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PROPUNERI




Extinderea gamei de resurse: resurse nepublicate,
manuscrise, părți componente
Dezvoltarea unor elemente noi și clarificarea celor existente
pentru elaborarea unor descrieri mai amănunțite (cu accent pe
resurse cartografice)



Introducerea părților componente ca obiect al ISBD



Dezambiguizarea conceptelor apropiate



Corectări tipografice și de altă natură
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RESURSE NEPUBLICATE




Definiție = „o resursă care nu este destinată utilizării publice sau
distribuției ori accesului pe scară largă”
Manuscrise = „o resursă de orice conținut (text, muzică, hartă
etc.) scrisă de mână pe un suport moale (hârtie, papirus,
pergament, foaie sau alt echivalent), indiferent de lungimea,
conținutul, limba, scriptul, vârsta și funcția acestuia; documentele
dactilografiate, paginile de probă corectate manual și tipăriturile
pe hârtie dintr-un fișier de computer sunt considerate și tratate în
practică ca manuscrise”
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Zona 0 – Zona formei conținutului și a tipului
de suport



Forma conținutului (calificativ al conținutului)



Procesul de producție (calificativ al procesului de producție)



Tipul de suport
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Zona 0 – Zona formei conținutului și a tipului de
suport




Punctuația și diverse combinații de elemente
Forma conținutului (calificativ al conținutului) : procesul de producție
(calificativ al procesului de producție) ; tipul de suport



Forma conținutului. Forma conținutului (calificarea conținutului) : tipul de suport



Forma conținutului (calificativ al conținutului) : proces de producție ; tip de
suport + Forma conținutului (calificativ al conținutului) : proces de producție
(calificativ al procesului de producție) ; tip de suport

5

Zona 0 – Zona formei conținutului și a tipului de
suport


Procesul de producție:

imprimare, gofrare, înregistrare magnetică, înregistrare electronică, înregistrare optică,
scris de mână, fotocopiere, dactilografiere, desenare, gravare, proces de
dagherotipie (vechi procedeu de fotografiere), proces de fotogravură, ștampilare,
conversie automată, presare, ardere, electroformare, copiere pe hârtie


Calificativul procesului de producție: publicat și nepublicat
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Zona 0 – Exemple de înregistrări
Manuscris
Text (vizual) : scris de mână (nepublicat) ;
nemediat
(conținutul este comunicat prin cuvinte scrise,
este perceput vizual, metoda procesului de
producție este scrisul de mână, nu este
destinat publicului și nu necesită un aparat
pentru a accesa conținutul)

Zona 0 – Exemple de înregistrări
Carte tipărită
Text

(vizual)

:

imprimare

(publicat)

;

nemediat
(resursa își comunică conținutul prin cuvinte
scrise, se percepe vizual, metoda de
producție este imprimare, este destinată
utilizării publice și nu este necesar un
aparat pentru accesarea conținutului)

Zona 0 – Exemple de înregistrări
Carte care are atașată o casetă cu taste sonore
Text. Obiect (vizual). Sunet (auditiv) : nemediat
(resursa are trei forme ale conținutului: text, conținutul este
comunicat prin cuvinte scrise, perceput vizual, a doua formă,
jucărie, conținut reprezentat printr-un obiect tridimensional pentru
care s-a înregistrat termentul obiect ca formă a conținutului, se
percepe tot vizual și al treia formă, sunet deoarece conținutul
este exprimat prin sunete de animale, se percepe auditiv și nu
este necesar un aparat pentru accesarea conținuturilor.; lipsește
procesul de producție întrucât fiind un element opțional, nu s-a
mai înregistrat în acest exemplu)

Zona 0 – Exemple de înregistrări
Cutie cu cărți și CD
Text (vizual) : nemediat + Vorbire (auditiv) : înregistrare optică
(publicat) ; audio
(resursa are două tipuri de suport:: hârtie și CD, introduse prin +.
Conținutul cărților este comunicat prin cuvinte scrise, este perceput
vizual, iar pentru accesare nu este nevoie de un echipament. Pe
CD este înregistrată o carte audio, deci conținutul se transmite prin
sunetul vocii umane, se percepe auditiv, conținutul este fixat pe
suport prin înregistrare optică, este destinat utilizării publice și
necesită un echipament audio de redare a conținutului)

Zona 2 – Zona ediției, versiunii, drafting etc.


