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Prezentare generală

Această sesiune oferă o 

privire generală a 

programelor și serviciilor 

utile în gestionarea și 

mentenanța 

înregistrărilor de catalog
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Prezentare generală

• Multivolume 

• Mecanismul de legături Aleph  

• Programe de corectare (Fix)

• Rutine de corectare (Fix routines)

• Derivarea noilor înregistrări

• Rutine de verificare

• Copierea catalogării

• Control de autoritate

• Prezentare rapoarte

• Prezentare proceduri

• Unelte utile catalogatorilor



Gestionarea multi-volumelor
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Pe parcursul conversie am văzut că cele mai multe din biblioteci au folosit 

câmpurile 787 pentru a păstra conexiunea între înregistrările multi-volum.

Vă propunem utilizarea acestui câmp pentru înregistrarea multi-volumelor și în 

viitor.



Câmpul LKR – Mecanismul de legături 
Aleph
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În Aleph există un câmp special, numit LKR pentru crearea legăturilor între 

înregistrări.

Câmpurile LKR construiesc conexiunea între diferitele tipuri de înregistrări: 

bibliografice, holding, administrative. Sistemul construiește aceste legături automat 

când un utilizator generează o înregistrare nouă în baza de date.

!!!!! Notă: vă rugăm să nu modificați aceste câmpuri LKR!!!!!



Câmpul LKR – Mecanismul de legături 
Aleph
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Structura câmpului LKR este:

$$a – tip legătură (UP, PAR,DN,ANA) 

$$b – număr de sistem al înregistrării țintă 

$$l – codul bibliotecii BIB țintă (nu este obligatoriu, sistemul utilizează 

automat SUO01)

$$r – Etichete și indicatori MARC (ale câmpului sursă)

$$m – conținutul lui 245 $$a al aceleiași înregistrări

$$n  – conținutul lui 245 $$a al înregistrării țintă

NOTĂ: subcâmpurile $$m și $$n vor fi generate de sistem prin utilizarea 

rutinei fix_doc_lkr_up . 



Câmpul LKR – Mecanismul de legături 
Aleph
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Pe parcursul catalogării utilizatorii pot crea manual câmpuri LKR, pentru a 

construi conexiuni între una sau mai multe înregistrări bibliografice.

Există 4 tipuri de câmpuri LKR:

-UP : pentru conexiune ierarhică ÎN SUS  (UP)

-DN : pentru conexiune ierarhică ÎN JOS  (DOWN)

-PAR : pentru conexiune PARALELĂ

-ANA : pentru conexiune ANALYTICĂ

Notă: trebuie să construiți o direcție, sistemul va genera automat și linkul 

invers 



Câmpul LKR – Mecanismul de legături 
Aleph
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În SUO sistemul generează câmpurile LKR din câmpurile intrărilor 

legăturilor înregistrărilor bibliografice (76X-78X) automat (prin 

utilizarea programul de corectare fix_doc_create_lkr).

Pentru această funcție trebuie să scrieți numărul de sistem și codul 

bibliotecii BIB în subcâmpul $$w în următorul format: 

$$w(SUO01)000000001 și după salvarea înregistrării sistemul va 

genera un câmp LKR din câmpul sursă. 

Puteți seta acest proces pentru toate câmpurile de intrare de legătură 

pe care ați dori să le folosiți în catalogare, acum lucrează corect pe 

câmpurile 773, 787.



Câmpul LKR – Mecanismul de legături 
Aleph
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fix_doc_create_lkr

Crearea câmpurilor LKR depinde de datele din câmpurile 76X-78X  $$w.

Pentru a crea un câmp LKR funcțional, câmpurile 76X - 78X trebuie să aibă în 

$$w date care pot fi utilizate pentru a crea LKR $$b și $$l.

Setarea tipului de link (LKR $$a):

Etichetele câmpurilor 76X-78X determină tipul legăturii (link):

760, 772 – UP

762, 770, 774 - DN

765, 767, 775, 776, 777, 780, 785, 786 - PAR

787 – DN (setare specială pentru SUO)

773 – ANA (setare specială pentru SUO)
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Fix (reparare): Concept

Fix rutine-le sunt proceduri standard definite de 
bibliotecă care “corectează” sau fac modificări 
specifice în înregistrările de catalogare.
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tab_fix

Funcția “fix” lucrează cu un tabel special: 
tab_fix
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tab_fix

Tabelul tab_fix definește trei aspecte:

• Programul fix care definește tipul “corectării” 

care se va face asupra înregistrării de catalogare

• Rutina fix în care programul fix rulează

• Dacă este necesar, parametrii suplimentari 

pentru programul fix
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tab_fix: tabelul

Rutina 

Fix 

Programul

Fix 

Coloana 

parametrilor
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tab_fix

• INS: Programele Fix legate de rutina INS sunt 
activate automat când o înregistrare se transmite 
pe server.

