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I. Istorie şi experienţe internaţionale. 

  Una din  activităţile esenţiale ale IFLA este Controlul Bibliografic Universal şi 

Formatul Internaţional MARC – UBCIM (Universal Bibliographic Control and 

International MARC). 

Scopul acestei activităţi este coordonarea acţiunilor destinate dezvoltării 

standardelor pentru controlul bibliografic la nivel naţional şi pentru schimbul de date la 

nivel internaţional, întreţinerea standardelor bibliografice şi a celor pentru formate, 

colectarea tuturor informaţiilor aferente domeniului. UBCIM promovează formatul 

internaţional de schimb UNIMARC şi coordonează întreţinerea şi dezvoltarea lui de 

către un grup de experţi (Comitetul Permanent UNIMARC).  În plus, programul asigură 

publicarea proiectelor legate de aspectele mai sus menţionate, precum şi a lucrărilor 

prezentate la întâlnirile şi seminarele importante.  

 În seria de publicaţii UBCIM, în anul 1995 la editura Saur a apărut volumul 

intitulat: Indexarea pe subiecte : principii şi practică în anii 90 : lucrările unei 

întâlniri IFLA desfăşurată la Lisabona, Portugalia, 17-18 august, 1993 (Subject 

Indexing: Principles and Practices in the 90's : Proceedings of the IFLA Satellite 

Meeting Held in Lisabon, Portugal, 17-18 August 1993) volum editat de Robert P. 

Holley, Dorothy McGarry, Donna Duncan şi Elaine Svenonius. 

Întâlnirea a fost structurată pe 2 secţiuni: 

-  Secţiunea I, Sisteme şi practici de indexare, unde au fost prezentate lucrările ce 

descriu sistemele naţionale de acces la subiect din ţările participante  

- Secţinuea II,  Probleme actuale în indexarea pe subiecte, probleme legate de 

dezvoltarea acestora.  

     În Secţiunea I, prima lucrare este Accesul la subiecte în reţeaua de biblioteci 

braziliană : BIBLIODATA CALCO (Subject Access in the Brazilian Library 

Network BIBLIODATA CALCO) - lucrare ce prezintă reţeaua naţională de baze de 

date bibliografice BIBLIODATA, reţea care permite accesul la înregistrările deţinute de 

cele mai importante biblioteci din ţară, printre care Biblioteca Naţională a Braziliei, 

numeroase biblioteci universitare şi centre de cercetare. Baza de date bibliografice este 

accesibilă şi on-line - BIBLIODATA/CALCO. 
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     Urmează lucrarea Accesul la materialele din biliotecă în Canada : privire 

generală (Subject Access to Library Materials in Canada : Overview) în care, pornind 

de la ideea că reprezentarea subiectului se bazează pe cuvinte, iar cuvintele folosite 

caracterizează naţiunea şi limba naţională, se încearcă să se demonstreze faptul, că este 

posibil, ca vedetele de subiect utilizate să reflecte specificitatea unei ţări, respectând, 

totodată, şi standardele internaţionale de indexare. Exprimând convingerea, că în 

Canada s-a reuşit îmbinarea celor două aspecte, conformitatea cu standardele 

internaţionale dar şi exprimarea specificităţii, în lucrare sunt prezentate şi caracterizate 

cele trei mari sisteme de indexare pe subiecte utilizate: Library of Congress Subject 

Headings (LCSH), Canadian Subject Headings (CSH) şi Repertoire de vedettes-matiere 

(RVM). 

 Despre situaţia existentă în Croaţia aflăm din lucrarea Sisteme de acces la 

subiect utilizate în Croaţia (Subject Access Systems in Use in Croatia) şi anume : se 

foloseşte Clasificarea Zecimală Universală, dar se simte lipsa standardizării catalogării 

pe subiecte. Deşi există reguli pentru catalogarea descriptivă, în Croaţia nu există reguli 

naţionale de catalogare pe subiecte. După o prezentare a sistemelor de acces la subiect, 

utilizate înainte de anii 90, ni se prezintă catalogarea pe subiecte în bibliotecile naţionale 

şi universitare, precum şi cercetările, aflate în lucru la aceste biblioteci. 

