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Cuvînt înainte 

Apariţia noii ediţii a Instrucţiunilor de completare a 

fişei analitice de evidenţă pentru bunuri culturale mobile -

carte şi manuscris a reprezentat o necesitate obiectivă ilnpusă 

de evoluţia in concepţia de abordare a în·tregii activităţi de 

înregistrare şi prelucrare în sistem automatizat a cărţii de 

pat rimoniu. 

Munca continuă şi responsabilă desfăşurată pe parcursul 

a 3 ani de elaboratori şi deopotrivă de toţi participanţii .din 

ţară la această activitate de interes naţional a permis olarifi- , 

oa.rea de detaliu a unor aspecte care - cu· toată atenţia aoorda~ă 

iniţial:- nu au apărut deoît in procesul.efectiv de descriere 

a fiecărui exemplar ~ Acest prooes, deşi neavizaţilor poate părea 

facil ; este alcătuit din componente de mare fin~te, a oărOr rea

lizare . necesită o muncă continuă de cercetare, de la caz la oaz, 

de la carte la carte, solioitind in acelaşi timp probitate profe

sională. 

Aceste caracteristici ~u trebuit' să fie surprinse şi în 

pre zentele instrucţiuni, dar abord.ate · intr-o manieră unitară. 

De remarcat oă modifioăr.2,.le apărute in această ediţie 

faţă de precedente nu au schimbat concepţia generală de abordare 

a sistemului automatizat de inreg:Lstrare a căxţii de patrimoniu, 

sistem care s-a dovedit a fi funcţional, răspunzînd atit cerinţe

lor de evidenţă şi control asupra cărţii de patrimolii.u oît şi 

cerinţelor privind valorificarea superioară a informaţiilor con

ţinute de însăşi obiectale supuse prelucrării • 

. /. 
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Precizările de conţinut efectua t e la o serie de elemente 

de date, exemplificate cu informaţii culese din cazurile (căr

ţile) pi~lucrate au avut ca obiectiv principal creşterea gradu- · 

lui de acurateţe şi consistenţă. a întregii lucrări, coroboi:·at 

cu dorinţa realizatorilor de · a oferi celor care vor utiliza 

instrucţiunile soluţii cit mai complete şi fără ambiguităţi. 

Deşi lucrarea se adresează· celor care participă efectiv 

la descrierea cărţilor de patrimoniu, prin conţinutul ai şi 

modul riguros de tratare a fiecărei informaţii, poate fi utili

zată fără alte precizări şi de către informaticieni. Pe baza 

ei ~ pot construi pe sistemele de ca~cul existente în ţara 

noastră pachete de programe care să gestioneze şi valorifice acest 
I 

valoros fond de date constituit prin prelucr~rea cărţii de patri-

moniu. 

Fără îndoială că şi această ediţie poate fi îmbunătăţită; 

poate căpăta chiar şi o altă formă dacă realita tea obiectivă o 

va impune, dar conţinutul ei nu poate fi modificat, schimbat 

pentru că, cartea de patrimoniu are specificul ei şi aşa cum a 

demonstrat-o experienţa celor 3 ani anteriox~ - acest specific 

este surprins în lucrarea de faţă şi în plus , formalizarea date

lor în vederea prelucrării automate este Îl1 concordailţă cu ten

din ţele cele mai noi existen'l;e în domeniu pe plan mondial. 

Doina Banciu 



NOTX ASUPRA EDITIEI 

Volumul de faţă reptezint! ediţia a II-a a ~nstruoţiunilor 
de oonplet~re a Fişei analitice de evidenţl pentru bunuri mobile -
oart•, aplrute 1n 1982 1 şi elaborate în cadrul Bibliotecii.Centrale 
de Stat în ool~borare ou Centrul.Eleotronio de Caloul al Consiliului 

' ' 

Cult urii şi Educaţiei Socialiste. 
Această nouă ediţie cuprinde in: 

Partea Ii Instruoţiunile de oorrpletare a fişelor destinate preluorlti1 
în s!st em automat a datelor o!rţilor şi manusoriselor oe fao parte 
din pat r imoniul naţional~ Faţă de prima ediţie au fost operate o 
se1'ie de modificări · şi oorrpletări in sistem, necesare înregistrării ou 
ma:l multă exactitate a datelor, orell!'ii mai multot p.osibilităţi de 

