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Update

 În Catalogare, după Principiile de la Paris,
adoptate la Conferinţa din 1961 - ca bază pentru  
standardizare în catalogarea tradiţională, la 
trecerea în mileniul trei, al informatizării,  s-a 
produs o „updatare”,  prin noi Principii 
Internaţionale, aplicabile cataloagelor online.  

 Cel mai important principiu este acela de a 
asigura satisfacerea cerinţelor

utilizatorilor.



Modulul OPAC

 Folosit de utilizatori,

dar legat și de catalogatori -

care  îl generează şi îl alimentează!  

 Premisa demersului:

acurateţea Catalogării asigură eficienţa 
modulului Opac.



Cerere și ofertă

 Una dintre cerinţele utilizatorilor este  
accesarea rapidă şi a înregistrărilor 
bibliografice conexe ( în corelaţii diverse). 

 Scopul lucrării este de  a satisface această 
cerinţă, prin prezentarea unei modalităţi 
de catalogare dezvoltată, simultană şi 
interactivă. 



Preliminarii teoretice

 Noua Declaraţie lărgeşte câmpul de 
aplicare a principiilor:

de la lucrarea tip text, la toate tipurile 
de documente şi de la o singură 
opţiune şi formă a intrării la toate 
datele bibliografice şi de autoritate
utilizate în cataloagele de bibliotecă. 



Modele și termeni 

 Noile Principii se bazează, inerent, pe 
marile tradiţii de catalogare, dar şi pe 
modelul conceptual al IFLA: Functional 
Requirement for Bibliographic Records –
FRBR = Cerinţe funcţionale ale 
înregistrării bibliografice.

 Acest model conceptual foloseşte un 
cod de catalogare prin termeni: 
entităţi, atribute şi relaţii .



Entități de Grupa I:

realizată prin

Lucrare

Expresie

Manifestare

Exemplar

încorporată în

exemplificată prin



Complexitate și diversitate funcțională

 Conform acestor principii, descrierile  
bibliografice pot fi făcute  la diverse 
niveluri de complexitate. 

 Nivelul de complexitate abordat asigură 
realizarea  obiectivelor şi funcţiilor 
catalogului (şi viţeversa-vorba lui 
Caragiale!)



Individual și împreună 

 Conform acestor principii, catalogul trebuie sǎ fie un 
instrument eficace şi performant care, printre 
multiple alte funcţii, sǎ permitǎ utilizatorului,

folosind atribute sau relaţii ale resurselor ,

să regăsească atât resurse individuale, 

cât şi pe cele în corelaţie,   adică un set de resurse
reprezentând:

- toate resursele care aparţin aceleiaşi lucrări;

- toate resursele care aparţin aceleiaşi expresii ;

- toate resursele care sunt exemplare ale aceleiaşi
manifestări.



Conținut și formă 

 Resursă bibliografică – entitate dintr-un 
domeniu al bibliotecii sau colecţii similare

constând în produse ale activităţii 
intelectuale sau artistice; 

 în modelul FRBR, resursele

bibliografice sunt entităţile Grupei 1: 
lucrare, expresie, manifestare şi exemplar.



Navigare cu vânt la pupă

 Relaţiile dintre lucrări, expresii, 
manifestări, exemplare, persoane, familii,

 colectivităţi, concepte, obiecte, 
evenimente şi locuri sunt căi rapide şi 
interactive de navigare în bazele de 
date.



Premise de lucru:

 Catalogarea tradiţională oferă o organizare a 
informaţiei liniară, fiecare document având  
înregistrare bibliografică proprie, care se 
accesează individual, independent una de alta.

 Unele înregistrări, cu acelaşi conţinut, diferă
însă abordare ori prin forma exterioară de 
editare (ediţii diferite, ediţii originale, traduceri, 
pe suporturi diferite: tipărite sau/şi multimedia 
etc.) 

 În termeni de FRBR, este aceeaşi lucrare în 
expresii şi  manifestări diferite.



Una câte una

 Fiecare resursă impune însă o înregistare 
bibliografică proprie, independentă:

 un prim principiu al descrierii este că  trebuie 
creată o descriere bibliografică distinctă 
pentru fiecare manifestare.

