițional 
oferă cititorului informații disponibile în modulele de bibliotecă tradiționale (Catalogare, 
Circulație, Achiziții, Control Seriale). Odată cu apariția de noi module (ERM, Federate Search, 
Bibliotecă Digitală etc) sistemele OPAC și-au extins funcționalitatea și oferă utilizatorilor acces 
la informație prin intermediul unui punct unic de acces (portal) care cumulează în mod 
transparent toate aceste resurse. 

În lucrarea sa, Marshall Breeding analizează sistemele disponibile pe piață și sintetizează 
caracteristicile funcționale esențiale care definesc noul tip de interfețe OPAC. Aceste 
caracteristici care suplimentează funcționalitatea tradițională sunt: 

 interfață web modernă, 

 suplimentare cu conținut (enriched content), 

 navigare pe grupe de câmpuri (faceted navigation), 

 relevanță la căutarea pe cuvinte cheie, 

 sugestii de căutare (did you mean?), 

 recomandări ale cititorilor, 

 comentarii (reviews) și 

 evaluări (ranking), 

 RSS, 

 integrare cu rețelele de socializare. 

Am preferat menționarea ca referință a termenilor originali în limba engleză deoarece unele 
concepte nu au echivalent fără echivoc, unanim acceptat în terminologia românească a 
domeniului. 

În cadrul prezentării practice toate aceste caracteristici au fost exemplificate folosind sistemul 
TINREAD. 

1.3. Funcționalitate extinsă 

Suplimentar față de funcționalitatea de bază (basic) a unui sistem OPAC modern, dezvoltatorii 
de sisteme de bibliotecă oferă și alte tipuri de informații și funcționalități specifice. În secțiunea 
a doua a prezentării vor fi exemplificate cele mai interesante astfel de dezvoltări disponibile în 
sistemul TINREAD, și anume: 

 Căutări în stil Google (Google like searches); integrare a mai multor funcții într-un 
„pachet” unitar de căutare și prezentare a informației, ce include: 

o asistare la introducere (predictive input) 

o sugestii de căutare (did you mean?) 
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o căutări aproximative (fuzzy matching) 

o regula 3 din 4 (¾ Rule) 

o relevanță (relevancy) 

o poziție în lista de rezultate (search ranking) 

o altele 

 Titluri populare (popular choices), 

 Top titluri; titlurile cele mai: 

o căutate, 

o împrumutate, 

o rezervate, 

o cele mai bine evaluate etc 

 Grupare relevantă termeni (tag cloud) 

 Semne de carte (bookmarks) 

 Bibliotecă Digitală tradițională 

o imagini, colecții de imagini, hărți sau alte imagini de dimensiuni mari prelucrate 
în mod special (toolbar de zoom, stil Google maps) 

o audio, colecții de materiale audio 

o video, colecții de materiala video 

o abstract, full-text (cu funcții de căutare, subliniere a termenilor căutați, 
hyperlinks etc) 

o orice combinație a celor de mai sus 

 Bibliotecă Digitală extinsă (read/write) 

o sistem de adnotări și interacțiune cu textul lucrării 

 sublinieri, 

 comentarii 

 notițe critice, 

 discuții pe text (întrebări, răspunsuri, soluții) 

 erata 

 sistem de e-learning (îndrumări de predare) 

 … multe altele (subiect al unui material de prezentare separat) 

 Sistem de management copyright (DRM = Digital Rights Management) 

o acces permit numai utilizatorilor cu drepturi speciale 

o acces permis din Intranet și/sau din Internet 

o număr de accese concurente permise pentru un material digital 

o categoria de vârstă căreia i se adresează materialul 

o gratuit/cu plată 

o celelalte elemente în conformitate cu standardele DRM în vigoare 
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 Acces la resurse (coperte, video, abstract, full-text) disponibile în surse externe 

o funcții WebOPAC corespunzătore modulului ERM (Electronic Resources 
Management) 

 Socializare de teme de lectură comune (căutare după subiectele adnotărilor realizate 
de cititori) 

 Navigare de tip FRBR (a înregistrărilor catalogate MARC) etc. 

Dispozitive mobile, spațiul Web 2.0 

De asemenea, vor fi prezentate interfețele TINREAD disponibile pentru: 

 dispozitive mobile (telefon mobil, smartphone), 

 unealtă (toolbar) de căutare disponibilă direct în browser-ul web, 

 gadget de căutare în sistemul bibliotecii disponibil direct pe desktop (Windows 7 / Vista) 

În cadrul prezentării practice toate aceste funcționalități extinse  au fost exemplificate folosind 
sistemul TINREAD. 

 

1.4. Funcționalitate tradițională WebOPAC 

Deoarece acest material este dedicat prezentării funcționalității de tip OPAC de nouă 
generație, celelalte funcții tradiționale disponibile în sistemele WebOPAC obișnuite nu au fost 
menționate și nu fac scopul acestei prezentări. 