     Urmeză lucrarea Evoluţia şi practica indexării pe subiecte în Franţa 

(Evolution of Subject Indexing Practice in France), unde sunt prezentate 3 exemple de 

sisteme de indexare: RAMEAU, un fişier de autoritate enciclopedic, întreţinut de 

Biblioteca Naţională a Franţei şi bibliotecile universitare şi municipale; MOTBIS, un 

tezaur creat pentru reţeaua centrelor de informare din învăţământul secundar; şi, în final, 

evoluţia INIST (Institut de l'information scientifique et technique) în raport cu lexiconul 

PASCAL. Lucrarea subliniază cele câteva probleme speciale, pe care le ridică indexarea 

enciclopedică şi anume: nivelul vocabularului, omogenitatea indexării în diferite 

discipline, evoluţia limbajului ştiinţei informării. 

     În lucrarea Indexarea pe subiecte în anii 90 : situaţia în Germania (Subject 

Indexing in the Nineties : the Situation in Germany) sunt amintite aspecte, legate de 

cataloagele pe subiecte din bibliotecile universitare, publice şi naţionale, apoi regulile 

catalogării pe subiecte şi fişierul de autoritate pentru descriptori, cooperarea dintre 
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bibliotecile naţionale şi reţelele regionale, încheind cu o privire asupra cooperării 

internaţionale în ceea ce priveşte un tezaur multilingv.  

     Lucrarea Accesul la subiecte în Iran (Subject access in Iran) are ca idee 

principală faptul, că în această ţară nu există reguli de stabilire a vedetelor de subiect. 

Bibliotecarii iranieni traduc termenii din Sears List of Subject Headings sau din LCSH, 

adăugând de multe ori termeni aleşi de ei, ceea ce a condus în timp la neuniformitate. 

     Urmează lucrarea Cataloagele pe subiecte în Polonia (Subject Catalogues in 

Poland). 

În Polonia indexarea pe subiecte s-a dezvoltat în două direcţii diferite: bibliotecile 

medicale şi celelalte biblioteci. Cele două tipuri de biblioteci au abordat puncte de 

vedere diferite în practica indexării pe subiecte: bibliotecile medicale urmează practica 

impusă de Biblioteca Medicală Centrală din Varşovia, care a publicat un dicţionar de 

vedete de subiect în medicină şi domeniile înrudite. Practica indexării pe subiecte în 

bibliotecile generale îşi are rădăcinile în munca lui Adam Lysakowski, care s-a bazat 

atât pe propunerile lui Cutter, cât şi pe instrucţiunile germane. 

Principalul instrument în indexarea pe subiecte în bibliotecile generale din 

Polonia este National Library Subject Headings. Vedetele de subiect sunt folosite şi în 

bibliografia naţională poloneză actuală, împreună cu Clasificarea Zecimală Universală. 

Atât vedetele de subiect, cât şi indicii CZU sunt folosiţi în sistemele automatizate de 

căutare la Biblioteca Naţională a Poloniei, precum şi în bibliotecile universitare. 

     Prelegerea Indexarea pe subiecte în bibliotecile portugheze : o nouă 

abordare cu SIPORBASE (Subject Indexing in Portuguese Libraries : A New 

Approach with SIPORBASE) prezintă motivele proiectului SIPORBASE şi scopurile 

sistemului, principalele surse şi opţiuni, precum şi o foarte scurtă prezentare a 

manualului SIPORBASE. 

     Indexarea pe subiecte la Biblioteca Naţională a Spaniei (Subject Indexing 

at the National Libray of Spain) este titlul lucrării următoare. După un foarte scurt 

istoric al metodelor  utilizate de-a lungul timpului la Biblioteca Naţională a Spaniei, este 

menţionat faptul că : Clasificarea Zecimală Universală a fost introdusă în anul 1935. 

Catalogarea sistematică a început să se dezvolte tot din 1935, Clasificarea Zecimală 

Universală şi vedetele de subiect rămânând cele două sisteme utilizate în indexarea pe 
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subiecte la Biblioteca Naţională a Spaniei. Informatizarea la această bibliotecă a început 

în anul 1987 prin instalarea sistemului SABINA în Serviciul de Catalogare Clasificare; 

în 1991 acest sistem a fost înlocuit cu ILIADA. Urmează o prezentare detaliată a celor 

două sisteme. 