. - First draft



. - Pretipărire



. - Copie pentru tipărire



. - Versiune provizorie
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Date matematice (resurse cartografice)



Date specifice formatului lucrării muzicale



Numerotare (seriale)



Mențiune nepublicată
. - Manuscris original
. - Recorded from BBC2 [pe DVD-RW]
. - [Scriere manuală]
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice – elemente noi:



Mențiuni de scară



Mențiuni de proiecție



Mențiuni de coordonate și emisferă cerească



Mențiuni de epocă și echinocțiu



Mențiuni de magnitudine
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice

Punctuația și diverse combinații de elemente


. - Mențiune de scară



. - Mențiune de scară ; mențiune de proiecție (coordonate ; emisferă
cerească ; epocă, echinocțiu) ; magnitudine



. - Mențiune de scară (coordonate). - Mențiune de scară (coordonate)
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice
Mențiuni de coordonate și emisferă cerească



Coordonate terestre – se adaugă sistemul de coordonate geografice sau un meridian de referință
atunci când nu este Greenwich



(E 0055’-E 1050’/N40000-N40040’, Pico de Tenerife meridian)



Coordonate neterestre – se adaugă numele sistemului de coordonate corespunzător



(W2400-E 1800/N 700-S600, sistem de coordonate planetocentric)



Hărți cerești – se adaugă sistemul de coordonate ceresc corespunzător



(Long. 3000 to 3600/Lat. -300 to +300, coordonate ecliptice)
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice
Mențiuni de coordonate și emisferă cerească
Emisfera cerească – se înregistrează imediat după coordonatele cerești, fiind



precedată de punct și virgulă, spațiu


(Decl. limit -600 ; centred at South Pole)



(RA 2h/Decl. +300; emisfera cerească nordică)
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice
Mențiuni de epocă și echinocțiu

Când sunt înregistrate coordonatele, poate fi menționată și
epoca. Exemple:





; epoca 1700)



; epoch 1948, equinox 1950)
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Zona 3 – Zona datelor specifice anumitor
materiale sau tipuri de resurse


Resurse cartografice
Mențiuni de magnitudine
Obligatoriu de înregistrat atunci când există pe resursă



Se referă la magnitudinea luminozității (aparentă sau absolută) pentru hărțile
cerești



Se înregistrează expresia magnitudine limită urmată de un număr care poate
ajunge la maximum 30 și care indică luminozitatea relativă a unui corp ceresc





; limiting magnitude 3.5
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD








Parte componentă
O parte a unei publicaţii (un capitol dintr-o carte, un articol dintr-un periodic, o
piesă a unei înregistrări audio etc) care, în scopul identificării bibliografice sau
facilitării accesului, este dependentă de identificarea publicaţiei din care face parte.
Componentă multiparte
O parte componentă constând din două sau mai multe subcomponente (de ex. un
articol cu mai multe părţi dintr-un periodic).



Subcomponentă



O parte a unei componente multiparte.
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD

Descrierea părții componente conține 4
segmente:


Descrierea părții componente



Un element de legătură



Identificarea resursei gazdă



Locul părții componente în resursa gazdă
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD

Descrierea părții componente – primul segment








Forma conținutului : tipul de suport
Titlu propriu-zis / Mențiuni de responsabilitate. - Mențiune de ediție. Paginație. - (mențiune de colecție). - Note. - Identificatorul resursei
Forma conținutului, tipul de suport, ediția, colecția, notele și identificatorul
resursei se înregistrează doar atunci când diferă de cele ale resursei gazdă
Paginația se înregistrează doar atunci când partea componentă este
numerotată separat de resursa gazdă, altfel localizarea părții componente
este dedusă din identificarea resursei gazdă
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD
Elementul de legătură – al doilea segment








„Un element formal al descrierii care leagă descrierea părţii componente
de identificarea bibliografică a resursei gazdă”
Rol: delimitează clar descrierea părții componente de cea a resursei gazdă și
indică relația fizică dintre ele
Punctuația: se introduce prin spațiu bară dublă spațiu și un termen:
„În”, „Pe”.
Când primul și al treilea segment se înregistrează în paragrafe separate, se
renunță la punctuație și se păstrează doar termenul înaintea primului element
în segmentul ce identifică resursa gazdă
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD

Identificarea resursei gazdă – al
treilea segment




Resursa gazdă = publicație (carte, periodic,
înregistrare sonoră etc.) în care este
conținută o parte componentă
Rol = identifică fără ambiguitate resursa
gazdă
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD

Identificarea resursei gazdă – al treilea
segment


Titlu propriu-zis / Prima mențiune de
responsabilitate. - Mențiunea de ediție.- Date
matematice. - Date specifice formatului lucrării
muzicale. - Loc de publicare : editură, an de
publicare. - Secvența de paginație ocupată de partea
componentă. - Identificatorul resursei sau titlu-cheie
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Partea componentă – obiect al descrierii ISBD

Locul părții componente în cadrul
resursei gazdă – al patrulea segment
Când partea componentă este inclusă integral într-o
resursă publicată într-un singur volum, localizarea
părții componente se face în termeni de paginație
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Partea componentă – Exemple

Roman inclus într-o antologie de mai mulți autori
Text (vizual) : nemediat
Secrete îngropate / Joseph Finder ; Traducere:
Oana Popovici
În: Colecția de romane. - București : Reader’s
Digest, 2012. - p. 7-163. - 978-606-8096-61-2
26

Partea componentă – Exemple

Carte audio inclusă într-o antologie de mai mulți autori,
publicată în două CD-uri
Vorbire (auditiv) : înregistrare optică (publicat) ; electronic
Un pariu la Paris / Ioana Pârvulescu ; Citită de Radu
Paraschivescu
În: 5 povești de dragoste la prima vedere / Adriana Bittel,
Ana Blandiana, Ioana Pârvulescu… .- București :
Humanitas Multimedia, 2017. - CD 1, (38 min, 11 sec)
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Partea componentă – Exemple

Articol dintr-un periodic
Text (vizual) : nemediat
"Seriozitatea e boring" - interviu cu Saviana Stănescu
/ Pagină realizată de Alex. Leo Şerban
În: Dilema (București). - ISSN 1221-3055. - An. 11,
nr. 545, 12-18 sept. 2003. - p. 20
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Schema ISBD, ediție consolidată 2011,
revizuiri 2021
Forma conținutului (calificativ al conținutului) : tip de suport
Titlu propriu-zis / prima mențiune de responsabilitate*. - Mențiune de ediție versiune etc. / prima responsabilitte
referitoare la ediție, mențiune suplimentară de ediție / prima mențiune de responsabilitate referitoare la
mențiunea suplimentară de ediție. - Mențiune de scară (mențiune de coordonate ; emisferă cerească) ; mențiune
de magnitudine**. - Date specifice formatului lucrării muzicale. - Desemnare numerică (desemnare
cronologică)***. - Primul loc de publicare : numele editorului, anul de publicare. - Paginație. - (Titlu propriu-zis
al colecției ; numerotarea în cadrul colecției). - Note. - Identificatorul resursei**** = titlu cheie*****
* Titlu propriu-zis ; următorul titlu de același autor / prima mențiune de responsabilitate
* Titlu propriu-zis / prima mențiune de responsabilitate. următorul titlu de un autor diferit / prima mențiune de
responsabilitate
** aplicabil resurselor cartografice
*** aplicabil serialelor
**** ISBN, ISSN, ISMN, DOI, URL etc.
*****aplicabil resurselor în continuare, doar atunci când titlu-cheie este însoțit de ISSN

Schema ISBD, ediție consolidată 2011,
revizuiri 2021
Schema descrierii părții componente
Forma conținutului (calificativ al conținutului) : tip de suport*
Titlu propriu-zis / Mențiuni de responsabilitate. - Mențiune de ediție*. - Paginație**. - (Mențiune de colecție*). Note*. - Identificatorul resursei*
În: Titlu propriu-zis / prima mențiune de responsabilitate. - Mențiune de ediție revizie etc. - Date matematice. Date specifice formatului lucrării muzicale. - Desemnare numerică. - Loc de publicare : editură, an de publicare.
- Secvența de paginație ocupată de partea componentă. - Identificatorul resusei sau titlu-cheie

* Forma conținutului, tipul de suport, ediția, colecția, notele și identificatorul resursei se înregistrează
doar atunci când diferă de cele ale resursei gazdă
**Paginația se înregistrează doar atunci când partea componentă este numerotată separat de resursa
gazdă, altfel localizarea părții componente este dedusă din identificarea resursei gazdă