• Programul Fix: fix_doc_tag_008_open_date:
Adaugă automat data curentă în câmpul 008 , 
pozițiile 00-05, MARC 21.



Exemplu corectare: fix_doc_tag_008_open_date

Înainte

După corectare
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Rutine Fix – de corectare 

Rutinele Fix sunt “nume logice” pentru a defini 
un grup de programe  de corectare (fix).
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Rutine Fix – de corectare

De exemplu, este posibil să se 
definească un grup de 
programe fix (de corectare) 
pentru a fi rulate când se 
încarcă înregistrarea pe 
server.
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Rutine Fix – de corectare

Unele din rutinele rezervate pentru ALEPH:

INS     

INS2

INSFS     

MERGE    

LOCAT

HOL

UE_01
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Rutine Fix rezervate

• INS: Programele Fix legate de rutina INS (de la 
INSert) sunt activate automat când este trimisă o 
înregistrare pe server.

• INS2: Programele Fix legate de rutina INS2 sunt 
activate automat când este trimisă o înregistrare 
pe server.
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Rutine Fix rezervate

Diferența dintre INS și INS2 este aceea că rutina

INS2 se execută chiar în timp ce se trimite 

înregistrarea pe server, dar imediat după ce a 

primit un nr. de sistem, înainte de actualizare. 
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Proces ALEPH de actualizare

Înregistrare 

nouă

Înregistrare corectată (INS)

Verificare 

înregistrare

Înregistrare actualizată

Înregistrare 

respinsă

Re-editare

Înregistrare corectată (INS2)

Număr de sistem
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Rutine Fix rezervate

• INSFS: Programele Fix legate de rutina INSFS 
sunt activate automat când se face o catalogare 
rapidă din modulele de Circulație și Achiziție, 
când se trimite înregistrarea pe server

• MERGE: Programele Fix legate de rutina MERGE 
sunt activate automat când se folosește funcția 
Inserare (Paste) înregistrare în modulul de  
Catalogare. 
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Rutine Fix rezervate

• LOCAT: Programele Fix legate de rutina LOCAT 
sunt activate automat când este folosită funcția  
Locate Record (localizare înregistrare).

• HOL: Programele Fix legate de rutina HOL sunt 
activate automat când sunt create înregistrările  
HOL în modulele de Exemplare sau Seriale.
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Rutine Fix rezervate

• UE_01: Programele Fix legate de rutina UE_01 
sunt activate automat când este activat daemon 
(UE_01) Actualizare înregistrări. 
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Rutine Fix

Rutine 

rezervate

Rutine 

def. de 

utlizator

Rutinele Fix pot fi 

definite de utilizator
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Unele programe Fix

• fix_doc_tag_008 

Programul fix_doc_tag_008 adaugă automat data 
curentă în câmpul 008 , pozițiile 07-10, din 
MARC 21, al datei de publicare conform cu 
datele introduse în câmpul 260, sub-câmp $c.

Programul fix_doc_tag_008 adaugă automat data 
curentă în câmpul 008 , pozițiile 07-10, din 
MARC 21, al datei de publicare conform cu 
datele introduse în câmpul 260, sub-câmp $c.
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fix_doc_tag_008
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fix_doc_delete_empty 

Acest program este utilizat pentru a șterge 
câmpuri sau/și subcâmpuri care sunt goale, 
nu au nici un conținut. 

Notați că în modulul de Catalogare, când se 
salvează o înregistrare pe server, câmpurile și 
subcâmpurile goale sunt șterse automat. 

Acest program poate fi utilizat de exemplu, când 
înregistrările de catalogare sunt încărcate de alte 
servicii (de exemplu încărcări în lot) care nu fac 
automat aceste ștergeri.
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Utilizând Rutine Fix

Mecanismul fix poate fi utilizat pentru a “corecta” 
înregistrări din medii diverse. 

Rutinele Fix pot fi utilizate, de exemplu, pentru a 
corecta noile înregistrări înainte de a fi încărcate 
în sistem.
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fix_doc_do_file_08

• Programul fix_doc_do_file_08 fix este un 
program de corectare generic care modifică 
înregistrările de catalogare, pe baza unui script 
de procesare furnizat.