     O altă lucrare prezentată a fost Controlul indexării pe subiecte : punctul de 

vedere britanic (Subject Control : The British Viewpoint).  

Punctul de vedere britanic asupra controlului indexării pe subiecte este raportat la 

stadiul sistemelor de indexare bazate pe cuvânt şi a cercetării în acest domeniu. Este 

precizat faptul, că la momentul actual este corect să se pună accentul pe cuvânt, 

deoarece indexarea pe subiecte în Marea Britanie nu reflectă o abordare sistematică în 

maniera din trecut. Unul din factorii principali, care a condus la această situaţie, a fost 

creşterea disponibilităţii şi a utilizării serviciilor informatizate, care oferă potenţial 

pentru căutarea on-line prin părţi de înregistrare, fapt ce nu era posibil în forma manuală 

a catalogului. Serviciul Britanic Naţional Bibliografic a încetat să folosească sistemul de 

indexare PRECIS, înlocuindu-l în anul 1991 cu altul mult simplificat, denumit 

COMPASS. Noul sistem este structurat să ia în consideraţie faptul, că toate elementele 

unei înregistrări bibliografice pot fi accesate direct. 

     Din lucrarea Sisteme de acces la subiect în SUA (Subject Access Systems in 

the USA) aflăm că, în ceea ce priveşte sistemele de acces la subiect, utilizate în SUA, 

cele mai larg adoptate sunt: LCSH, sistem destinat cuprinderii tuturor subiectelor unei 

colecţii generale, şi Medical Subjects Headings - MeSH, sistem ce se ocupă numai cu 

acest domeniu. Se arată faptul, că cele două sisteme au anumite principii structurale 

comune. Pentru acces, ambele sisteme folosesc principiul intrării distincte şi directe. Ca 

semantică, pentru a rezolva problema sinonimelor şi omonimelor, sistemele aderă la 

principiul vedetelor unice şi uniforme (un termen pentru fiecare subiect şi un subiect 

pentru fiecare termen) şi, tot din punct de vedere al semanticii, ambele sunt sisteme larg 

precoordonate, care, în anumite circumstanţe, permit post coordonarea. Nu există reguli 

de catalogare pe subiecte pentru nici unul din cele două sisteme. Instrucţiuni detaliate 

pentru aplicarea LCSH sunt publicate în Library of Congress Subject Cataloguing 

Manual: Subject Headings. Pentru MeSH, regulile de catalogare sunt date în prefaţa la 

lista alfabetică. Lucrarea analizaeză semantica şi sintaxa celor două sisteme.  
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     Secţiunea II, Probleme actuale în indexarea pe subiecte, a găzduit prelegeri pe 

teme de permanentă actualitate. 

Astfel, lucrarea Complementaritatea limbajului natural de indexare şi a celui 

controlat (The Complementarity of Natural and Controled Languages in Indexing), 

pornind de la un studiu de caz, o comparaţie între un caz de indexare bazată pe 

vocabular şi un caz de indexare liberă, aminteşte avantajele, dar şi limitele limbajului de 

indexare controlat şi nevoia de a fi completat cu limbajul natural.  

   În lucrarea Precoordonare sau nu (Precoordination or Not) se discută 

problema precoordonare "contra" postcoordonare, prezentând în mod analitic 

argumentele pro şi contra pentru pre- şi postcoordonare în cataloagele on-line din zilele 

noastre, subliniind diferenţa între o listă enumerativă de vedete de subiect şi una 

sintetică. 

     Lucrarea Tendinţe internaţionale în terminologie şi indexare (International 

Tendencies in Terminology and Indexing) prezintă un raport de înaltă ţinută asupra 

terminologiei în domeniu şi descrie computerizarea şi standardizarea internaţională a 

acesteia, ca tendinţe importante. 

     Lucrarea Standarde şi standardizare în sistemele de analiză a subiectului : 

Situaţia actuală şi direcţii viitoare (Standards and Standardization in Subject Analysis 

Systems : Current Status and Future Directions) descrie tipuri diferite de standarde, 

aplicabile în catalogarea pe subiecte. Un tip este ghidul (guidelines) utilizat mai ales în 

ţările, care au sau îşi dezvoltă propriul cod naţional de catalogare pe subiecte. Un alt caz 

este adoptarea şi utilizarea de către mai multe biblioteci a unei anume liste de vedete de 

subiect, de ex. răspândirea largă a LCSH în SUA şi UK, sau variaţiuni pe această temă 

(utilizarea LCSH, după adaptarea ei). 