Pentru completitudine am considerat necesar a menționa câteva dintre acestea în scopul de a 
pune în evidență caracteristicile esențiale ale unui sistem WebOPAC tradițional și anume 
integrarea cu cele patru module considerate standard pentru astfel de sisteme: Catalogare, 
Circulație, Achiziții și Control Seriale. În acest sens au fost extrase într-un capitol separat 
câteva exemplificări relevante, nicidecum cu pretenția de a fi exhaustive. 

Pentru o prezentare completă a modulului TINREAD WebOPAC vă rugăm să consultați 
broșura dedicată. 

 

22..  FFuunnccțțiioonnaalliittaattee  ssttaannddaarrdd  ddee  ttiipp  „„NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  OOPPAACC””  
În acest capitol vor fi prezentate capturi de ecran relevante pentru această grupă de funcții, 
împreună cu explicațiile corespunzătoare, disponibile în partea din dreapta a ecranului. 
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Ecran 1 

Interfață Web 

Un sistem modern 
trebuie să poată fi 
accesat simplu de către 
utilizatorii săi. Iar în 
“epoca internetului” cel 
mai simplu mod de acces 
este o pagină web. 
Implementarea celor mai 
noi tehnologii de 
programare web asigură, 
pe lângă funcţionalitatea 
necesară, un mod 
atractiv de regăsire / 
cercetare a informaţiilor. 
Integrarea unor informaţii 
pur biblioteconomice cu 
alte tipuri de informaţii 
(hyperlink-uri către 
resurse electronice 
externe) sau cu tipuri de 
obiecte ce ţin de conţinut 
(clipuri video, audio, full 
text) fac din interfaţa web 
un lucru, nu numai 
atrăgător, dar neapărat 
necesar. TINREAD oferă 
toate aceste lucruri 
integrate într-o interfaţă 
web atrăgătoare, uşor de 
folosit.  
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Ecran 2 

Suplimentare cu 
conținut (enriched 
content) 

În acest moment nu mai 
poate fi acceptabil un 
OPAC care să nu ofere 
conţinut adăugit 
(enriched content) la 
informația bibliografică. 

Epoca informaţiei pure 
de bibliotecă prezentată 
într-un mod liniar şi anost 
a apus. Utilizatorii se 
aşteaptă să găsească şi 
imaginea unei coperte, 
să găsească o fotografie 
a unui autor celebru, să 
poată asculta o poezie 
recitată chiar de către 
autor, să poată vedea o 
colecţie de cărţi poştale 
direct de acasă, să poată 
viziona un trailer al unui 
film pe care biblioteca îl 
deţine, să poată citi 
materialul direct din 
interfaţa aplicaţiei. Toate 
acestea (şi chiar mai 
multe, după cum veţi 
vedea) sunt disponibile în 
TINREAD. 
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Ecran 3 

Navigare în căutare 
(faceted navigation) 

Imaginaţi-vă un răspuns 
la o interogare simplă, ca 
în imaginea alăturată 
(127 de înregistrări). 
Cantitatea de înregistrări 
bibliografice care 
corespund criteriului 
poate fi foarte mare și 
greu de manevrat. Este, 
așadar, util un mecanism 
de filtrare/rafinare 
(fațetare) a acestor 
informaţii dintr-o privire 
(click). Acest mecanism 
este oferit de sistemele 
de tip „Next Generation 
OPAC”. Zona din partea 
stângă a ecranului 
permite o filtrare rapidă 
după cele mai folosite 
câmpuri (autor, editură, 
an, etc.): un click pe un 
autor iar sistemul va filtra 
şi va extrage/afişa numai 
înregistrările acelui autor. 
În TINREAD administra-
torul de sistem decide 
(operând setările 
necesare) ce criterii de 
rafinare a căutării apar în 
această zonă. 
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Ecran 4 

Grupare Termeni (Tag 
Cloud) 

Unul dintre cele mai 
folosite criterii de filtrare 
este subiectul lucrării. 
TINREAD oferă acest 
criteriu de filtrare într-un 
mod intuitiv şi atractiv 
(tag cloud). Ce face 
această componentă? Ia 
fiecare înregistrare 
returnată din listă şi 
citeşte subiectele 
asociate. Apoi numără de 
câte ori apare un subiect 
în aceste descrieri. Se 
face un top 5 al celor mai 
des utilizate subiecte. În 
final este prezentată 
informaţia într-un mod 
intuitiv: subiectele cu o 
poziţie fruntaşă în acest 
top sunt prezentate cu 
caractere mai mari şi 
îngroşate. Cu cât poziţia 
în top este mai mică, cu 
atât caracterele sunt mai 
mici şi mai subţiri. Pentru 
a vedea şi subiectele din 
poziţiile 6-10 se poate 
apăsa pe butonul „Mai 
mult…” 
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Ecran 5 

Relevanță 

Este necesar ca un 
sistem OPAC să 
faciliteze accesul la 
informaţie. De aceea 
este foarte important ce 
informaţii apar primele 
după o căutare, altfel 
spus, ce ordine de 
sortare este implicită? 
TINREAD oferă 
utilizatorului final sortarea 
după relevanţă. Fiecare 
câmp dintr-o descriere 
bibliografică are o 
pondere; mai mică sau 
mai mare. De exemplu 
dacă un termen de 
căutare este găsit în titlu, 
acel rezultat este mai 
relevant (mai aproape de 
intenţia utilizatorului)! Dar 
dacă aceeaşi informaţie 
se regăseşte într-un 
câmp de note... situaţia 
se schimbă. Să mai 
spunem că TINREAD 
permite bibliotecii să 
decidă aceste ponderi 
(pentru fiecare câmp de 
descriere), prin setarea 
parametrilor cores-
punzători de către 
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Ecran 6 

Sugestii de căutare (Did 
you mean?) 