• Multe rutine de corectare sunt furnizate de 
ALEPH, dar sunt situații când o bibliotecă vrea să 
realizeze o corectare personalizată a unei 
înregistrări. Aceasta poate fi făcută de  
fix_doc_do_file_08.
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Generic Fix: Setare

tab_fix

Nume program Script 

procesare
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Scriptul de procesare

Scriptul trebuie să existe în directorul tab/import

al bibliotecii. Numele tabelului este definit de 
utilizator. Este posibil să se definească tabele 
multiple pentru a defini diferite proceduri fix. 

Scriptul este în format de tabel normal ALEPH, cu 9 
coloane.
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Scriptul de procesare
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Scriptul de procesare

În acest exemplu:

• Câmpul 852 al înregistrării este modificat în 949

• Subcâmpul $c din 949 este șters



Derivarea noilor înregistrări analitice

• Puteți deriva înregistrări noi în baza de date 
utilizând proceduri fix speciale.

• Editare/Derivare înregistrarea nouă
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Crearea unei înregistrări analitice de tip 
book - carte
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Procedura creează automat câmpul 773 și se generează și un 

câmp LKR, de tip  ANA.



Crearea unei înregistrări analitice de tip 
book-carte

Puteți seta datele înregistrării derivate în tabelul 
SUO01/tab/tab_fix_new.
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Derivarea unei noi înregistrări de 
autoritate
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Acest program este sensibil la cursor.

Notați că dacă cursorul nu este plasat pe o 
etichetă (tag) relevantă (câmpuri 1XX, 4XX, 6XX 
etc.), atunci înregistrarea de autoritate derivată 
din înregistrarea bibliografică este creată cu 
câmpurile implicite LDR și 008 și fără câmpurile 
1XX și 670.

fix_doc_new_aut_6
Acest program utilizează 
bibliotecile MARC 21 pentru 
a crea o înregistrare de 
autoritate din înregistrarea 
bibliografică curentă.



Derivarea unei noi înregistrări de 
autoritate

Noua înregistrare de autoritate este creată după 
cum urmează:

• Câmpul original (de exemplu, 110) este luat și 
plasat în câmpul 1XX corespunzător din 
înregistrarea de autoritate.

• Un câmp nou 670 este construit pe baza 
câmpurilor 245 (subcâmp $a) și 260 (subcâmp 
$c) din înregistrarea bibliografică. Titlul și data 
din subcâmpul $$a al câmpului derivat 670 sunt 
separate prin virgulă și spațiu și se termină cu 
două puncte. 
(Dacă este un punct la sfârșitul câmpului derivat 
670, acesta va fi șters.)
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Derivarea unei noi înregistrări de 
autoritate
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Lista câmpurilor relevante pentru crearea 
înregistrării de autoritate:100, 110, 111, 130, 
440, 490, 600, 610, 611, 630, 650, 651, 700, 
710, 711, 730 și 740, 800, 810, 811 și 830.
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Verificare: prezentare generală

• Definiții

• Programe de verificare

• Utilizare
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Verificare: Conceptul

Rutinele de verificare (Check routines) sunt 
proceduri standard definite de bibliotecă care 
sunt folosite pentru a “check-verifica” câmpurile 
și înregistrările de catalogare.  
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Tipuri de verificări

• Rutine de validare la nivel de câmp

• Rutine de validare la nivel de înregistrare
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Verificare câmp

Opțiunea de verificare câmp verifică:

• Dacă indicatorii și/sau codurile subcâmpurilor sunt valabile 
pentru eticheta marc (tag).

• Dacă subcâmpurile obligatorii sunt prezente.

• Dacă câmpurile non-repetabile nu se repetă.

• Dependența între câmpul selectat și alte câmpuri din 
înregistrare.

• Conținutul câmpurilor de lungime fixă.

• Valabilitatea unui link extern URI/URL din subcâmpul $u al 
câmpurilor precum 856, 505, 530 și așa mai departe. 
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Verificare câmp (Ctrl + w)
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Verificare câmp

Opțiunea de verificare câmp asigură:

• Prezența câmpurilor și subcâmpurilor necesare

• Câmpurile și subcâmpurile non-repetabile nu se 
repetă 

• Toate câmpurile dependente sunt prezente
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Verificare câmp

În plus: 

• Verificarea înregistrării realizează și ‘verificarea 
câmpului’

• Verifică dacă a fost adăugată o nouă intrare în 
lista vedetelor (headings)

• Verifică dacă o înregistrare duplicat va fi deschisă 
în Index Direct

• Verifică dacă există deja în baza de date 
înregistrări similare
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Verificare înregistrare (Ctrl + u)
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Ștergere înregistrare