 De regulă, o descriere bibliografică se bazează 
pe exemplarul care reprezintă

manifestarea şi poate include atribute care să 
caracterizeze lucrarea/lucrările sau

expresia/expresiile conţinute.



Principal și suplimentar

 Înregistrare bibliografică = set de date
care descrie şi asigură accesul la o 
resursă bibliografică şi care identifică 
lucrările şi expresiile înrudite.

 Acest acces este asigurat prin punctele de 
acces principale şi puncte de acces 
suplimentare care facilitează un 
acces mai rapid. 



Ipoteza de lucru:

 În sistem informatizat, formatul Unimarc 
oferă posibilitatea de a realiza în cadrul 
aceleiaşi înregistrări legăturile necesare cu 
alte înregistrări, într-o organizare a 
informaţiilor în interrelaţionalitate.



Obiective

 Tema propusă este de cercetare  şi 
valorificare a câmpurilor  Unimarc care 
permit  conexiunile optime (prin 
corectitudine, rapiditate, eficienţă) între 
înregistrări, conform şi cu  noile concepte
propuse de FRBR.



Metode utilizate:

 Acest deziderat se realizează prin folosirea 
câmpurilor de legătură şi în relaţie -
blocurile 4--şi 5-- Unimarc). 



În subtext

 Aceste legături, în catalogul tradiţional se 
rezolvau parţial prin fișe de trimiteri, 
complementare, fișe divizionare .

 Informațiile corelative nu apar în   formatul fişă 
de catalog, doar în formatul standard, și nici în 
criteriile de căutare Search sau Browse din 
modulul OPAC, pentru utilizatori, unde căutările 
sunt doar după elementele de bază 
corespunzătoare zonelor de descriere 
bibliografică ISBD.



Blocul intrărilor de legătură –
Blocul 4–

 Oferă posibilitatea legăturii între 
înregistrări, alocate unor documente în 
corelaţie, în  cadrul aceleiaşi înregistrări. 



Adnotări 

 Relaţie – o legătură specifică între entităţi 
sau între instanţele acestora.

 Relaţiile  pot fi de natură diferită, lucrul 
care se specifică în câmpul  de note 311 
– note proprii câmpurilor de legătură, 
ori, după caz, în câmpul 312 - note proprii 
titlurilor în relaţie 



Seriale și monografii multivolum

 În practica curentă, se folosesc frecvent 
câmpuri de legătură în descrierea 
serialelor (440-continuat de, 442-
Înlocuit de ... etc.)

 În înregistrările curente, se folosesc 
necesar la monografii multivolum,
câmpurile pentru niveluri de seturi şi 
subseturi (46–, 461 și 462 în Unimarc), 
pentru identificarea legăturii ierarhice  .



Colligatum

 Necesar se folosesc  câmpurile 

 481 Legat de asemenea  în acest volum

 482 Legat în continuare cu

la cărțile  mai vechi, de anticariat, unde apar 
exemplare legate artificial, cu lucrări  unite 
tematic eventual, dar și complet diferite. 



Ediții, ediții 

 Blocul mai cuprinde Câmpul 451- face 
legătura între ediţii , pe acelaşi 
mediu.

 Fiind uşor de regăsit prin titlu, ca atribut 
de căutare unitară, şi fiind inerente şi 
numeroase cazurile de ediţii diferite, nu e 
necesar să fie folosit. 



Extrase și suplimente 

 412 Sursa extrasului 

 413  Extras       

 421 Supliment

 422 Sursa Suplimentului

 Ghid de comerţ internaţional şi corespondenţă 
de afaceri în limbi străine/ [Dorin Aldea, 
Virginia Barghiel, Doru Băjan,...

 $ 311 a Supliment la revista "Tribuna 
economică" 1992

 $422  $t Tribuna Economică



Suporturi și relații

 Cazurile exemplificate şi câmpurile 
aferente vor fi: 

 ediţii pe suporturi diferite (câmpul 452), 

 ediţii traduceri (453)

 şi lucrări în relaţie(488): adaptări, cicluri, 
module tematice, didactice etc.



