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1. SCOP
Prezenta instrucțiune de lucru descrie etapele înscrierii unui cititor în bazele de date ale bibliotecii și vizarea unui permis de
bibliotecă.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instrucțiunea de lucru se aplică în sălile de lectură ale bibliotecii unde se fac înscrierile cititorilor și vizarea permiselor de
bibliotecă.
3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
Utilizator – beneficiar al serviciilor de bibliotecă.
Dispoziție de plată - formular tipizat ce confirmă valoarea de plată spre casierie.
Fișă contract cititor - formular tipizat care conține datele studenților înscriși în baza de date a bibliotecii.
Permis de bibliotecă - tipizat țiplat cu cod de bare distinct pentru fiecare utilizator. Nu este transmisibil
Abrevieri:









BUDJG – Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” din Galați
OPAC – Catalogul electronic al BUDJG
TINLIB – Soft integrat de bibliotecă
SBEU – Serviciu Bibliotecă și Editura Universității
CA – Consiliu de Administrație
PO – Procedură operațională
KOHA – Soft integrat de bibliotecă
BCB – Bibliotecarul casier al bibliotecii

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4.1. Legislație primară
Conform celor din PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă.
Legea nr. 677 / 2001 (pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date).
4.2. Reglementări internaționale
SR ISO 15489- 1 : 2007- Informare și documentare. Managementul înregistrărilor. P I: Generalități.
4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice
Conform celor din PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă.
5. DESCRIEREA INSTRUCȚIUNII DE LUCRU
Înscrierea cititorului presupune eliberarea unui permis. Permisul de cititor este netransmisibil și oferă acces la colecțiile și
serviciile bibliotecii precum și la toate spațiile de lucru pentru public.
Semnarea Fișei contract cititor și luarea la cunoștință a prezentului regulament constituie actul juridic, prin care cititorul își
asumă răspunderile morale și materiale, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de
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bibliotecă împrumutate și consultate precum și folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.
5.1. Documentele utilizate și rolul acestora
 dispoziție de plată: trimitere către BCB specificând suma de încasat
 fișă contract cititor: cuprinde date referitoare la persoana solicitantă: nume, prenume, adresa, nivelul studiilor,
funcția, număr de telefon, adresa, data și locul emiterii actului de identitate, seria și nr., nr. permisului eliberat,
data și semnătura bibliotecarului care confirmă corectitudinea datelor.
 chitanța: act scris prin care se face dovada primirii unei sume de bani încasată conform prevederilor din
Regulamentul serviciilor pentru cititori
 permis cititor: tipizat inscripționat cu sigla Universității, datele de contact ale Bibliotecii( adresa; nr. telefon, siteul), cod de bare , nr. permis.
5.2. Circuitul documentelor
 Utilizatorul completează Fișa contract cititor.
 Cititorul extern primește dispoziție de plată și achită taxa eliberare permis.
 Bibliotecarul verifică corectitudinea completării fișei contract cititor.
 Bibliotecarul eliberează permisul de bibliotecă.
5.3. Resurse necesare
Resursele materiale, umane și financiare sunt identice cu cele din PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul
în bibliotecă.
5.4. Etapele instrucțiunii de lucru
Etapa 1
Pasul 1.
La înscrierea cititorului, bibliotecarul solicită următoarele documente:
- pentru cititorii externi - buletin de identitate, adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie (după caz).
- pentru studenți și elevi – buletin de identitate și carnet de student vizat la zi sau carnet de elev.
- pentru salariații universității – legitimația de salariat.
Pasul 2.
Cititorul completează Fișa contract cititor și o semnează.
Dacă persoana care solicită înscrierea este cititor extern atunci bibliotecarul eliberează o dispoziție de plată pentru achitarea
taxei de eliberare permis.
În baza dispoziției de plată, cititorul extern va achita suma aferentă la casieria Universității sau la BCB. Chitanța va fi
prezentată bibliotecarului de la punctul de eliberare permise.
În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, cititorul este obligat să înștiințeze imediat biblioteca de pierderea acestuia
și să îl declare nul printr-un anunț în presă. Bibliotecarul eliberează un nou permis după ce permisul vechi a fost declarat
pierdut, anulat de către bibliotecă și după achitarea unei taxe de eliberare duplicat.
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Pasul 3.
Bibliotecarul verifică exactitatea și corectitudinea datelor din fișa contract cititor, trece data înscrierii, numărul de permis al
cititorului și semnează fișa acestuia.
Pasul 4.
Bibliotecarul eliberează permisul de bibliotecă, instruiește și informează cititorul în legătură cu colecțiile și serviciile de care
beneficiază acesta.
Etapa 2.
2.1. Introducerea utilizatorilor în softul integrat de bibliotecă TINLIB
Bibliotecarul introduce datele din Fișa contract cititor în softul integrat de bibliotecă TINLIB astfel:
Pasul 1.
Deschide aplicația, în modulul Circulație.
Din meniul de Întreținere alege Meniul Înregistrare Cititori apoi cu ajutorul tastei Enter selectează Înregistrare cititor (după
nume). Setul curent de înregistrări afișează numele cititorilor din sistem.
Cu ajutorul tastei F10 bibliotecarul verifică în baza de date dacă cititorul are deja permis de bibliotecă. Pentru a aduce
modificări unei înregistrări existente se apasă tasta Home.
Pasul 2.
Pentru a introduce un nou cititor bibliotecarul apasă tasta INSERT se deschide macheta de introducere date și se completează
câmpurile din machetă cu câmpurile corespunzătoare din fișa contract cititor.
-