Utilizarea motoarelor de 
căutare online (vezi 
Google, Bing, etc) ne-a 
făcut dependenţi de 
anumite comportamente 
de mare ajutor. 

Unul dintre acestea este 
sugerarea unui termen 
corect în momentul în 
care am introdus un 
termen de căutare greşit 
din punct de vedere 
ortografic. 

O asemenea 
componentă se găseşte 
şi în TINREAD sub 
numele de “Aţi dorit să 
scrieţi” (Did you mean). 
Dacă din greşeală 
introducem un cuvânt 
incorect ortografiat 
sistemul ne sugerează 
cel mai apropiat cuvânt 
(ca formă). 
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Ecran 7 

Recomandări de 
achiziții 

Un pas în intâmpinarea 
cititorilor este servicul de 
sugerare a titlurilor spre 
achiziţie. Şi în TINREAD 
cititorii au posibilitatea să 
recomande un titlu spre a 
fi achiziţionat de către 
bibliotecă. 

Pe lângă informaţiile 
necesare identificării 
achiziției (titlu, autor, etc), 
TINREAD permite 
cititorului şi introducerea 
unor informaţii de ajutor 
pentru bibliotecarul 
achizitor: furnizorul 
posibil (unde a văzut 
cartea), preţul, 
disponibilitatea (online, la 
librărie, etc). 

De asemenea TINREAD 
permite ca cititorul să 
solicite rezervarea titlului 
recomandat. Imediat ce 
un exemplar devine 
disponibil în bibliotecă 
citiroul va fi anunţat să 
vină să ridice exemplarul. 
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Ecran 8 

Alte solicitări online 

Utilizatorii sistemelor de 
tip „Next Generation 
OPAC” trebuie să aibă la 
dispoziție mai multe 
posibilități pentru a-și 
exprima doleanțele. 

Pe de altă parte, sistemul 
de bibliotecă trebuie la 
rândul său să 
preîntâmpine și 
anticipeze aceste cereri 
prin diversificare 
serviciilor oferite de 
bibliotecă (online). 

În acest sens se pot 
vedea în partea stângă a 
paginii câteva din 
funcțiile considerate, nu 
numai necesare, ci 
obligatorii pentru un 
sistem modern de tip 
OPAC. 
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Ecran 9 

Comentarii (Reviews) 

Tot mai multe site-uri 
care prezintă informaţii 
de interes pentru 
utilizatorul final oferă 
posibilitatea ca acesta 
din urmă să poată 
adăuga un comentariu 
asupra acelei informaţii, 
să furnizeze un feed-
back. 

Pentru sistemele 
integrate de bibliotecă 
aceste informaţii sunt cu 
precădere informaţii care 
se referă la unităţile 
bibliografice deţinute. 

TINREAD oferă un 
asemenea instrument cu 
ajutorul căruia cititorii pot 
adăuga un comentariu 
pentru înregistrările din 
catalogul unei biblioteci și 
pot astfel îmbogăți, 
suplimenta informația 
existentă în adevăratul 
spirit Web 2.0. 
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Ecran 10 

Evaluări (Ranking) 

Pe lângă posibilitatea de 
a adăuga un comentariu 
pentru o unitate 
bibliografică, TINREAD 
permite cititorilor să 
evalueze aceste lucrări. 

Evaluarea (rating) este 
una clasică cu valori de 
la 1 la 5 (foarte slab, 
slab, bun, foarte bun, 
excelent). 

În funcţie de aceste 
calificative se face o 
medie pentru fiecare 
unitate iar aceasta este 
afişată utilizatorului cu un 
număr de stele 
echivalent (de la o stea la 
5 stele). 

Totodată TINREAD 
contorizează cele mai 
apreciate titluri şi oferă în 
fiecare moment informaţii 
despre topul celor mai 
apreciate lucrări. 
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Ecran 11 

Integrare cu rețele de 
socializare 

Dezvoltarea continuă a 
reţelelor de socializare 
(Facebook, Twitter, etc) a 
atras după sine şi efortul 
distribuitorilor de 
informaţie de a ajunge 
cât mai repede în aceste 
reţele. 

