Informatização do acervo
O sistema de informatização da Biblioteca do CEULP denomina-se Liber e é gerenciado pelo
software Aleph500. O Sistema Liber é composto de um catálogo único, denominado Catálogo
On-line, que reúne o acervo da biblioteca, calçado em uma política de padronização de
processos e serviços.

Registro
Para registro da coleção é utilizado o formato bibliográfico USMARC, visando intercâmbio de
dados (exportação e importação de registros catalográficos), padrão de conteúdo AACR2 e
sistema de classificação CDU. Adota-se sistema de catalogação cooperativa, visando
uniformidade, agilidade e racionalização no processo de catalogação e, em última análise,
maior qualidade nos serviços prestados aos usuários. O acervo da Biblioteca de Palmas está
parcialmente cadastrado no Sistema Liber e identificado com etiquetas de códigos de barras.

Pesquisa
O Catálogo On-line da Biblioteca permite pesquisa simultânea no acervo de todas as
Bibliotecas ou em catálogos independentes, por biblioteca e/ou tipo de material, oferecendo
recursos de pesquisa dos mais simples aos mais sofisticados:
• pesquisar por palavras: permite recuperar documentos através de palavras ou expressões,
em todos os campos ou em campo pré-selecionado;
• percorrer Índices: permite recuperar documentos através de índices alfabéticos de autor,
título, assunto, série e número de chamada;
• pesquisar por número: permite recuperar documentos através dos números de código de
barras dos exemplares, ISBN e ISSN das obras.
Os resultados das consultas podem ser enviados por e-mail ou salvos em arquivos.
A Biblioteca Martin Luther - Palmas, através do Setor da Biblioteca Virtual, oferece recursos
para consulta a bases de dados e periódicos eletrônicos (CD-ROM e on-line), além de pesquisa
na internet.
Os resultados das pesquisas podem ser enviados por e-mail ou salvos em arquivo.

Serviço de Circulação
Através do Sistema Liber, a Biblioteca controla todas as funções da circulação: empréstimos,
renovações, reservas, controle de atrasos e cobrança de taxas por devolução em atraso.

O controle de cotas e prazos de empréstimos são diferenciados por categoria de usuário. As
renovações podem ser feitas nos balcões de atendimento ou pelo próprio usuário através do
acesso ao Catálogo on-line pela Internet.
As reservas de materiais não disponíveis também são efetuadas pelos próprios usuários
através do Catálogo on-line na Internet. Os usuários podem conferir sobre a disponibilidade ou
cancelar seus pedidos de reservas através da mesma interface.
Ainda, através do Catálogo on-line, o usuário pode verificar a situação de seus débitos na
Biblioteca do CEULP.

Estatísticas e relatórios
O sistema Liber oferece diversos relatórios estatísticos pré-definidos. Além disto, sua estrutura
RDBMS (Oracle) e linguagem SQL permitem extração de dados bibliográficos e administrativos
nas combinações e formatos necessários aos relatórios de acordo com a demanda da
comunidade universitária.

