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◼ Descrierea bibliografică a documentelor  
muzicale, indiferent de formatul sau suportul pe 
care le găsim, se face conform regulilor ISBD, 
utilizându-se ISBD Non-Book , iar partiturile, 
conform ISBD NM. 

◼ Totodată, trebuie să ne aliniem în totalitate 
sistemului de descriere automată a 
documentelor din Biblioteca Naţională a 
României, pentru a avea o activitate unitară, 
indiferent de natura obiectului de descris.



◼ Câmpurile şi subcâmpurile specifice 
descrierilor bibliografice ale înregistrărilor 
muzicale audio-video sunt: 071 $a, 230 
$a, 322 $a, 323 $a. 

◼ Câmpul 327 $a/$z, nu este un câmp
specific, dar are o importanţă deosebită, 
fiind vorba despre notele de conţinut, 
foarte complexe în cazul acestor 
înregistrări.



Câmpul 208$a este câmpul 
specific muzicii tipărite, fiind 

esenţial în descrierea bibliografică, 
deoarece ne arată tipul partiturii 

(partitura generală, partitura 
corală, reducţie cu pian, partitură 

pentru cor mixt şi pian etc.)







◼ Câmpul 071$a, este numărul companiei 
producătoare.

◼ Este format din cifre sau iniţiale (litere) şi 
cifre. 

◼ Literele pot reprezenta anumite coduri.

◼ În cazul companiei Electrecord, seria avea 
trei litere (EPE – muzică populară, EDE –
rock, jazz etc.) + numărul de ordine.

◼ CD-urile au adoptat seria EDC, urmată de 
numărul de ordine.







◼ Câmpul 230 $a – caracteristic resurselor 
electronice

◼ Înregistrare AAD - Analogue recording, 
analogue mastering, digital format for CD 
(înregistrare analog, masterizare analog, 
format digital).

◼ Înregistrare ADD - Analogue recording, 
digitally remastered for CD.

◼ Înregistrare DDD - Digital recording, 
digitally mastered for CD  









Câmpul 322$a – note privind producătorii 
unei înregistrări video sau audio

Producătorul este persoana/compania care 
finanţează sau coordonează finanţarea 
unui terţ (stat, finanţator sau grup de 
finanţatori) în producţia unui 
film/spectacol şi deţine controlul 
cheltuielilor faţă de bugetul alocat 
acestuia. 







◼ Câmpul 323 $a – notele privind 
distribuţia/distribuţiile.

◼ Aici vor fi trecute colectivele simfonice, 
vocal-simfonice sau coregrafice care 
participă la realizarea spectacolului.

◼ Tot aici se vor trece soliştii vocali sau prim-
balerinii, precedaţi de numele personajelor 
pe care le interpretează.







◼ În câmpul 327$a, vom trece titlul şi 
minutajul unei lucrări. 

◼ În 327$z, vom trece autorii şi soliştii care 
au contribuit / interpretează lucrarea din 
$a. 

◼ Aceştia se vor trece în ordinea 
importanţei, de obicei cum apar pe afişe 
(compozitor; textier/versuri/libret; solişti
vocali sau instrumentali; 
orchestră/orchestre + dirijor; cor/coruri + 
dirijor







VĂ MULŢUMESC!