     Toate aceste lucrări, prezentate în cadrul întâlnirii de la Lisabona, au adus o 

cantitate mare de informaţii în ceea ce priveşte sistemele de indexare pe subiecte şi 

dezvoltarea cataloagelor pe subiecte din diferite părţi ale lumii,  au pus în discuţie 

diferite aspecte practice, aspecte care pot ajuta la clarificarea problemelor din activitatea 

de zi cu zi a bibliotecarilor-catalogatori. 
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II. Crearea vedetelor de subiect în programul specializat de bibliotecă  

        Q-Series : Experienţa Bibliotecii UPS „Ion Creangă”. 

După cum ştim cu toţii, Republica Moldova, la nivel naţional, nu dispune de 

standarde şi de un tezaur naţional în ceea ce priveşte indexarea pe subiecte, şi în acest 

plan putem să ne alăturăm Iranului, unde de asemenea nu există reguli de stabilire a 

vedetelor de subiect. 

Bibliotecile din Moldova, deţinătoare de softul specializat de Bibliotecă Q-Series, 

au fost nevoite, practic de la zero, să înceapă acest proces, şi, după cum ştim cu toţii, 

fiecare în felul său. În studiul ce urmează voi încerca să vă prezint cum a decurs acest 

proces în Biblioteca UPS „Ion Creangă”. 

Q-Series reprezintă noua generaţie de sisteme pentru gestiunea şi accesul 

informaţiilor, destinat bibliotecilor, fiind nu numai un instrument puternic de gestiune a 

prelucrarilor specifice bibliotecilor sau centrelor de documentare, ci şi o „poartă” către 

societatea informaţională, promovată de Internet. Q-Series face informaţia mai 

accesibilă şi mai uşor de gestionat, îndeplineşte cu succes toate cerinţele impuse unui 

sisem performant de gestiune a unei biblioteci : unitate, eficienţă, stabilitate, întreţinere 

uşoară, compatibilitatea cu standardele domeniului. 

Toate modulele sistemului Q-Series (Catalogare, Căutare, Circulaţie, Seriale, 

Rapoarte) sunt complet compatibile şi funcţionează ca un tot unitar, folosind aceeaşi 

bază de date bibliografică.  

Modulul Catalogare al sistemului Q-Series este folosit pentru introducerea şi 

întreţinerea înregistrărilor bibliografice, împreună cu datele, referitoare la exemplare şi a 

înregistrărilor de autoritate, cu scopul de a crea baza de date principală. Toate 

publicaţiile sunt catalogate în subdiviziunea Modulului Catalogare - Fişier bibliografic 

prin accesarea butonului Adaugare şi conţin informaţii ample despre fiecare publicaţie 

în parte – Autor, Menţiune titlu, Clasificare, Ediţie, Editură, Loc publicaţie, Dată 

publicare, ISBN/ISSN, Desc, fizică, Subiecte, Note, Serii, Componentă adăugată, Alt 

Titlu. 

În studiul dat ne vom opri în deosebi la crearea vedetelor de subiect a programului 

Q-Series şi la instrumentele de creare a acestora în munca noastră de zi cu zi. 
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Studiind mai multe izvoare de specialşitate, putem defini câteva unităţi lingvistice de 

bază cu care se operează în indexare.  

 termen : desemnarea cu ajutorul unei unităţi lingvistice a unei noţiuni definite în 

limbajul de specialitate;  

 cuvînt-cheie : cuvînt ales fie din titlu, fie din textul unui document ori dintr-o 

necesitate de cercetare documentară pentru a caracteriza conţinutul;  

 descriptor : termen sau simbol formulat sau omologat într-un tezaur şi utilizat 

pentru a reprezenta, fără ambiguităţi, noţiunile conţinute în documente şi în 

cerinţele cercetării documentare;  

 vedetă de subiect : vedetă prezentând subiectul sau subiectele conţinute într-un 

document;  

 terminologie : studiu ştiinţific al noţiunilor şi al termenilor uzitaţi în limbajele de 

