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1. SCOP
Prezenta instrucțiune de lucru descrie etapele care stau la baza serviciului de împrumut interbibliotecar oferit de Biblioteca
Universității „Dunărea de Jos” utilizatorilor săi.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instrucțiunea de lucru se aplică în cadrul Bibliotecii Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice.
3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
Împrumut interbibliotecar - împrumutul de publicații care se realizează între două biblioteci partenere.
Formularele ILL - formular standardizat internațional.
Catalogul Rolinest - instrument eficient de căutare și regăsire simultană al informațiilor bibliografice existente în 12 biblioteci
din România.
Catalogul TINRead - instrument eficient de căutare și regăsire simultană al informațiilor bibliografice existente în biblioteci.
Descriere bibliografică – set de date bibliografice care înregistrează și identifică o publicație.
Ediție – totalitatea exemplarelor unei publicații tipărite prin folosirea aceluiași zaț tipografic sau reproduse după modelul
exemplarului-bază și publicate de un editor.
Titlu – cuvânt sau sintagmă, care apare de obicei în publicație, denumind publicația sau lucrarea care o cuprinde.
Abrevieri:
BUDJG – Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” din Galați
ILL - International Library Loan
ISBN - International Standard Book Number
ISSN - International Standard Serial Number
OPAC - Interfața grafică pentru public a softului de bibliotecă
Koha – Soft integrat de bibliotecă
TINLIB – Soft integrat de bibliotecă
TINRead – Sistem integrat de bibliotecă
PO – Procedură operațională
SBEU – Serviciul bibliotecă și editura universității
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 132/11.02.2005.
Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006 emisă de Guvernul României pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.
334/2002.
Ordin Nr. 2338 din 26 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru imprumutul interbibliotecar.
Regulamentul nr. 5286 din 12 noiembrie 2004 privind împrumutul interbibliotecar de documente. Publicat în Monitorul Oficial
nr. 35 din 11 ianuarie 2005.
Legea nr 8/1996 a dreptului de autor.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidată 2009
Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.
4/17

INSTRUCȚIUNE DE LUCRU
ÎMPRUMUTUL INTERBIBLIOTECAR
UNIVERSITATEA

COD IL SBEU 27-10-05

,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Exemplar: 1
Pagina 5 din 17
Revizia 2
Ediția: 1
DATA: 29.09.2016

4.1. 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
Împrumutul interbibliotecar este serviciul prin care o bibliotecă obține de la o altă bibliotecă anumite publicații inexistente în
colecțiile proprii, în scopul asigurării dreptului fundamental al cetățeanului la informație.
Împrumutul interbibliotecar se bazează pe acorduri de colaborare între biblioteci și se efectuează numai în situația în care
biblioteca nu deține în fondurile sale publicațiile solicitate de utilizator, iar acesta nu are acces direct la bibliotecile care dețin
publicațiile care îl interesează.
Acordurile de împrumut se încheie între instituția care împrumută publicațiile, denumită bibliotecă furnizoare, și instituția care
le primește sub formă de împrumut denumită bibliotecă beneficiară.
Împrumutul interbibliotecar este de două tipuri :
•

Împrumut interbibliotecar intern

•

Împrumut interbibliotecar internațional

5.1. Documentele utilizate și conținutul acestora
-

Permis cititor - tipizat inscripționat cu sigla Universității, datele de contact ale bibliotecii (adresa; nr. telefon, site-ul), cod
de bare, număr permis.

-

Cerere de împrumut interbibliotecar - cuprinde numele solicitant, număr permis cititor, adresa de e-mail, datele
bibliografice ale documentelor solicitate, semnătura solicitant, data solicitării.

-

Formularele ILL - tipizate ce cuprind datele bibliografice ale documentelor solicitate și adresele bibliotecilor partenere.

-

Buletin de expediție – tipizat ce precizează datele de expediție a bibliotecilor partenere.