Numele și prenumele cititorilor se completează cu majuscule, după care se completează macheta propriu-zisă.
Pentru celelalte câmpuri (Nivel pregătire, Vârsta, Naționalitate, Sex, Profesie, Loc de muncă, și Secție) se folosește
facilitatea de validare.

Caseta este completată prin alegerea cu tasta F10 urmată de tastele End respectiv Esc pentru validare. În cazul în care au
fost deja introduse valori, se afișează în fereastră o listă de posibile valori care trebuie introduse. Dacă valoarea pe care
dorim să o introducem nu apare în fereastră, trebuie apăsată tasta Insert și completat formularul pentru acel câmp, după care
apăsată tasta End și tasta Esc pentru a stoca noua valoare.
Pentru selectarea unei noi unități, trebuie apăsată tasta End atunci când cursorul din fereastră este în dreptul valorii respective
și apoi Esc pentru a închide fereastra. Valoarea selectată va apărea în macheta de introducere a datelor.
Pasul 3.
Câmpul Adresă poștală 1 este completat de bibliotecar cu adresa din buletinul de identitate al cititorului iar câmpul Adresă
postală 2 este completat cu adresa de flotant.
Pasul 4.
În câmpul Detalii cititor bibliotecarul introduce informațiile cu privire la:
-

Număr cititor – numărul unic atribuit fiecărui utilizator (dacă numărul este deja atribuit, sistemul solicită introducerea
unui număr nou)
Clasa cititor – bibliotecarul folosește facilitatea de validare. Dacă acest câmp este lăsat gol, atunci clasa “General”
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-

va fi automat atribuită la stocare. Câmpul pentru clasă cititor determină numărul maxim de împrumuturi pe care le
poate face un utilizator, perioada de timp pe care se poate acorda împrumutul și codurile de amendă.
Dată înscriere (ZZ/LL/AA) – bibliotecarul trece data la care se face înscrierea în baza de date.
Privilegiile expiră la (ZZ/LL/AA) - dacă clasa căreia îi corespunde un cititor are definită o perioadă de membru și nu
o dată de expirare a privilegiilor pe baza datei de înscriere, sistemul va calcula automat o dată de expirare a
privilegiilor pe baza datei de înscriere a cititorului.

După ce data de expirare a trecut, orice încercare de a elibera o unitate acelui cititor folosind tasta F5 va fi blocată și un mesaj
adecvat va fi afișat în partea de jos a ecranului.
Cu tasta Esc se salvează modificarea, după ce în prealabil se răspunde cu D la întrebarea Salvare înregistrare? D/N.
Pasul 5.
Fișele contract cititor vor fi îndosariate în ordine alfabetică, pe ani universitari.
După o perioadă de 5 ani aceste fișe vor fi arhivate.
2.2. Introducerea utilizatorilor în softul integrat de bibliotecă Koha
Bibliotecarul introduce datele din Fișa contract cititor în catalogul online Koha astfel:
Pasul 1.
Deschide catalogul online Koha Staff client în pagina principală (Home), selectează Patrons.
În caseta de căutare introduce numele cititorului pentru a verifica dacă nu este deja înregistrat în baza de date cu un alt permis
de cititor, apoi apasă Search patrons.
Pentru a aduce modificări unei înregistrări existente se selectează Edit din stânga înregistrării.
Pasul 2.
Pentru introducerea unui cititor nou în baza de date se selectează din pagina principală Patrons apoi click pe New patrons.
Se deschide o fereastră din care se alege statutul fiecărui utilizator (Student, Cadru didactic, Doctorand, Cititor extern, etc.)
urmând ca în final să se deschidă macheta de introducere date. Se completează câmpurile din machetă cu câmpurile
corespunzătoare din fișa contract.
În câmpul Patron identity se completează:
-

Surname - numele de familie al utilizatorului,
First name - prenumele utilizatorului,
Date of birth - data de naștere,
Initials – inițiala tatălui,
Other name – se completează doar dacă și-a schimbat numele în urma căsătoriei,
Female / Male – se bifează sexul utilizatorului.