O bibliotecă reprezintă o 
reursă importantă de 
informaţii iar o bibliotecă 
interesată de 
promovarea colecţiilor şi 
a serviciilor trebuie să 
folosească un instrument 
de acces către aceste 
reţele. TINREAD este un 
asemenea instrument 
datorită integrării 
comunicaţiilor cu reţelele 
de socializare. Un cititor 
poate face cunoscut 
prietenilor că tocmai a 
citit o carte excelentă din 
biblioteca Dvs! 

Cu TINREAD totul se 
face cu un click pe 
reţeaua favorită. 
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Ecran 12 

RSS 

O metodă tradiţională de 
promovarea a colecţiilor 
unei biblioteci este 
publicarea unor buletine 
informative cu lucrări nou 
intrate în bibliotecă (sau 
alte lucrări de interes 
deosebit, așa cum se 
stabilește de către 
bibliotecar). 

Evident, listele și 
semnalările trebuie 
publicate online. Uneori, 
promptitudinea cu care o 
informaţie ajunge la 
destinatar poate fi critică. 
Din acest motiv un sistem 
de tip „Next Generation 
OPAC” permite ca 
biblioteca să creeze un 
flux RSS cu aceste 
noutaţi. Un cititor 
interesat de noutăți sau 
semnale se abonează la 
acest flux şi din acel 
moment, de fiecare dată 
când un titlu nou apare în 
această listă, cititorul va 
primi un anunţ RSS. 

 



 

 20

33..  FFuunnccțțiioonnaalliittaattee  eexxttiinnssăă  ddee  ttiipp  „„NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  OOPPAACC””  
În acest capitol vor fi prezentate capturi de ecran relevante pentru a ilustra funcționalitatea 
extinsă de tip „Next Generation OAPC” disponibilă în sistemul TINREAD, modulul WebOPAC. 

O prezentare teoretică introductivă a fost realizată în cele de mai sus, urmând că fiecare 
funcție menționată să fie prezentată practic în cele ce urmează. 
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Ecran 13 

Asistență la tastare 
(Predictive Input) 

O modalitate de a facilita 
procesul de căutare este 
asistenţa la tastare. 

După tastarea a cel puţin 
3 caractere, sistemul, pe 
baza cuvintelor din 
indecşii aplicaţiei 
(construiți online la run-
time), sugerează cuvinte 
posibile. 

Acestea sunt prezentate 
mai aproape de caseta 
de introducere cu cât 
sunt mai des prezente în 
indecşi. 

Astfel utilizatorul nu mai 
tastează tot cuvântul ci 
pur şi simplu utilizează 
ceea ce îi sugerează 
sistemul. 

Astfel se economisește 
timp și se evită erorile de 
ortografie.  
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Ecran 14 

Regula 3 din 4 (Stil 
Google) 

Pentru a fi permisiv la 
erori de tastare 
(ortografie) TINREAD 
foloseşte o metodă 
inteligentă de căutare, 
împrumutată de la 
Google. 

Este aşa-numita regulă 3 
din 4. Daca un utilizator 
tastează 4 cuvinte în 
caseta de căutare 
sistemul va afișa mai 
întâi titluri care satisfac 
toate cele 4 criterii de 
căutare, apoi le va afișa 
pe cele care satisfac 3 
criterii. Cele care satisfac 
numai 2 criterii sunt 
considerate nerelevante. 
Așadar, dacă (doar) unul 
din termeni este tastat 
greșit, utilizatorul încă va 
regăsi înregistrarea 
dorită. 

Insă nu trebuie să vă 
gândiţi la aceste numere 
ca la numere absolute ci 
să vă gândiţi la proporţia 
¾ din totalitatea 
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Ecran 15 

Top titluri 

Una dintre informaţiile 
prezente la accesarea 
TINREAD este pagina ce 
prezintă topul titlurilor. 

Aceste topuri sunt 
actualizate instantaneu, 
în orice moment al 
accesării paginii 
informaţia este conformă 
cu situaţia curentă. 

Sunt prezentate topul 
titlurilor celor mai des 
împrumutate, topul 
titlurilor celor mai 
apreciate, precum şi 
topul titlurilor cu cele mai 
multe rezervări. 
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Ecran 16 

Marcaje (Bookmarks) 

În orice moment din 
procesul de documentare 
al unui cititor acesta 
poate marca o 
înregistrare ca fiind de 
interes (bookmark). 

TINREAD oferă 
posibilitatea de 
organizare a acestor 
titluri favorite în liste 
specializate (de exemplu 
o listă poate fi cu 
bibliografia pentru un 
examen în timp ce altă 
listă poate conţine 
lecturile de vacanţă). 

Mai mult, aceste liste pot 
fi declarate “publice” și 
astfel pot fi utilizate și de 
către alți cititori. 
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Ecran 17 

Bibliotecă Digitală – 
Colecții de obiecte 
digitale 

Biblioteca digitală este un 
deziderat al publicului în 
contextul actual. 
Utilizatorii aşteaptă să 
găsească informații 
complete într-un mod cât 
mai facil: cu un click să 
ajungă direct la materialul 
original. 

În TINREAD se pot 
încărca materiale în 
diverse tipuri de 
containere/repository 
(local, hosting extern ex: 
youtube etc). 