specialitate tratând următoarele subiecte: noţiunile, sistemul de noţiuni, 

reprezentarea noţiunilor cu ajutorul definiţiilor, formarea termenilor, aspectele 

frazeologice ale limbajului de specialitate;  

 tezaur : instrument care permite traducerea în termenii indexării sau în termenii 

căutării unui concept, înaintea sau la ieşirea dintr-un sistem documentar dat. Un 

tezaur este constituit dintr-un ansamblu de termeni (descriptori sau 

nondescriptori) şi relaţiile care precizează spaţiul lor semantic;  

 listă de autoritate pe subiecte : listă enciclopedică care permite indexarea 

documentelor de orice natură şi pe orice suport. Caracterul său general poate fi 

preferat adesea altor instrumente, cum ar fi tezaurul. Conţinutul unei liste de 

autoritate pe subiecte nu este închis, bibliotecile putând îmbogăţi acest vocabular 

după necesităţile lor. Lista de autoritate pe subiecte conţine un ansamblu de 

termeni legaţi între ei. Numai o parte însă pot servi la indexare, ceilalţi făcând 

obiectul unor relaţii de echivalenţă.  

Toate aceste definiţii ilustrează, de fapt, similitudinea demersurilor terminologice 

şi documentare.  

    Diferenţa între tezaur şi lista de autoritate, puţin perceptibilă la nivel structural, este 

cu mult mai sesizabilă la nivelul funcţionării lor. În timp ce lista de autoritate nu-şi 
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găseşte rostul să fie adoptată decât la nivel naţional /internaţional de bibliotecile cu 

vocaţie enciclopedică (bibliotecile naţionale şi universitare), tezaurul este adoptat mai 

ales de bibliotecile de specialitate pentru sectoare mult mai restrânse.  

  Termenul vedeta de subiect presupune vedeta, ce prezintă subiectul sau subiectele 

conţinute într-un document. Acest câmp permite o mult mai rapidă şi variată modalitate 

de căutare, mai ales prin completarea adecvată a subcâmpurilor subiect în relaţie, 

subiect generic, subiect specific etc. care relaţionează vedetele de subiect, permiţând, 

astfel, celui care efectuează operaţia, să regăsească informaţia căutată chiar şi atunci 

când aceasta nu este clar definită. 

 Vedetele de subiect pot fi simple sau compuse.  

  Vedetele compuse sunt alcătuite din vedeta propriu-zisă (intrare vedetă) plus 

subdiviziune : de subiect, geografică, cronologică, formă.  

Fişierele de subiecte se caracterizează, ca şi catalogul pe subiecte, prin:  

-       empirism – subiectele sunt stabilite în funcţie de nevoi şi sunt corectate şi 

completate la nevoie; 

-       subiectivitate – depinde mult de disciplina de spirit a alcătuitorului; 

-       supleţe a redactării, utilizării, ţinerii la zi. Noile noţiuni se introduc cu mare 

uşurinţă. 

Vedetele de subiect se introduc în descrierea bibliografică în câmpurile atribuite lor 

de sistem. Se stabilesc după conţinutul şi nu doar după titlul documentului. În lipsa 

unui tezaur enciclopedic unic pentru definirea subiectelor, multe biblioteci au folosit 

indicii CZU, atribuiţi documentelor, încercând să redea prin conţinutul documentelor 

prelucrate vedetele de subiect derivate din aceştia. Această metodă este utilă, dar face ca 

informaţia să fie disipată în prea multe poziţii din fişierul de subiecte, pentru că nu 

există un instrument de lucru riguros, aşa cum ar fi un tezaur.  

Operaţiunea de clasificare a documentelor în biblioteca informatizată poate fi mult 

uşurată prin faptul că oricând poate fi consultat fişierul de indici CZU, folosiţi anterior. 