. pieluorare a acestor date şi regăsirii cl-tioăirn-1 tip de informaţii. 
Astfel , tn etiobetă au fost completate oînyu~ile referitoare laz oate
gor l a documentului înregistrat, domeniul (conţinutul . documentUlt.li) 1 

or1t eri1le de bibliofilie, starea de conservare, tipUl de leglturl şi 
natuaa 1nsemnărilol!e' A fost eliminat oînpul referitor la period1o.1ta
tea documentului, oare Ufmează s'! fie dezvoltat în lucrarea destinatl 
desor1er1i'serialelor~ 

Cîtq>Utile care conţin descrierea propriu-zis! a doculll8ntului 
au f ost îmbogăţite ou oînpul ·~-~6 ataşat · . la X 06 pentru de~crierea 
oantitativl a volumelor şi mai bine conturate oîmpurile X 08 (note 
generale) şi X 80 (stare de conservare)~ 

. In blocurile pentiu infegistaarea vedetei a fost modif1oatl 
structura suboînpurilor aeprezentînd elementele de date oe oonpun . 
auto~ul ooleotiv permanent şi tenporaa (respectiv oîmpurile din blo
cul X ~ şi X 40) ~· Vedeta unifor~ pentru titlu ( blocul X 60) a fost 

·,· 

~omţ>letată ou oînpul X 6} - Titlul uniform pentru titlurile ascunse; 
In blooUl X 70 de anal1.~ a subiectului a fost adăugat cînpul X 71 
oare conţine indicii C~Z~U~ , formalizaţi în sistem, oare exprimi 
conţinutul oărţ11 de patrimoniu~ 

In această primă parte au fost menţinute extrasele din 
Standardtil Internaţ~onal de Desorieae Bibliografică a C!rti1 .Veoh1 
(ISBD(A)), ou scopul de a face cunoscute regulile internaţionale de 
descriere, · o~dinea zonelor şi a elementelor descrierii, oare au 
stat la baza creării.formatului pentru prelucrarea automată a datelor 
oărtii de patrimoniu. 

Un capitol ou totul nou este formatul pentru manuscrise, 
instrucţiunile pentru descrierea lor fiind elaborate după o cercetare 

I 
amănunţită a elementelor de date specifice acestui tip de document 
şi ou consultarea speoial.ietilor in ·domeniu. Structura formatului este 
aceeaşi cu a f ormatului pentr~ qarte 1 schimbîndu-se însă conţinutUl 

. /. 



aoolor ohpuri oare înregistrează. elementel9 de dot e specifice manu

sc.l!iselor. 
Partea a II-a conţine un glosar de termeni din don.en1ile: 

inf ormatioil, istoriei cărţii, le.găturii, patologiei şi restaurării 
cărţii• neoe sar cunoaşterii te rn1inologiei, descrietii u:oif orme a ele
mentelor de date şi facilitării regăsirii informatiilo~. 

In Partea a III-a a fost introdusă Olasifioarea Zecimală 
Univers~lă - tabelă prescurtată, oate cuptinde indicii . utilizaţi tn 
sistem pentru exprimarea . conţinutului cătţii de patrimoniu şi cu a~U· 
torul cărora ŞG pot obţine informaţiile oetute de cercetarea diferi

telor domenii. 
Pentru o mai bună in.ţelegere a sistemului de descriere au 

fost elaborAte fise complete pentru fiecare tip de descl!iere: carte. 
românească veche - fişă mamă, fişă fiică; carte străină - fişă ma~ă, 

fişă fiică; nivel monogrR.fic, colectiv, colectiv - monogrR:fic, pentru 

lucrări într-un singur volum, în mai multe volume, antologii, culegeri, 
tipuri de manuscrise etc. Acesta eşte conţinutul ~ărţii a·Jv~a (Exem
ple de fişe analitice de evidenţă)~ 

In absenţa unor materiale referitoare la determinarea formatului 
cărtii, identificarea părtilor cărţii, istoria legăturii, transcrierea 
notaţi~i muzicale bizantine, am introdus o nouă pa:iJte - a V-a, oare 
cuprinde informaţii despre aceste elemente în utmătoarele capitole: . 
Otdinea elementelor necesare determinării form,,.tului oărţ11; Schema 

părţilor oărtii; Date sumare ptivind istoria legăturii de carte tns~ 
ţ1te de ilustraţii şi transcrierea uotaţiei muzicale bizantine exi
stentă în unele manuscrise muzicale. 