-

Confirmare de primire – tipizat inscripționat cu datele de expediție a bibliotecilor partenere

-

Vouchere IFLA – cupon valoric utilizat în împrumutul interbibliotecar internațional.

5.2. Circuitul documentelor
Bibliotecarul întocmește referatul de achiziție a voucherelor conform procedurii (Serviciul Achiziții);
Bibliotecarul verifică permisul de bibliotecă al utilizatorului;
Utilizatorul completează cererea de împrumut interbibliotecar;
Bibliotecarul completează formularele ILL și le transmite bibliotecii furnizoare;
Bibliotecarul completează buletinul de expediție și confirmarea de primire.
5.3. Resurse necesare
Resursele materiale, umane și financiare necesare acestei instrucțiunii de lucru sunt identice cu cele prevăzute în PO SBEU
27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă.
5.4. Etapele instrucțiunii de lucru
Etapa 1 - preluarea cererii de împrumut interbibliotecar
Bibliotecarul inițiază dialogul cu utilizatorul determinând astfel natura, cantitatea și nivelul informației solicitate de utilizator.
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Dacă se confruntă cu o cerere ce implica direcționarea spre altă filială sau bibliotecă din localitate, bibliotecarul răspunde
punctual solicitării.
Când utilizatorul solicită un împrumut interbibliotecar bibliotecarul caută să afle:
-

care este statutul profesional al utilizatorului (student, profesor sau utilizator extern );

-

în ce scop va folosi informația (pentru examen licență, disertație sau doctorat );

-

ce cunoaște despre subiect (domeniul de cercetare în care poate fi încadrat);

-

are o listă de cuvinte-cheie pentru căutarea informațiilor;

-

are o listă de surse de informare care au fost consultate deja;

-

are recomandări pentru anumite tipuri de informații, limbă sau dată de apariție;

-

are o bibliografie recomandată de profesorul îndrumător;

-

există un termen limită de transmitere a informațiilor.

Pasul 1 - solicitantul completează cererea de împrumut interbibliotecar.
Bibliotecarul verifică permisul de bibliotecă al solicitantului și îi pune la dispoziție acestuia o cerere de împrumut
interbibliotecar. Dacă solicitantul nu se poate deplasa la bibliotecă pentru completarea cererii, o poate trimite prin e-mail.
În cererea de împrumut interbibliotecar se trec datele personale ale solicitantului, datele bibliografice ale documentelor
solicitate, biblioteca furnizoare (dacă este cunoscută), data, semnătura solicitantului și nota privind taxele poștale de restituire.
Pasul 2 - căutarea documentului solicitat în Cataloagele colective ROLINeST și TINRead sau în cataloagele on-line ale altor
biblioteci din țară și străinătate.
Bibliotecarul, în urma solicitării primite, face o căutare în Catalogul colectiv ROLINeST, pentru a identifica biblioteca în
colecțiile căreia se află documentul solicitat, sau direct în cataloagele on-line ale bibliotecilor.
În cazul în care publicația nu a fost identificată în colecțiile nici unei biblioteci înscrise în cataloagele colective, bibliotecarul
transmite cererea utilizatorului către biblioteci, prin intermediul listei de discuții byblos.
Procedurile de împrumut interbibliotecar se realizează prin corespondență cu fiecare bibliotecă parteneră în parte.
Corespondența este transmisă prin intermediul poștei electronice, fiecare bibliotecă având asociată o adresă electronică la
care este transmisă cererea de împrumut și la care primește răspunsuri în cazul unei solicitări.
Pasul 3 - transmiterea cererii utilizatorului, către biblioteca furnizoare
Bibliotecarul trimite un e-mail către biblioteca furnizoare pentru a afla dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.
Biblioteca parteneră confirmă sau infirmă posibilitatea împrumutului.
Etapa 2 - transmiterea formularelor de împrumut interbibliotecar către biblioteca furnizoare
Pasul 1 – bibliotecarul completează formularele de împrumut
Formularele de împrumut cuprind:
-

denumirea bibliotecii beneficiare și, după caz, codul atribuit acesteia de biblioteca furnizoare;