În cazul aceloraşi titluri se pot prelua indicii CZU deja folosiţi. Pentru că pot apărea 

erori prin introducerea greşită a unei cifre sau a unui semn, se poate face, periodic, o 

verificare a listei de indici. Astfel se va putea regăsi mai uşor informaţia dorită.  
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În crearea vedetelor de subiect noi, colaboratorii Bibliotecii UPS „Ion Creangă”, 

implicaţi în procesul de Catalogare, luăm în consideraţie următorii factori: 

1. Indicele CZU; 

2. Titlul cărţii; 

3. Cuprinsul cărţii; 

4. Introducerea; 

5. Postfaţa; 

 

La una din şedinţele Consiliului metodic a fost luată decizia de a crea vedetele de 

subiect doar în limba română, indiferent de limba originală a publicaţiei catalogate, 

pentru a evita dublarea sau triplarea acestora,  deaceea, în crearea vedetelor de subiect,  

utilizăm următoarele izvoare bibliografice : 

1. Dicţionar de scriitori straini, Hiparion 2000 

2. Dicţionarul enciclopedic ilusrtat, Cartier 1999 

3. Resurse Internet (www.ro.wikipedia.org, www.ru.wikipedia.org, 

www.yandex.ru, www.google.ro ş. a.) 

Toţi aceşti factori, în ansamblu, ne ajută la crearea unor vedete de subiect corecte 

şi obiective. 

Subcâmpul vedete de subiect este unul din cele mai complicate subcâmpuri şi necesită 

o atenţie deosebită. Lista de autoritate pe subiecte conţine un ansamblu de termeni, 

legaţi între ei. Vedeta de subiect reprezintă cuvintele-cheie sau subiectele, conţinute 

într-un document şi se introduc OBLIGATORIU prin LUPĂ. Dacă în bază există deja 

subiectele necesare, ele sunt la rândul lor atribuite publicaţiei catalogate la moment, 

accesând butoanele  ,      şi  . 

Vedetele de subiect sunt create conform principiului de la general la particular.  

Ex.: Titlu – Manual de istoria pedagogiei 

    Subiecte : 1) pedagogie 

                     2) pedagogie, istoria 

                     3) pedagogie, istoria--sec. XIX 

                     4) concepţii pedagogice--sec. XIX 

Primul subiect, de regulă, se atribuie conform Indicelui CZU (aşa numitul subiect 

de Compartiment sau general). – tag. 650 
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Ex.:   008 – cultură 

         1/14 – filozofie 

         159 – psihologie 

         37 - pedagogie 

                   37 (09) - pedagogie, istoria     

             

   Vedetele de subiect cu caracter general - tag. 650 - pot fi extinse cu ajutorul unui şir 

de subdiviziuni, şi anume : 

 x - subdiviziune generală (psihologia personalităţii—creativitate--dezvoltare) 

 y - subdiviziune cronologică (pedagogie, istoria—sec. XIX) 

 z - subdiviziune geografică  (economie naţională—R. Moldova) 

 v  – forma subdiviziunii (logica--dicţionar, civilizaţie--enciclopedie) 

    În afară de termenii tematici (tag. 650), în câmpul vedetă de subiect sunt utilizate şi 

alte tipuri de subiecte (tag-uri) :  

- 600 – nume de persoană; 

- 610 – nume Colectivitate – Instituţii, Organizaţii, Ministere etc. 

- 611 – nume Conferinţă; 

- 630 – titlu uniform (Biblia, Evanghelia, Declaraţia drepturilor omului etc.); 

- 651 – nume geografic – Continente, Ţări, Oraşe, Râuri, Munţi etc. 

   De fiecare dată când accesăm butonul  programul ne oferă lista de tag-uri, 

pentru a alege tag-ul necesar îl bifăm şi accesăm OK. 

Vedeta de subiect Nume persoană (tag. 600) se formează deasemenea cu ajutorul 

anumitor subdiviziuni, şi anume : 

    - data naşterii şi decesului (câmp nerepetabil); 

 

- domenii de activitate 

(câmp repetabil)- fiecare domeniu de activitate se scrie aparte, fără semne de punctuaţie 

între ele : 
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Personalităţile ruse se cataloghează şi cu patronimicul (conform dicţionarelor de 

specialitate) : 

 

             

Asemenea tipuri de subiecte, cu date complete despre persoană, se atribuie publicaţiei 

catalogate în cazurile, când cuprinsul, introducerea sau conţinutul publicaţiei include 

date biografice despre această persoană.  
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Ex.: 

  

   
 

 

După cum vedem, această publicaţie conţine tabel cronologic şi aprecieri despre 

activitatea scriitorului Miron Costin, deci, subiectele vor fi următoarele : 

