


Proiectul   TEMPUS   "Servicii informaţionale moderne  

pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor”   

("Modern  Information  Services  for  Improvement  Study Quality (MISISQ)” 

Scopul: diversificarea şi modernizarea serviciilor  
Informaţionale pentru asigurarea  

învăţământului superior de calitate 
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Ce este PRIMO? 

cele mai noi tehnologii de căutare 

web 2.0 

interoperabilitate 

arhitectură deschisă 

Primo – lider în furnizarea de soluţii software şi 
servicii complementare pentru biblioteci.  

Primo – este o experienţă de căutare comprehensivă, un sprijin 
pentru cercetarea academică, prin numeroase resurse academice 

disponibile, cu metadate corespunzătoare şi accces full-text.  
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Platforma Primo are la bază trei principii fundamentale 



Intuitiv 

Eficient 

comprehensiv 

flexibil 

PRIMO 

PRIMO 

personalizabil 

Suport unic  
pentru 

consorţii 

interactiv 

un spectru larg de resurse informaţionale  

interfaţă prietenoasă, clară, simplă, intuitivă  

arhitectură deschisă  navigabilitate simplă  

sortarea 
rezultatelor 
după 
relevanţă, 
conform 
tehnologiilor 
ScholarRank  

diferite tipuri de resurse informaţionale 
(documente pe suport fizic, resurse 
electronice, obiecte digitale, resurse 
multimedia)  

viteză mare de răspuns la cererea de căutare  



Avantajul cheie al acestei platforme constă în faptul că sporeşte 
potenţialul bibliotecilor de a oferi accesul simultan utilizatorilor 

dintr-un singur punct la o multitudine de resurse informaţionale 



Primo permite atât 
integrarea resurselor 

instituţionale deţinute 
de bibliotecă, cât și a  

resurselor 
informaţionale 

provenite din surse 
externe. 



Navigabilitatea şi modul facil de accesare –  
pot fi efectuate căutări în Catalogul unei singure biblioteci 

universitare prin selectarea acronimului instituției sau concomitent 
în toate cataloagele și resursele instituţiilor partenere  



personalizarea mediului de lucru –  
rezervarea on-line a documentelor disponibile la raft, furnizarea de 
informaţii, salvarea rezultatelor căutării în e-raft, în vederea creării 

listelor bibliografice, transmiterea datelor pe e-mail 



Căutarea simplă  

Regăsirea informaţiei: 

pot fi utilizaţi operatorii 
logici sau booleeni (and, 

or, not) pentru extinderea 
sau restrângerea căutării 

şi operatorii de trunchiere 
(*, ?, ””) pentru înlocuirea 

unuia sau mai multor 
caractere (litere din 

cuvânt) 
 „” - pentru căutarea exactă  

 



Căutarea 
avansată 

oferă 
posibilitatea de a 
combina mai 
multe criterii de 
căutare pentru a 
obține rezultate 
relevante 

гипертензия + беременности осложнения 

гипертензия + беременности 



Căutarea prin 
răsfoire  

reprezintă o 
căutare de 
parcurgere a unei 
liste alfabetice 
afişată în funcţie de 
tipul de browse 
selectat şi termenii 
de căutare 
specificaţi de către 
utilizator. 

disponiblitatea 
publicației în 

acces deschis sau 
în una din 

subdiviziunile 
Bibliotecii 





Contul meu - gestionarea mediului de lucru: modificarea 
setărilor personale, vizualizarea informațiilor despre 

împrumuturile și rezervările efectuate etc. 
 Cererile mele - afișarea listei publicațiilor rezervate. 



• monitorizarea termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate 

•exportul înregistrărilor bibliografice în sistemele de gestiune a referinţelor  EasyBib, 
EndNote, RefWorks 



•e-raft - permite vizualizarea rezultatelor salvate  



•selectarea înregistrărilor necesare; 
 

•trimitere pe e-mail, tipărire, export către bazele de date de gestiune a datelor bibliografice.  

 decuparea înregistrărilor selectate; 
 

 copierea înregistrărilor selectate; 

   inserarea înregistrărilor selectate; 
   ștergerea înregistrărilor selectate; 
 



Resurse LibUniv  
• resursele academice electronice a editorilor şi 

agregatorilor primari şi secundari, la care bibliotecile oferă 
acces prin abonament sau open acces  

• PCI – Primo Central Index - Primo Indexul Central (PCI) - 
resurse electronice ştiinţifice de importanţă regională sau 
globală: articole din reviste, cărți, recenzii, materiale ale 
conferințelor științifice, comentarii, documente legislative 



gradul în care o înregistrare  
bibliografică se potriveşte  

cu interogarea; 

scorul de valoare  

data publicării  

Algoritmul de 
ierarhizare bazat 

pe relevanţă 

clasamentul de relevanţă  
personalizat 

clasamentul de relevanţă  
a colecţiilor locale 



Descoperă şi explorează cu Primo!  

Dobrea Olesea - șef Secție ATBC, BȘM 
 olesea.dobrea@usmf.md 
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