FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN
CASIDRO - CATALOGUL STRUCTURILOR INFODOCUMENTARE DIN
ROMÂNIA
1. Informații despre Bibliotecă
Nr.
crt.
Denumirea oficială a bibliotecii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Date de contact
Nume director/ manager:
Nume persoană de contact (pentru
CASIDRo):
Adresa bibliotecii:
Telefon, fax:
E-mail:
Website:
Facebook/ blog:
Programul de funcționare al
bibliotecii:

1.a. Câteva imagini din exterior și interior ale Bibliotecii – în format jpg.
Tipul de bibliotecă
Tipul bibliotecii
națională
metropolitană
județeană
orășenească
municipală
comunală

Tipul bibliotecii
centrală universitară
universitară
CCD
școlară
centru de documentare (CDI)
specializată

Biblioteca are filiale?
......
Adresa, programul de funcționare al filialelor, email, persoană de contact/detalii colecții
(opțional):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
2. Istoricul Bibliotecii (a se specifica, în mod obligatoriu, data înființării bibliotecii):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
3. Colecțiile Bibliotecii:
Nr.
crt.
1.
Total documente
2.
Total documente colecții curente in format tipărit
carte românească
carte străină
din care:
periodice românești
periodice străine
3.
4.

5.

Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.)
Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice
vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.)
Total documente electronice:
- offline (CD-ROM; DVD-ROM)
- online
- digitizate

4. Accesul și facilitățile bibliotecii
Nr.
crt.
1.
2.
3
4.

Catalog tradițional
DA →
Catalog on-line
DA →
Software-ul de bibliotecă utilizat
Nr. săli de lectură

5.

Bibliotecă digitală

6.
7.
8.

Împrumut interbibliotecar DA →
NU →
Servicii de fotocopiere
DA →
NU →
Servicii de scanare
DA →
NU →
Calculatoare (PC) pentru utilizatori (exclusiv cele utilizate de
personalul bibliotecii în scop administrativ) – total:
conectate la Internet
din care:
conectate la Intranet

9.

NU →
NU →
Numărul de locuri:
Link-ul:

10.

Mijloace de
accesibilitate:

pentru dizabilități vizuale
pentru dizabilități locomotorii

5. Utilizarea și utilizatorii bibliotecii
Nr.
crt.
1.
Utilizatori înscriși - total
2.
Acces pe baza permisului DA →
3.

Împrumut la domiciliu

4.

Referințe și bibliografii la cerere

NU →

Tarife:

6. Personalul Bibliotecii
Nr.
crt.
1.
Total personal
personal de specialitate
din care
personal auxiliar
2.
3.

Voluntari
Colaboratori

cu normă
întreagă
cu ½ normă
cu normă
întreagă
cu ½ normă
Da / Nu
Da/Nu

7. Atribuire cod ISIL
Doriți atribuirea codului ISIL instituției dumneavoastre? Alegeţi varianta dorită prin marcarea
cu X
Da
Nu

*Vă invităm, de asemenea, să adăugați în Formular orice alte informaţii utile pentru o cât mai bună reprezentare a
instituţiei dumneavoastră în catalog.
*Pentru lămuriri sau informații suplimentare, ne puteți contacta prin e-mail la adresa casidro@bibnat.ro

Vă mulţumim!