 

 

      Dacă publicaţia mai conţine şi informaţii despre anumite concepţii ale persoanei 

date (pedagogice, filosofice, psihologice etc.), atunci în tag-ul 600 se mai creează o 

vedetă de subiect Nume persoană de tipul Nume+ Prenume+Patronimic + 

subdiviziune generală (X) : 
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Drept rezultat, în baza de date vom primi informaţii ample despre persoana dată : 

 

       Dacă conţinutul publicaţiei catalogate este o cercetare comparativă a creaţiei 

diferitor personalităţi, numele lor se scrie în acelaşi subcâmp prin cratimă (fără spaţiu), 

iar la subdiviziune generală – x - scriem   studiu comparativ. Ex.:  
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    Vedetele de subiect  Nume Colectivitate (tag 610) conţin informaţii despre anumite 

Organizaţii (ONU, NATO), Instituţii (Universităţi, Ministere, Muzee, Scoli, Biblioteci, 

Asociaţii etc.), şi se formează cu ajutorul  subdiviziunilor  x, y, z : 

 

 

    

        Vedeta de subiect   Nume Conferinţă/Seminar (tag. 611) se crează cu ajutorul 

subdiviziunilor d – dată întrunire şi  z - subdiviziune geografică :    
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    Vedeta de subiect Titlu Uniform (tag. 630) cuprinde titluri sau noţiuni, care sub 

orice formă rămân neschimbate. (Biblia, Evanghelia, Constituţia, Convenţia pentru 

Drepturile omului etc.). Se creează cu ajutorul subdiviziunilor  x, y, z.  

Ex.: 
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   Vedeta de subiect   Nume geografic (tag. 651) se formează, deasemenea, cu ajutorul  

subdiviziunilor  x, y, z : 

 

          

    Din experienţa acumulată în acest domeniu putem stipula unele reguli generale de 

completare a vedetelor de subiect, şi anume : 

1. Vedetele de subiect  Termen tematic :   

a) se scriu cu literă mică; 

b) dacă termenul tematic se referă la istoria unui anumit domeniu (istoria 

psihologiei, istoria pedagogiei, istoria filosofiei etc.), cuvântul “istoria” se scrie în 

acelaşi subcâmp după virgulă şi spaţiu. 

 Ex.: pedagogie, istoria 

        psihologie, istoria 

2. Vedetele de subiect  Nume persoană, Nume Colectivitate, Nume Confeinţă, 

Titlu Uniform, Nume geografic – cu majuscule ; 

3. Subdiviziunea generală –x - ce indică clasa (învăţământ de cultură generală) – 

prescurtat şi cu cifre romane : 

         cl. II   (fără litere) 

                   cl. IV 
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4. Subdiviziunea geografică  z - se scrie cu majuscule 

5. Subdiviziunea cronologică  y– presupune prescurtări şi are câteva variante de 

completare : 

a) sec. XIX (cu cifre romane) 

b) aa 60 (cu cifre arabe) 

c) 1948-1950 (prin cratimă şi fără spaţiu) 

 

III. Exemple concrete de creare a vedetelor de subiect. 

La începutul studiului de faţă am menţionat, că în procesul de Catalogare a 

fiecărei publicaţii, pentru a crea vedete de subiect cât mai obiective şi corecte, ţinem 

cont de următorii factori : Indicele CZU, Titlul cărţii, Cuprinsul cărţii, Introducerea, 

Postfaţa. În continuare voi prezenta câteva exemple concrete de catalogare a unor 

publicaţii, când au fost luaţi în consideraţie doi sau mai mulţi din factorii, menţionaţi 

anterior. 

 

1. Indicele CZU + Introducere 
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2. Indicele CZU + Titlu + Introducere : 

 

Deoarece avem 3 titluri a 3 autori diferiţi, subiectele vor fi următoarele : 
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3. Indicele CZU + Titlu : 
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4. Indicele CZU + Titlu + Cuprins : 
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5. Indicele CZU + Titlu + Prefaţă + Postfaţă : 
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     Deseori se întâmplă, că din Titlu nicidecum nu putem înţelege conţinutul 

publicaţiei, deaceea, este absolut necesar să răsfoim amănunţit această publicaţie 

pentru a primi informaţii suplimentare, adică : şi cuprinsul, şi prefaţa, şi postfaţa. 