Desigur, fiecare problemă din această parte poat·e fi studiată se
parat şi dezvoltată în lucrări independente. Rudimentul de informaţie 
introdus în prezentul volum a fost conceput oa un oonplen~nt la In~ 

. stcuoţiunile de prelucrAre a cărţilor şi manuscriselor de patrimoniu, 
menit să faniliteze identificarea elementelor de descriere~ 

Prin această nouă ediţie a-a urmărit, de altfel, crearea unui in~ 
strument de luatu oît mai util pentt!u bibliotecari şi muzeografi, oare 
an sarcina de a prelucra şi valorifica bunurile ~ cărţi şi' manuscrise 
- oe fac parte .din pattimoniul cultural naţional. 

M.Iova· 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FIŞEI ANALITIOE 
DE BVID.BNŢX PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE 1 

~ARTE ŞI ·MANUSCRIS 





Prezentarea gene~all a fişei de ev1denţ~ a buQurilor 

culturale mobile - carte 

Fişa de evidenţă a bunurilor culturale mobile - carte este oon
oeputl oa document unio de integistrate a datelor privind orice catego
rie de document care poate fi încadrat sub gene r1cul '~carte" (carte de 
patrimoniu, carte curentă, manuscris, eto~); 

Fişa conţine următoarele tipuri de 1nformaţ11 a 
.-

1. descrierea documentului conform normelor de catalogare în vigoare f 

2~ v.gdata.. ; . ... . 
3. de ţ;inătorit.; .. . , 

. 4~ ~ laţ11&.ou alte documente~ 
Descrierea unui document în noul sistem de înregistrare a informa

ţi11Q t' este o rganizată în blocuri funcţionale, care la rîndul lor sînt 
. . 

împărţite in oimpuri de lungime fixă sau variabilă. 
l; - Blocul informaţiilor ood1f1oate (eticheta 1nreg1străr11) - conţine 

41 cîmpuri de lungime fixă ou142 de oaraotere. 
2~ ~ Blocuri funcţionale oare conţin oîmpur1 de lungime variabili marca

te prin 3 oal!o.otete, indicatori şi 1dentif'ioator1 de subc1mp~ 
Pt1mu1 caracter - desemnează nivelul bibliografic al desotiet11 

(se toloseşte unul din codutile altabetioe: O = nivel ooleotiv 
M = nivel monogr~io 

S = nivel serial 
A = nivel analitic 

Al doilea cataotes - defineşte informaţia speo1f1ol blooului 
X!espeotiv : 
..: oo-) · 
~ lO-) Blocuri de descriere 

. -
- 20- Blooul persoane fizioe 
- ~O- Blocul ooleot1v1tăţi ·permanente 
- 40- Blocul colectivităţi temporare (eve-

. .ni mente) · _ 
• • - 5o- Blocul dennmiti geografioe 
~ 60- Blocul titlu 

7o- Blooul subiect 
- 9o- Blooul relaţiilor in sistem 

• Aoest bloo nu se mai completeaz! in fişi. fiind pteinregisttat 
in s i stem 
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Al treilea caracter - preoizeazl tipul informaţiei din oîmp. 
De exemplu i - - l vedetă de autor 

' intrare complementară 
5 subiect 
8 variantă de nume 

Indicatorii - sint coduri numerice care se ut111zeaz1 numai 
pentru anumite cîmp u.ri, definesc datele oare intră în fişierul de au
toritate s au precizează unele inforn1at:1 1 speoi:t'ioe eistemulu1.-

Ident1f1cato.rii de aubcî!DQ - sint coduri de două oaraotere 
(primul este totdeauna ă:) şi al doilea este alfabetic) oare delimi terizl 
şi definesc elementele de date ale suboîmpulu1 în oadrul fieo~rui oimp. 

S-au definit două proceduri de completare a fişei 
i ·; cornpletatea tutu.rol! de.telor unui document într-o fişă (aoeastli fişi 

. se va numi fişă mamă) ; 
2~ completa~ea ttnor eleme nte .de identifica.re şi a elementelor speo1f1oe 

. . . 
unui exemple~ (această fişă se va numi fişă fiică). 

tn acest fel, pentru un set de dooumente identice (ao~eaş1 edi
ţie) se el~borează o fişă marnă desor11nd oomplet unul din documentele 
setului, şi a.titea fişe fiică oîte dooumente eînt în set. 

Aceasta, dat fiind existenţa următoarelor situaţii t 

- daoumente ouprinse deja in cataloage ; 
- mai multe exemplare ale aceluiaşi dooument ou aceleaşi oaraoteristioi1 
- mai multe exemplare ale unui document , fieoare ou pattioular1tlţ1 

speoif1oe ; 
e~oumente necuprinse in nici un catalog ; 

- documente car~ nu pot fi identificate ou ooreot1tud1ne. 