Etichetă și identificator 

 Pentru toate, se folosește 

subcâmpul $ 1– eticheta 001 plus 
identificatorul de înregistrare al resursei  -
numărul de sistem al descrierii 
principale completat prin copiere  din 
înregistrarea set sau la care se face 
legătura)



A

 Ediţie pe mediu diferit (pe suporturi 
diferite (tipărit, audio, video etc.)-
resursă electronică, material audio, 
multimedia, hărţi, imagini etc.     

 Câmpul 452 



audiobook+carte tipărită

 sd 195959

 11 elegii [Înregistrare sonoră] : [audiobook] / 
Nichita Stănescu ; lectura Oana Pellea. -
Bucureşti : Humanitas, 2007. - 1 CD Audio (60 
min.) ; 12 cm. - (Humanitas Multimedia ; AB 
065 )

 sd 179311

 11 elegii / Nichita Stănescu. - Bucureşti : 
Humanitas, 2007. - 85 p. ; 20 cm



Elegii sonore!



ediție tipărită + resursă electronică



Resursa electronică



B

 Ediţie originală/ ediţie tradusă

 şi câmpurile :

 453-Tradus ca

 454- Tradus din 



Le Petit Prince

 Când sunt mai multe traduceri, deci mai multe înregistrări, 
legătura cu lucrarea originală poate fi şi prin Câmpul 500 –Titlu 
uniform, din blocul 5- - titluri în relaţie. 

 Se foloseşte considerându-se că titlul original e titlul comun, 
uniform  pentru toate titlurile traduse. 

 Ex.:  pentru Le Petit Prince de  Antoine de Saint –Exupery: 
 La 312 se introduce nota: Titlul original în lb. franceză: Le Petit 

Prince
 Iar în câmpul 500, la înregistrările traducerilor se va trece: 

<<Le>> Petit Prince cu indicatorii 1 şi 1 
 La titlul uniform Le Petit Prince se vor grupa și toate traducerile! 



Original și traducere



C

 Lucrări  în relaţie (tematică, 
didactică etc.) ori Ediţia originală 
şi:

 adaptări  (cinematografice, 
radiofonice etc.)

 câmpul 488- alte lucrări în relaţie. 



Adaptări 

 Ex:  sd. 72185

 Le Petit Prince = Micul Prinţ : opéra en 2 
actes / Vlad Opran. - Bucureşti : Editura 
Muzicală, 1993

D’apres le conte d’Antoine de Saint-Exupéry

 Vom face legătura prin câmpul 488 
lucrări în relaţie, cu lucrarea adaptată









Ex.2 Lucrări în diptic tematic 

 Corpul inteligent : strategii metacognitive în 
antrenamentul actorului / Mihai Filip Odangiu. -
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013.

 Pe carte apare specificarea: 
 Lucrarea formează un diptic de pedagogie 

teatrală împreună cu volumul: Praxis
 Aceasta s e va trece în câmpul de note  312 –

note despre titlurile în relaţie,
 Firesc se va face legătura prin câmpul 488 cu 

această lucrare (cu al 2-lea indicator 0, să nu
genereze o notă în plus).



Corpul inteligent : strategii metacognitive în antrenamentul 
actorului / Mihai Filip Odangiu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii 

de Ştiinţă, 2013.







lucrare + ghid însoțitor 

 000190882

 200 $a Study guide for use with 
Introduction to management science
[by] William J. Stevenson$f prepared by 
Paul D. van Ness, James J. Cochran, 
William J. Stevenson

 488 $t Introduction to management 
science $a William J. Stevenson



Adnotări finale 

 În practica de catalogare blocul 4- - se 
folosește mai puţin, presupunând un nivel 
de catalogare mai complex,

care incumbă şi mai mult timp alocat unei 
înregistrări bibliografice



De la  fast food la meniu complet!

O înregistrare mai complexă 
asigură însă și satisfacerea mai 
multor cerințe, simultan, rapid, 
fără risipă de timp în căutări 
multiple și nesigure. 



B C U T

Navigare plăcută 

în bazele de date de la

Biblioteca Centrală Universitară 

”Eugen Todoran ” Timișoara