Ex.: 
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Vreau să menţionez încă o dată, că la crearea vedetelor de subiect Nume de 

persoană (tag. 600) noi, colaboratorii Bibliotecii UPS „Ion Creangă” utilizăm 

dicţionarele de specialitate şi resursele Internet, şi în continuare voi aduce câteva 

exemple despre anumite personalităţi celebre în privinţa coinciderii informaţiei în 

sursa utilizată cu informaţia din baza noastră de date : 

  

 

 
 

 

   După cum vedem, din două surse am preferat-o pe aceea, unde informaţia este mai 

amplă, mai completă. 
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 38   

 
 

 
 

 

 
 

 

 Consultând câteva  dicţionare şi situri Internet, am ales forma preferată de mai  

multe izvoare. 

IV. Concluzii 

Abundenţa informaţională este o problemă cu care se confruntă biblioteca 

modernă, iar soluţia este unică şi evidentă: automatizarea şi informatizarea ei. 

Introducerea tehnologiei informaţiei în biblioteci a dus la un salt calitativ al 

muncii de catalogare, atât din perspectiva bibliotecarului, cât şi a utilizatorului 

bibliotecii; s-a trecut de la cataloage şi bibliografii pe hârtie la calculatorul foarte 

eficient în stocarea, organizarea, regăsirea şi difuzarea informaţiei. Utilizatorii nu vor 

mai fi nevoiţi să se deplaseze la bibliotecă pentru o informaţie, sau chiar pentru a citi o 

carte, ci vor putea face acest lucru prin intermediul calculatorului personal, de acasă, 

conectat la calculatorul bibliotecii 

Importantă este munca de stabilire a conţinutului unui document şi redarea lui sub 

o formă, care să permită tuturor utilizatorilor bibliotecii regăsirea documentelor, care să 

se constituie mai apoi în sursă utilă redactării unei lucrări. Introducerea în baza de date a 

unor descrieri corecte, conforme cu standardele din domeniu, va face ca operaţiunile de 

regăsire a informaţiilor să fie mai uşoare. 

Rezultă de aici, că esenţială e nu numai introducerea unei informaţii corecte în 

baza de date a unei biblioteci, ci şi posibilitatea de regăsire a ei. Această răspundere îi 

revine bibliotecarului indexator care, cercetând conţinutul unui document, stabileşte, 

prin ce cuvinte-cheie, vedete de subiecte poate exprima astfel mai bine informaţia 
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cuprinsă în conţinutul cărţii şi care, la rândul ei, să poată fi regăsită cu uşurinţă de 

utilizatori. Numai atunci Biblioteca îşi îndeplineşte pe deplin rolurile şi funcţiile care îi 

revin în această societate modernă. 

Pentru că în contextul actual se pune mare accent pe regăsirea informaţiilor, a 

documentelor dintr-o Bibliotecă, este foarte inportant faptul ca bibliotecarul-indexator 

(catalogator) să se bazeze pe documente elaborate, norme, standarde şi reguli în aşa fel, 

încât informaţiile pe care le stabileşte să-i ajute pe cititori să ajungă la cartea sau la 

documentul dorit. 

Crearea unor fişiere de autoritate în conformitate cu regulile stabilite de forurile 

de specialitate este foarte importantă, având în vedere că multe biblioteci sunt legate în 

mari reţele de comunicaţii. Pentru o bună cooperare între biblioteci, şi în beneficiul 

utilizatorilor bazelor de date, fişierele de autori trebuie să fie unitare, în felul acesta 

regăsirea diferitelor informaţii fiind mult uşurată.  

Deoarece suntem lipsiţi de un tezaur naţional, care ar reglementa crearea 

vedetelor de subiect a publicaţiilor catalogate, credem că este de competenţa noastră, a 

bibliotecarilor-catalogatori, utilizatori de programe speciale pentru biblioteci, să 

înaintăm unele propuneri organelor competente pentru a elabora acest tezaur, ceea ce 

ne-ar uşura cu mult munca noastră de zi cu zi şi ar fi un exemplu util pentru generaţiile 

viitoare. 

 

 

 