Materialele multimedia 
pot fi asociate la diferitele 
tipuri de înregistrări dintr-
un catalog: unităţi 
bibliografice, înregistrări 
de autorităţi (poze autori) 
şi chiar la nivel de 
exemplar. 

Pentru fiecare obiect 
digital este disponibilă 
setarea de parametrii 
DRM (copyright). 
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Ecran 18 

Bibliotecă Digitală – 
Container/Repository 

TINREAD permite 
încărcarea de materiale 
multimedia în diferite 
containere. Containerul 
reprezintă localizarea 
fizică a unui grup de 
obiecte digitale. Putem 
avea containere pentru 
imagini, altele pentru full-
text, altele pentru video, 
etc în funcție de spațiile 
de stocare corespunză-
toare. În TINREAD este 
implementată tehnologia 
ce permite ca aceste 
containere să fie externe 
serverului aplicaţiei: un 
alt server, un alt site 
dedicate, etc. 

Un exemplu în acest 
sens este site-ul youtube. 
Bibliotecarul doar 
selectează containerul 
youtube iar materialul 
media este încărcat pe 
acest site, legăturile 
dintre catalogul bibliotecii 
şi youtube se realizează 
automat. 
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Ecran 19 

Bibliotecă Digitală - 
Imagini 

Un site fără imagini care 
să atragă utilizatorul este 
un site greu de imaginat. 
Un catalog online de 
bibliotecă care să nu 
poată oferi acest serviciu 
este neatrăgător, nu va 
invita utilizatorul să 
revină. Însă să poţi 
prezenta o imagine pur şi 
simplu este foarte puţin. 

TINREAD permite 
afişarea acestora în mod 
slide-show, permite zoom 
într-un sens sau altul, 
etc. Permite tot ceea ce 
permit siteurile 
specializate în imagini 
(photo). Dar toate aceste 
site-uri din dorinţa de a 
optimiza traficul afişează 
aceste imagini într-un 
format redus calitativ. 

Însă TINREAD permite 
(pentru utilizatorii cu 
drepturi 
corespunzătoare) chiar 
tipărirea imaginii la 
calitatea originală. 
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Ecran 20 

Bibliotecă Digitală - 
Audio 

Sunt multe site-uri care 
oferă spre audiţie (dar 
mai ales spre vânzare) 
fişiere audio. Însă un 
catalog de bibliotecă 
trebuie să ofere relaţii, 
posibilitatea de a descrie 
un material media, pe 
multiple niveluri (o 
singură înregistrare pur 
bibliografică trebuie să 
permită asocierea cu 
multiple obiecte digitale). 

TINREAD permite 
descrierea aceasta în 
care o singură 
înregistrare bibliografică 
(a unui CD audio, de 
exemplu) poate fi 
asociată cu conţinutul 
acelui CD, cu melodiile 
ce sunt pe acel CD. 
Aceasta prin intermediul 
structurilor complexe de 
obiecte digitale ce pot fi 
agregate (grupate) 
împreună. 
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Ecran 21 

Bibliotecă Digitală - 
Video 

Colecția de materiale 
multimedia puse la 
dispoziție de bibliotecă 
poate cuprinde și fișiere 
video pregătite 
corespunzător 
(streaming). Utilizatorul 
nu trebuie să descarce 
integral fișierul pentru a 
putea să vizualizeze 
conținutul, ci poate face 
aceasta direct online, pe 
site-ul bibliotecii. 

Așa cum am menționat 
deja, biblioteca se poate 
folosi de sistemul propriu 
de stocare sau de 
youtube (sau similar) 
pentru a publica aceste 
materiale. Totul depinde 
de setările operate de 
administrator. Mai 
departe pentru bibliote-
carul care încarcă aceste 
fișiere sau pentru 
utilizatorul final, acest 
lucru este nerelevant 
(transparent).  
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Ecran 22 

Bibliotecă Digitală – 
Full-Text 

Informațiile bibliografice, 
disponibile în mod 
tradițional sunt 
suplimentate de 
conținutul integral al 
lucrărilor. 

Utilizatorul are 
posibilitatea de a căuta 
cuvinte cheie în textul 
integral, iar sistemul va 
afișa rezultatele 
corespunzătoare, cu 
evidențierea în text a 
termenilor căutați 
(highlight). 

De asemenea, pentru 
conținutul integral sunt 
disponibile setările de tip 
DRM (Digital Rights 
Management) pentru a 
acorda acces la operă în 
conformitate cu drepturile 
de autor corespunză-
toare. 
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Ecran 23 

Bibliotecă Digitală – 
Copyright Management 

Pentru orice obiect digital 
încărcat în sistem se pot 
stabili drepturile de acces 
corespunzătoare în acord 
cu standardele DRM 
(Digital Rights 
Management). 