-

data transmiterii cererii;

-

adresa bibliotecii beneficiare, numărul de telefon și adresa de email;
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-

adresa bibliotecii furnizoare, numărul de telefon și adresa de email;

-

semnătura și ștampila autorității beneficiare;

-

data limită până la care documentul este așteptat;

-

cota documentului (dacă este posibil);

-

detalii bibliografice complete ale documentului solicitat;

-

menționarea, dacă este posibil, a sursei de referință;

-

cerințe speciale: microfilm, microfișă, ediție în altă limbă, etc.;

-

cerințe de livrare – modalitatea de expediție: posta, fax, transmisie electronică.

Pentru o publicație monografică se completează următoarele elemente: autor, titlu, ediție, loc de publicare, editura, data
publicării, colecția/seria, ISBN.
Pentru o copie dintr-o publicație serială, se completează următoarele elemente: titlul serialului, numărul fascicolei, autorul
articolului, titlul articolului, pagini, ISSN.
Sunt trei tipuri de formulare de împrumut: A, B și C. Formularul A se păstrează de către biblioteca beneficiară. Formularele
B și C sunt transmise bibliotecii furnizoare. Formularul B însoțește cartea atât la împrumut cât și la restituire. Formularul C
se păstrează de către biblioteca furnizoare ca justificare a împrumutului efectuat și poate fi folosit pentru înlocuirea la raft a
documentului împrumutat.
Pasul 2 - biblioteca furnizoare confirmă primirea formularelor ILL și stabilește perioada de împrumut.
Pasul 3 - transmiterea materialului solicitat, de către biblioteca parteneră, pe calea cea mai rapidă, asigurându-se
conservarea și securitatea în timpul transportului.
Maniera de livrare este: electronic (prin scanare) sau prin poștă (xerocopii sau documentele solicitate)
Se furnizează la cerere: articole din publicații periodice (nu întreaga publicație) și/sau parțial capitole din cărți (scanare sau
xeroxare).
Etapa 3 - primirea publicației/publicațiilor solicitate și înștiințarea utilizatorului
Bibliotecarul trimite prin e-mail bibliotecii furnizoare confirmarea de primire a materialului solicitat și înștiințează imediat
utilizatorul despre sosirea publicației în bibliotecă.
Publicațiile primite prin împrumut interbibliotecar se așează separat de restul colecției bibliotecii, iar consultarea lor se face
numai la sala de lectură a bibliotecii care a mijlocit împrumutul.
Bibliotecarul poate întocmi o cerere de prelungire a perioadei de împrumut a documentelor solicitate (dacă este cazul)
înainte de expirarea termenului stabilit de biblioteca furnizoare.
Etapa 4 - restituirea documentelor
Pasul 1
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Bibliotecarul pregătește coletul ce trebuie expediat și merge la oficiul poștal pentru a-l expedia.
Coletul trebuie să cuprindă adresa poștală a bibliotecii furnizoare precum și adresa poștala a bibliotecii beneficiare. La
oficiul poștal bibliotecarul completează buletinul de expediție și confirmarea de primire.
Bibliotecarul restituie documentele prin poștă, recomandat și cu confirmare de primire, înainte de expirarea termenului
stabilit de biblioteca furnizoare.
Pasul 2
Chitanța primită este scanată de către bibliotecar și trimisă prin e-mail utilizatorului care a beneficiat de serviciul de
împrumut interbibliotecar, pentru a fi justificați banii primiți pentru taxele poștale.
Taxele de corespondență pentru cererea de împrumut interbibliotecar internațional, achiziționarea voucherelor cerute de
biblioteca de la care se efectuează împrumutul internațional (dacă este cazul) precum și taxele de expediere a
documentelor împrumutate sunt suportate de solicitant.
Biblioteca ce solicită publicațiile este răspunzătoare în caz de nerestituire, pierdere sau deteriorare.
În cazul în care biblioteca primește solicitare de împrumut interbibliotecar de la o altă bibliotecă, derularea secvențelor de
împrumut este identică.
5.5. Valorificarea rezultatelor
Bibliotecarul completează în Registrul de evidență a împrumuturilor interbibliotecare toate solicitările utilizatorilor
menționând :
-