Puteți seta sistemul astfel ca atunci când încercați

să ștergeți o înregistrare, sistemul va verifica

dacă există vreo legătură între înregistrarea

respectivă și alte înregistrări sau dacă are

atașate abonamente sau comenzi. Pe parcursul

verificării, dacă există orice legătură, va apărea

un mesaj prin care sunteți informați că nu puteți

șterge înregistrarea.
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Ștergere înregistrare
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Rutine de verificare

Mecanismul de verificare poate fi folosit pentru a 
“verifica”

înregistrări din diverse medii:

• Din clientul de Catalogare, în timp ce edităm 
înregistrări

• Din clientul de Catalogare când înregistrarea este 
trimisă pe server – înainte de a fi actualizată 
baza de date -, sistemul verifică automat 
înregistrarea. 

• Prin servicii de genul Corectare și verificare 
înregistrări de catalog (manage-25)



Copiere - catalogare
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Copierea unei înregistrări dintr-o bază de date externă

Alegeți o 

înregistrarea și 

treceți-o în 

Catalogare



Copiere - catalogare
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La început trebuie să alegeți un format 

de înregistrare din lista derulantă, dacă 

apare (depinde de setările din baza de 

date) și apoi puteți vedea, în modulul 

de Catalogare, înregistrarea externă cu 

prefixul EXT.



Copiere - catalogare
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În modulul de catalogare 

trebuie să duplicați 

înregistrarea externă, astfel va 

fi copiată în baza dvs. de date 

cu numele cu prefixul NEW. 

După duplicare veți putea 

modifica înregistrarea.



Copiere catalogare - corectare
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Meniul Editare/Corectare înregistrare – utilizează un program de corectare 

predefinit care modifică înregistrarea copiată

sau opțiunea din meniu Editare/Extindere din machetă, pentru a îmbogăți 

înregistrarea copiată cu datele pe care le-ați setat în macheta de catalogare.



Copiere catalogare - corectare

56

În stânga înregistrarea modificată fără câmprile LOC 9xx 



Copiere catalogare - corectare
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Tabelul tab04 este folosit pentru a 

converti un set de etichete de 

catalogare în altul.

Programul de corectare care poate fi 

găsit în Editare/Corectare înregistrare, 

utilizează setările din tabelul tab04.

În acest tabel puteți seta ce câmpuri și 

subcâmpuri rămân în înregistrarea 

copiată. 

Notați că tag-urile nedefinite în acest 

tabel vor fi șterse din înregistrare, când 

activați rutina tab_fix.
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Autorități: Prezentare generală

• Control de autoritate

• “Actualizare” în ALEPH
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Ce este control de autoritate?

Controlul de autoritate este utilizarea înregistrărilor 
de autoritate pentru a crea:

• Consecvență

• O structură cu referințe încrucișate
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Consecvență

Controlul de autoritate poate fi utilizat pentru a 
crea consecvență în cazul numelor și subiectelor 
utilizate ca puncte de acces în baza de date 
bibliografică.

De exemplu utilizatorul va găsi, în OPAC, toate
înregistrările  ale lui Samuel Clemens, cunoscut 
ca Mark Twain, listate sub o singură intrare de 
autoritate (heading) - cea preferată și nu unele 
lucrări la autorul Clemens, altele la  Twain).



Structura referințe încrucișate
(Cross-reference)

• Controlul dea autoritate poate fi folosit pentru a crea o 
structură de referințe încrucișate pentru nume și 
subiecte utilizate ca puncte de acces în baza de date 
bibliografică.

• De exemplu un utilizator OPAC care face căutarea după 
"Clemens, Samuel” (intrare nepreferată) va găsi o 
referință încrucișată – VEZI - la "Twain, Mark” (intrarea 
preferată).



Actualizare automată

În Aleph, când se salvează o înregistrare pe server, 

cu o formă nepreferată a unei vedete (heading), 

sistemul va actualiza automat forma nepreferată în 

formă preferată.  
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Reglarea procesului

Biblioteca poate decide dacă dorește sau nu ca 
vedetele să fie actualizate automat de către 
sistem. 

Actualizarea automată a cauzat probleme în câmpurile bibliografice încărcate, 

în baza de date de test, astfel că a fost oprită această funcție între SUO01 și 

SUO10.
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Reglarea procesului

Înainte de actualizarea înregistrării bibliografice, 
sistemul verifică câmpul UPD (flag de actualizare 
înregistrare). 

Câmpul UPD este un câmp special ALEPH care 
determină dacă înregistrarea de autoritate este 
folosită pentru actualizarea automată a 
înregistrării bibliografice. 
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Câmpul UPD

Valori:

Y – actualizarea automată a înregistrării bibliografice.