Se poate stabili dacă 
materialul poate fi 
vizualizat numai de către 
personalul autorizat sau 
numai din Intranet (de la 
stații localizate fizic în 
interiorul bibliotecii) sau 
direct din Internet. De 
asemenea se poate 
limita numărul de 
utilizatori care au acces 
simultan la vizualizarea 
obiectului digital. În cazul 
în care numărul maxim a 
fost atins, utilizatorul 
poate vizualiza un 
rezumat (trailer, preview) 
dacă acesta este 
disponibil în sistem. 
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Ecran 24 

Adnotări – Sublinieri pe 
text (highlights) 

Ceea ce este specific 
sistemului TINREAD și îl 
diferențiază de alte 
sisteme de bibliotecă 
digitală este posibilitatea 
de interacțiune cu textul, 
sistemul de adnotări. 

Aceste adnotări 
simulează procesul 
tradițional de subliniere 
pe text, de studiu 
individual, de notițe 
personale pe marginea 
textului. Fiecare din 
aceste notițe se referă la 
un anumit pasaj din textul 
original (selectat de 
utilizator) și poate avea 
atașate subiecte, titlu, 
descriere. Spre exemplu, 
un cititor lecturează 
online mai multe titluri și 
marchează cu adnotări și 
subiecte (tags) diferite 
pasaje. În final poate 
consulta toate pasajele 
referitoare la un anumit 
subiect (tag) sau poate 
tipări bibliografia asociată 
acestor pasaje. 
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Ecran 25 

Adnotări – Alte tipuri 

Sistemul de adnotări 
disponibil în TINREAD 
este un modul în sine 
Prezentarea sa detaliată 
este acoperită de un 
material dedicat. În cele 
de față ne vom rezuma 
să menționăm câteva 
dintre funcțiile sale. 

Adnotările pot fi 
personale sau publice. 

O adnotare (un pasaj 
selectat de utilizator) 
poate fi un comentariu pe 
text sau poate fi o 
întrebare (adresată altor 
cititori) sau o întrebare 
adresată personalului de 
specialitate. La aceste 
solicitări se poate 
răspunde prin accesarea 
meniurilor corespunză-
toare. Cel mai bine 
evaluat răspuns poate fi 
declarat „Soluție” (finală). 

Alte tipuri de adnotări 
sunt destinate sistemului 
de e-learning (indicație 
de predare) ș.a.m.d. 
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Ecran 26 

Resurse externe – 
Google Books 

Un sistem OPAC de 
nouă generație este prin 
excelență un sistem 
integrator. Protocoalele 
tehnice utilizate pentru a 
accesa  informația sunt 
transparente pentru 
utilizatorii acestui portal 
integrator (one-stop 
point). 

Accesare de full-text 
disponibil în Google 
Books se realizează din 
punctul de vedere al 
utilizatorului identic cu 
accesarea resurselor 
locale ale bibliotecii sau a 
oricărei alte resurse. Tot 
ceea ce trebuie să aibă 
grijă utilizatorul este să 
bifeze resursa în care 
dorește să caute (una, 
mai multe sau toate). 

După afișare  listei de 
rezultate un click pe o 
înregistrare duce direct la 
interfața originală ce 
conține textul integral al 
lucrării. 
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Ecran 27 

Resurse externe - 
EBSCO 

Un sistem OPAC de 
nouă generație se 
integrează cu modulul 
ERM (Electronic 
Resources Management) 
și oferă acces 
utilizatorilor la aceste 
resurse. 

Administratorul sistemului 
operează datele de 
acces necesare pentru 
fiecare resursă în parte 
(în exemplul nostru 
EBSCO), iar utilizatorii 
dispun în mod 
transparent de acestea 
(corespunzător cu politica 
de utilizare stabilită). 

Din punctul de vedere al 
utilizatorului accesarea 
unei astfel de resurse 
(externe) presupune, ca 
întotdeauna, bifarea sa. 

Sistemul OPAC este un 
modul integrator care 
cumulează funcționali-
tatea sistemelor speciali-
zate de regăsire a 
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Ecran 28 

Navigare FRBR 

Un sistem OPAC modern 
include și utilizează nu 
numai tehnologie de tip 
web, cât și tehnologie 
specifică domeniului. 
FRBR este noua 
tehnologie prezentă în 
astfel de sisteme. 

La nivel mondial există în 
prezent doar câteva 
sisteme care au 
implementat FRBR nativ. 
TINREAD este unul 
dintre acestea. 

Însă, o caracteristică 
specială TINREAD este 
faptul că în WebOPAC, 
utilizatorii pot folosi 
navigarea de tip FRBR 
(operă  expresie  
manifestare) chiar și 
pentru înregistrările 
MARC (fără o prelucrare 
manuală a acestora). 
Algoritmii de conversie 
online asigură o rată de 
succes a prelucrării 
automate (MARC  
FRBR) de circa 85%. 
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Ecran 29 

Toolbar Mozilla 

Sistemele WebOPAC 
moderne sunt proiectate 
pornind de la o 
constatare evidentă. Nu 
utilizatorii trebuie să se 
adapteze la metodele de 
publicare/căutare a 
informațiilor din sistemele 
specializate/tradiționale 
de bibliotecă. Biblioteca 
trebuie să aibă o 
atitudine activă și să 
ofere utilizatorilor noi 
servicii (de căutare) 
întocmai cu așteptările 
acestora și în acord cu 
standardele web actuale. 
Biblioteca nu poate 
aștepta pasiv utilizatorii, 
ci trebuie să iasă în 
întâmpinarea acestora, 
acolo unde aceștia 
activează. 