Data solicitării;

-

Numele solicitantului;

-

Adresa de contact/ email-ul;

-

Autorul și titlul publicației solicitate;

-

Colecțiile investigate;

-

Biblioteca furnizoare;

-

Data primirii coletului;

-

Data returnării coletului;

-

Observații.

Datele vor fi folosite în furnizarea statisticilor din sectorul de împrumut interbibliotecar:
-

titluri solicitate bibliotecii de alte biblioteci;

-

titluri furnizate de bibliotecă altor biblioteci;

-

titluri solicitate de bibliotecă altor biblioteci;

-

titluri primite de bibliotecă de la alte biblioteci.
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6. RESPONSABILITĂȚI
Rector/ Prorector – asigură resursele financiare pentru desfășurarea activității departamentului.
Șef Serviciu bibliotecă și editura universității – răspunde de organizarea activității departamentului
Bibliotecarul - completează și semnează toată documentația necesară bunei funcționări a compartimentului; verifică
întocmirea corectă și în timp util a formelor de împrumut interbibliotecar; se asigură că expedierea publicațiilor se face pe
calea cea mai rapidă asigurând conservarea și securitatea acestora în timpul transportului.
Utilizatorul – trebuie să consulte publicația solicitată doar în sala de lectură și să nu deterioreze sub nici o formă publicația.
7. ÎNREGISTRĂRI
Formularele ILL sunt arhivate la 5 ani.
Registrul de evidență a activității zilnice este elaborat de bibliotecar și arhivat la 5 ani.
8. ANEXE
Anexa 1 FIL SBEU 27-10-05.01 - Cerere de împrumut interbibliotecar
Anexa 2 FIL SBEU 27-10-05.02 - Formular de împrumut interbibliotecar intern
Anexa 3 FIL SBEU 27-10-05.03 - Buletin de expediție (Poșta Română)
Anexa 4 FIL SBEU 27-10-05.04 - Confirmare de primire (Poșta Română)
Anexa 5 FIL SBEU 27-10-05.05 - Formular de împrumut interbibliotecar internațional (ILL)
Anexa 6 FIL SBEU 27-10-05.06 - Registrul de evidență a împrumuturilor interbibliotecare
Alte anexe – conform PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă.
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Anexa 1 FIL SBEU 27-10-05.01
Universitatea „ Dunărea de Jos” din Galaţi
Biblioteca – Împrumut Interbibliotecar de publicaţii

Cerere de împrumut interbibliotecar

Nume solicitant...............................................................................................................
Nr. permis ............................................................................................................................
Adresa de e-mail / telefon................................................................................................
Solicitare (Titlu document, autor, editura, loc publicare, an- pentru articole se precizează titlul periodic, nr.
volum, nr. pag.):
1..................................................................................................................................................
Instituţia/Biblioteca de unde se va face împrumutul................................................................
2..................................................................................................................................................
Instituţia/Biblioteca de unde se va face împrumutul................................................................
3..................................................................................................................................................
Instituţia/Biblioteca de unde se va face împrumutul................................................................
4..................................................................................................................................................
Instituţia /Biblioteca de unde se va face împrumutul................................................................
Data,
Semnătura solicitantului,
............................................
Notă:
Taxele poştale de restituire a documentelor împrumutate şi taxele percepute pentru xerocopierea
documentelor solicitate vor fi achitate de către solicitant.
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Registrul de evidență a împrumuturilor interbibliotecare

Nr.
crt.

Nume solicitant

Autorul și titlul publicației

Biblioteca
furnizoare

Data primirii
publicației

Data returnării /
Observații
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