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SISTEMUL (*SOFTUL*) INTEGRAT AUTOMATIZAT DE BIBLIOTECĂ 
UTILIZAT LA BIBLIOTECA F.M.V. BUCUREŞTI 

PREZENTARE

 Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti este beneficiară a 

Sistemului (softului) Integrat de bibliotecă Softlink Liberty3, produs al Societăţii 
Softlink România-British Council, ca sistem de informatizare pentru biblioteci, dotat cu
opţiuni extinse de căutare a informaţiei ştiinţifice în baza de date a bibliotecii, accesibilă în 
format electronic prin catalogul on-line al bibliotecii accesibil pe adresa web:

www.bibliotecafmvb.ro
Prin intermediul sistemului Softlink Liberty3 am realizat pagina de web a

bibliotecii, integrând catalogul on-line care conţine înregistrările bibliografice ale fondului 

ştiinţific de carte dintre anii 1980-2009. Astfel printr-un simplu click pe adresa web a 

bibliotecii www.bibliotecafmvb.ro devin disponibile informaţii despre bibliotecă şi 

fondul de publicaţii existent în baza de date a bibliotecii, informaţii despre serviciile oferite de 

noi, cu ştiri de ultimă oră  (nu numai din incinta Bibliotecii F.M.V. sau a Facultăţii de 

Medicină Veterinară) ci de oriunde, pentru orice abonat la Internet. Accesul la informaţie s-a 

îmbunătăţit considerabil, reducând timpul de căutare a unui titlu în bibliotecă, regăsire şi 

punerea acestuia la dispoziţia utilizatorilor solicitanţi, mărind astfel posibilitatea de întocmire 

a bibliografiilor, de studii aprofundate, de realizare a lucrărilor de specialitate. 

De asemenea acest sistem include facilităţi ce sunt de un real folos pentru serviciile de 

înregistrare, actualizare, întreţinere a catalogului bibliotecii. 

În plus, statistici referitoare la miile de publicaţii existente în biblioteca noastră, fie că 

este vorba despre statistici anuale, statistici de întreţinere sau liste de referinţe bibliografice, se 

pot realiza în câteva minute, conform registrelor tradiţionale sau cerinţelor administrative. 

Posibilitatea de a ataşa şi vizualiza de pe orice calculator conectat la Internet, oriunde 

în lume, cărţi sau articole în format electronic, cât şi opţiunea de adăugare a unei imagini  



caracteristice pentru orice publicaţie din fondul de carte, în program, cu vizualizare în 

timp real, reprezintă un pas important înainte pentru biblioteca noastră, în lumea 

contemporană informatizată. 

Menţionăm că la ora actuală baza de date a Bibliotecii F.M.V. are inclus fondul 

ştiinţific de carte cuprins între anii 1980-2009. Activitatea de prelucrare, catalogare, indexare 

respectiv arhivare a fondului publicistic al colecţiilor Bibliotecii F.M.V. are caracter 

permanent, realizându-se prelucrarea achiziţiilor curente de carte şi bineînţeles continuând cu 

fondul anilor mai mici de 1980, până la primul an de intrare al publicaţiior în bibliotecă. 