În figura alăturată, un 
toolbar (unealtă) de 
căutare în OPAC 
disponibilă direct în 
browser. 

Biblioteca este mai 
aproape de utilizatorii ei. 
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Ecran 30 

Search Provider – 
Internet Explorer 

Similar, pentru orice alt 
browser, TINREAD oferă 
modalități de căutare 
integrate cu acesta. 

În exemplul alăturat este 
ilustrată funcția de tip 
„search provider” 
disponibilă pentru 
Internet Explorer. 

Utilizatorii bibliotecii își 
pot instala astfel de 
unelte de pe site-ul 
bibliotecii și pot fi astfel 
mai aproape de aceasta 
în mod special prin faptul 
că sistemul de bibliotecă 
„vorbește limba lor”. 

Sistemul de bibliotecă 
devine astfel un adevărat 
„Google de bibliotecă”, 
împrumutând de la 
acesta metodele de 
utilizare așteptate de 
cititori, oferindu-le 
acestora  varianta 
profesională de acces la 
informații bibliografice și 
conținut. 
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Ecran 31 

Gadget – Windows 7 / 
Vista 

O altă posibilitate de 
accesare rapidă a 
informațiilor disponibile în 
catalogul bibliotecii este 
utilizare gadget-ului 
TINREAD. 

Acest OPAC de tip 
„gadget” este prezent în 
permanență pe desktop-
ul utilizatorului, iar 
accesarea catalogului 
(căutarea simplă) se face 
direct prin tastarea 
termenilor de căutare. Ca 
răspuns se obține prompt 
lista de rezultate. Un click 
pe unul dintre aceste 
duce direct la detaliile 
înregistrării prezentate în 
interfața originală OPAC. 

Încă un pas mai aproape 
de bibliotecă!   
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Ecran 32 

Interfață telefon mobil 

Pentru dispozitivele 
mobile TINREAD oferă o 
interfață OPAC 
personalizată și adaptată 
caracteristicilor acestora 
(dimensiune afișaj, 
metodă de tastare, trafic 
internet minim). 

Interfața este una 
concisă și esențializată 
așa cum este ilustrat în 
figurile alăturate. 

Catalogul bibliotecii 
este mai aproape de 
cititor, este mobil… așa 
cum este și lumea în  
care trăim. 
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44..  FFuunnccțțiioonnaalliittaattee  ttrraaddiițțiioonnaallăă  WWeebbOOPPAACC  
În acest capitol vor fi prezentate capturi de ecran relevante pentru a ilustra funcționalitatea 
tradițională existentă în sistemele OPAC clasice. Am considerat necesar un astfel de capitol 
pentru a nu crea falsa impresie că acest material este o prezentare exhaustivă a sistemului 
WebOPAC disponibil în TINREAD. 

Funcționalitatea tradițională prezentată în acest capitol este baza oricărui sistem de tip 
WebOPAC și a devenit deja o paradigmă a domeniului. Pentru sistemul TINREAD, aceste 
funcții au fost subiectul altor prezentări. Prezentarea de față este dedicată facilităților de tip 
„Next Generation OPAC”, iar în cele de mai jos vor fi ilustrate sumar și selectiv și câteva dintre 
cele mai importante funcții care trebuie să fie disponibile într-un sistem OPAC tradițional. 
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Ecran 33 

Căutare avansată 

Orice sistem tradițional 
OPAC oferă utilizatorilor 
funcția de „căutare 
avansată”, adică o 
căutare exactă pe mai 
multe câmpuri, după mai 
multe criterii conectate 
logic cu operatori 
booleeni. 

Căutarea se poate lansa 
pe baza de date locală, 
pe surse de tip Z39.50 
sau alte surse externe de 
date așa cum sunt 
acestea definite de 
administratorul 
sistemului. 

Ca rezultat al căutării 
este prezentată lista 
titlurilor care satisfac 
criteriile de căutare date, 
cu funcțiile standard (de 
selectare, tipărire, export 
etc). 

Lista de rezultate poate fi 
salvată, reutilizată, 
combinată cu o alta etc. 



 

 43

Ecran 34 

Căutare expert 

Pentru bibliotecari sau 
specialiști există, de 
regulă, disponibilă o 
interfață de căutare 
complexă și mult mai 
puternică. 

Utilizatorul formulează 
cereri de căutare pe baza 
unei sintaxe 
standardizate prin care 
poate exprima criterii 
deosebit de complexe, 
altfel imposibil de 
formulat în interfața de 
căutare avansată. 

Ca rezultat sistemul 
prezintă, în mod unitar, o 
listă de rezultate ce 
poate fi manevrată ca 
mai sus. 