În câmpul Main address se completează:
-

Address – adresa utilizatorului,
Street number– numărul străzii,
City – orașul de reședință,
Country – țara.
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În câmpul Contact se trece:
-

Primary phone – numărul de telefon,
Primary email – adresa de email.

Dacă are o altă adresă în afara celei din cartea de identitate (ex. cămin studențesc) se trece în modulul Alternate address.
În câmpul Library management se completează:
-

Card number – numărul de permis (ex. BUG-A/021416),
Library – biblioteca unde se face înregistrarea,
Category – statutul utilizatorului (ex. Student, cadru didactic...),
Sort 1 – Facultatea unde este înscris utilizatorul,
Sort 2 – Specializarea la care s-a înscris utilizatorul.

În câmpul Opac/Staff login se trec:
-

Username – numeprenume (ex. Mariana),
Password – număr permis (ex. BUG-A/021419),
Confirm password – se repetă număr permis (ex. BUG-A/021419).

Ulterior, utilizatorul poate să își schimbe parola din contul personal din Catalogul online KOHA.
La finalul înregistrării se apasă Save. (vezi manualul Koha)
Etapa 3
Bibliotecarul vizează permisele de bibliotecă, studenților înscriși deja în anii precedenți, pe baza carnetelor de student vizate
pe anul universitar în curs.
Bibliotecarul vizează permisele de bibliotecă în softul integrat de bibliotecă TINLIB astfel:
Pasul 1.
Deschide aplicația în modulul Circulație.
Din meniul de Întreținere bibliotecarul tastează Enter și alege meniul Listă Cititori (după Număr Cititor). Setul curent de
înregistrări afișează numele cititorilor din sistem și numărul permisului.
Cu tasta F10 bibliotecarul face căutarea în baza de date după numărul de permis al cititorului.
Cu tasta Enter se deschide macheta de înregistrare și cu ajutorul tastei Home bibliotecarul completează câmpul corespunzător
vizei.
Pasul 2.
În câmpul Detalii Cititor bibliotecarul poziționează cursorul pe Clasă Cititor.
Caseta este completată folosind facilitatea de validare. Pentru selectarea unei noi unități (vizat 2014-2015) trebuie apăsată
tasta End atunci când cursorul din fereastră este în dreptul valorii respective și apoi Esc pentru a închide fereastra. Valoarea
selectată va apărea în macheta de introducere a datelor.
Cu tasta Esc se salvează modificarea, după ce în prelalabil se răspunde cu D la întrebarea “Salvare înregistrare? D/N”.
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6. RESPONSABILITĂȚI
BCB trimite tabelul cu taxele încasate biroului Financiar și sumele încasate le predă la casieria universității.
Utilizatorul trebuie să ia la cunoștință și să respecte regulamentul bibliotecii.
7. ÎNREGISTRĂRI
Taxele pentru serviciile prestare de BUDJG sunt elaborate de SBEU, semnate de Șef Serviciu Bibliotecă și Editura
Universității, aprobate de CA al UDJG și difuzate tuturor compartimentelor bibliotecii.
Fișa contract cititor este elaborată de SBEU, aprobată de CA al UDJG și arhivată după 5 ani.
Fișa de evidență a cititorilor înscriși și a frecvenței zilnice este elaborată de SBEU, aprobată de CA al UDJG și arhivată după
5 ani.
8. ANEXE
Anexa 1 FIL SBEU 27-10-01.01 – Fișa contract cititor
Anexa 2 FIL SBEU 27-10-01.02 – Dispoziție de plată
Anexa 3 FIL SBEU 27-10-01.03 – Evidența cititorilor înscriși și a frecvenței în cursul lunii....anul...
Alte anexe – conform PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă.
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Anexa 1 FIL SBEU 27-10-01.01
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Anexa 2 FIL SBEU 27-10-01.02
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