N – nu se actualizează înregistrarea bibliografică.
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Câmpul UPD
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Câmpul UPD

Dacă se găsește o potrivire dar câmpul UPD este 

setat pe N,

Sunt generate referințele încrucișate dar 

înregistrarea bibliografică nu va fi actualizată 

dintr-un termen nepreferat în termenul preferat. 



68

Câmpul UPD
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Câmpul UPD

Termenul 

nepreferat nu este 

actualizat în 

termen preferat
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Câmpul UPD
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Rapoarte: Prezentare generală

• Rapoarte disponibile
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Ștergerea vedetelor nelegate
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Lista vedetelor neautorizate
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Detectarea vedetelor similare

Detectează vedete similare ale 

care conțin texte identice
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Lista vedetelor cu înregistrări multiple 
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Proceduri: prezentare generală

• Proceduri disponibile



77

Corectare și verificare înregistrare de 
catalog
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Modificări globale
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Verificare URL
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Ștergere vedete nelegate



Unelte utile pentru catalogatori

81



Câmpuri vedetă pentru funcția de căutare 
vedete

Acest tabel definește selecția bazelor și a fișierului de vedete  
care este accesat când este invocată funcția „Căutare vedete" 
în modulul de Catalogare. 

„Căutarea" se face cu F3 sau CTRL+F3 sau F4 sau CTRL+F4, 
când ne aflăm în descrierea bibliografică din Catalogare, pe 
câmpul respectiv. De asemenea se pot folosi opțiunile din 
meniu de Editare.
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Câmpuri vedetă (Heading) pentru 
funcția de căutare vedete

83

În scancode.dat putem seta indexuri ale vedetelor ce vor fi utilizate 

în sistem pentru a copia vedetele.

Dacă doriți să utilizați această funcție pentru mai multe 

câmpuri/subcâmpuri, se pot seta în acest tabel.



Câmpuri vedetă (Heading) pentru 
funcția de căutare vedete
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Căutare vedetă în lista 

de răsfoire SUO01 AUT 

Căutare vedetă în 

lista de răsfoire 

SUO10 PER



Copiere date din listă predefinită

Copiere date din listă predefinită
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Lista ce apare depinde de 

câmp



Copiere date din listă predefinită

• Aceasta este oportunitatea de a seta date fixe 

pentru un câmp + subcâmp specificat. 

• Acum poate fi folosit pentru următoarele 

câmpuri/subcâmpuri:

041, 044, 250 $$a, 380 $$a, 500 $$a, 504 $$a, 655 

$$a,  70# $$4, BAS $$a, LKR $$a

86
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Corectare vedete

Este posibil să corectați vedetele bibliografice în funcția 

Răsfoire (Browse). 



Corectare vedete

• Cu această funcție puteți corecta mai multe 
vedete în același timp, dar procesul este 
ireversibil și dacă greșiți, nu există în sistem o 
funcție de revenire la starea inițială a datelor.

• Am negat dreptul catalogatorilor să folosească 
această funcție de Corectare vedete.

• Numai super-utilizatorii au acest drept în sistem.

• Cu ajutorul acestei funcții puteți corecta 
câmpurile în întregime sau doar anumite 
subcâmpuri.
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Corectare vedete



Corectare vedete
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Înainte de a accepta modificările, puteți compara Vechile vedete cu Noile 

rânduri, pentru a fi siguri că modificarea este corectă.



Corectare vedete

• Cum poate fi greșit?
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Este așa de simplu… 



Mutarea înregistrărilor în arborele 
vizualizare

• Puteți muta diferite tipuri de înregistrări în arborele de 
vizualizare prin drag-and-drop.

• Este o cale ușoară de mutare a exemplarelor între înregistrările 
bibliografice (de exemplu pentru de-duplicare), dar este o 
unealtă care ajută utilizatorii să amestece o întreagă bază de 
date. 

• Am negat pentru catalogatori dreptul de mutare de înregistrări.

• Numai super-utilizatorii au acest drept în sistem.
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Căutare înregistrări similare

• Pentru a căuta înregistrări similare în sistem, pentru a 
evita înregistrări duplicat, puteți utiliza funcția 
Localizare înregistrare similară în Catalogare.
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Căutare înregistrări similare
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Căutare înregistrări similare
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Căutare înregistrări similare
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Pentru a alege înregistrări deschise în fereastra de catalogare, puteți vedea 

înregistrările una lângă alta, le puteți compara și decide să creați una nouă sau 

să o completați pe cea existentă.
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Doriți să împărtășiți idei?