Lista de rezultate poate fi 
salvată, reutilizată, 
combinată cu o alta etc. 
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Ecran 35 

Integrare cu modulul 
Catalogare 

Interfața WebOPAC se 
integrează cu modulul de 
Catalogare nu numai prin 
intermediul posibilităților 
de căutare în catalog, ci 
și prin accesul la alte 
date disponibile în acest 
modul. 

Un exemplu este 
consultarea disponibilului 
de exemplare (holdings), 
informație extrasă din 
sub-modulul de Evidență, 
precum și situația fiecărui 
exemplar în parte 
(disponibilă în modulul de 
Circulație). 

De asemenea, utilizatorul 
poate naviga în 
informație prin 
intermediul sistemului de 
hyperlink-uri care trimit la 
fișierele de autoritate 
corespunzătoare. 
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Ecran 36 

Integrare cu modulul 
Circulație 

După autentificare, 
utilizatorul are acces la 
contul personal (My 
account) unde sunt 
disponibile informații 
relevante din modulul 
Circulație. 

Utilizatorul poate 
consulta situația 
împrumuturilor, a 
rezervărilor, a reținerilor 
(în vederea împrumu-
tului), a depășirilor, 
penalizărilor etc. 

De asemenea, în contul 
personal utilizatorul 
poate accesa sub-
paginile dedicate: 

 detalii personale 
 mesaje 
 căutări salvate 
 evaluări 
 recomandări 
 tranzacții 

Fiecare dintre acestea va 
pune la dispoziție infor-
mațiile corespunzătoare. 
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Ecran 37 

Integrare cu modulul 
Achiziții 

După autentificare, 
utilizatorul are acces la 
contul personal (My 
account) unde sunt 
disponibile informații 
relevante din modulul de 
Achiziții. 

În exemplu curent, 
utilizatorul are 
posibilitatea de a sugera 
recomandări de achiziție 
pentru bibliotecă. 

Pe măsură ce acestea 
sunt validate, acceptate 
și/sau aprobate, 
utilizatorul poate vedea 
care este situația lor 
curentă (dacă 
administratorul sistemului 
a setat aceste drepturi 
pentru clasa de utilizator 
corespunzătoare). 
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Ecran 40 

Altele 

Descriere: 

Ecran 38 

Integrare cu modulul 
Control Seriale 

După autentificare, 
utilizatorul are acces la 
contul personal (My 
account) unde sunt 
disponibile informații 
relevante din modulul 
Control Seriale. 

În exemplu din stânga 
ecranului se poate vedea 
descrierea de numere de 
serial (issues) așa cum 
este construită de sistem 
online, în timp real pe 
baza operării de primiri în 
modulul Control Seriale. 

De asemenea, utilizatorul 
poate consulta 
descrierea de numere de 
seriale disponibile 
anterior lansării de primiri 
în regim automatizat, iar 
această este disponibilă 
prin vizualizarea 
câmpurilor 
corespunzătoare (pentru 
fiecare locație în parte). 
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55..  IIMMEE  RRoommâânniiaa  
IME România este o companie care funcționează din 1995 și care și-a dedicat activitatea 
dezvoltării de sisteme integrate de bibliotecă, furnizării de sisteme la cheie și a serviciilor 
conexe. Informații detaliate sunt disponibile la adresa www.ime.ro 

IME România este dezvoltator al sistemului TINREAD având la dispoziție expertiza și 
mijloacele necesare pentru a asigura integrarea și implementarea de sisteme complexe 
naționale/internaționale. Unul din cele mai importante astfel de sisteme este IFOS operat de 
The Library of Congress al cărei Vicepreşedinte Anton R. Pierce caracterizează astfel serviciile 
oferite de IME: „the excellent Technical Support and expertise of IME Romania in a fairly 
complex client/server environment, that greatly impacted our productivity”. 

Începând cu 2006 IME distribuie sistemul TINREAD în Asia (Taiwan, China, Hong Kong) având 
în prezent 35 de implementări în zonă, dintre care 26 în varianta TINREAD.Expert cu 
precădere în biblioteci universitare de mari dimensiuni (ex: China University of Science and  
Technology) precum și în cele mai mari biblioteci publice din Taiwan (ex: NTL). 

Din anul 2009 IME este membru Gold în OPN (Oracle Partners Network). În 2011 IME (în 
parteneriat cu IBM) a intrat în etapa finală de selecție a licitației MMIS (MultiMedia 
Informational System) organizată de HKCL (Hong Kong Central Library), etapă în care s-a mai 
calificat doar un singur alt competitor (din SUA). Sistemul este unul din cele mai complexe 
proiecte de informatizare lansate în 2011 la nivel mondial pentru un consorțiu de biblioteci (88 
de biblioteci conectate la sistem, peste 12 milioane USD valoare totală sistem). 

 

* 

*          * 

 

Sperăm să vă putem da în curând vestea că o firmă românească va implementa sistemul 
național de bibliotecă digitală din Hong Kong… 