· TABELUL l 

Structura fişei de evidentă a bunurilor culturale 
mobile - oarte 

' , 

Eticheta înregistrării - informaţii oodifioate 

X 96 
X 94 
X 98 
X 00 

:X 04 

X 05 
·X 06 

X 16 

X 08 

. .;. Deţinător . 

- Limba documentului · 
- Relaţia ou alte înregistrări 
- Pagina de titlu sau substitutul ei şi colofon .. 
- Datele de editare 
- Datele de tipărire 
- Descrierea aspectului fiz1o 
- Descrierea aspectului fizic al volumului 
- Nctt:s gene rale 
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ORDOl&RU .%11PUR~ 
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I ·;; Penttta fliJa .-...: I ~ · · =. .„ ' ·· · · , _ „ •• 

: .. etq>tttUe 4e 4.eaotf.••• a 4etoll•niua1•1 ata ••d1loa1ea 0141.ne 
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X 96 
X 94-
X 98 
z 00 

X 04 
X 05 
X 06 

X 16 



X 08 

X 80 

X 8l 
X 82 
X 8, 

· X 64 
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Dupl aoeatea •••••III oi19•1lle de vedete oale •• 014onealll. 
astfel a 

· ""' Pent111 ma '1 tlta .. 41• 4oo11•n'b 
4e vedete 1n 014inea obllgato1le 1 

•• tcumeazl uri bloo de 0!111pt1•l 

X 21 (X ~t X 41) 
. X 28 (X '8t X 48) 

X 6Q ,1/aa&a 61 , . 
X 68 

s: 2l (x 'J) 
:E 28 

X -'3 
x 38 

X 62 91/aa• S 6J X 2~ 
X 25 (x·· }5~ X 45) X 28 
X 6, ,~ X 3'1-
X 75 X ,S 
X 71 -
Dloolal, •• ··· ••pe'tsl pen1st• tieoate titlQ .dln dooumentbl d••o•l• 

(!D oazul wu;ti ~11~1• a•o&ma •• !al.oou1et11• x 60 tl/aata x 61 oa x 62 
tjl/ sata x 63) ~ . 

!n oad1"1 bloo.i.„1 pot apafe a11nta~iil• a 
1/ Se tepetl .•uooeslv li'. .21. (X Jl, x 41) şl x 28 (x '8, z 48), 4aol 

- existl, pentltl tleoal• teaponaahil1tate p1imafl la un titlu~ 
De exemplu 
:i: 21 
X 28 

X 2J. 
X 28 

x 60 şl/saQ x Qt 

.„ X 21. 
X 28 
X 2J. 
X 60 

sa• X 2J. 
X 28 

X 2i 
X 62 f1/8aa Z ., 

S1/Aa,u, . . . ·· 
2/ Se lepetl suooe•iT x .60 fl/aaQ.X f?.1, x 62' x 63 şl 1espeotiv x 68 daol 

existl, pentru :tleode · titlu al wiei ·' almgti1e lesponsab1111sltl p11•••• 
De exempltl 1 

, :I:~ ••• X 21 
X 28 X 28 

X 60 şl/eau x 61 X 6Q şl/sall x 61. 
X 68 X 68 
X 60 şi/sala x 61 X 62 . tl/ sall X 6-' 
X 68 X 68 

'' Poate lipsi x 21 (x "1-t x 41) şi fespeotiv x 28 (x ,38 1 x 48) tn aaslll . 
absenţei lesponsab111tlţll primare~· 



De en11pl11 a 
... :t 6Q. •li•• z 61 

:t 68 

_.,._ 

.„ 
. "' ...... 

z ~ tll•••:z 6' 
z 68 

4/ Se 1epetl auooea1T s I' (z ''• ·• 45). t1. ••111>•otlT z ''• z 75 4aol 
deollQlentlll. eoa,i•e „1 .ul.te aa,1eote •••• tao obleot.i aoe.tel ebl
p1111~ 
De enapl• 1 

• 21 
28 

~ 60 tl/••• x · ~ 
~ 68 
~ 6.5 
~ ,, 
~ „,: 
l: „, 
.~ H ... rn.. .. 

.„ X 21 
X 28 
X 21 
z 28 

z 60 •li••• z 61 

X 25 (X "'' ,z 45) 
z 25 (z· -''• z .-.,) 
X 71 

J/ .Pod• „ ... z .IJ (• JJ) taol „.„.,111 OOD,lae ••8J>•Ua,Ultltl 
·· 1taoull4a1e 41:f••l1rt pen•1ta tliod• tltlta~ 

n. "Dlfltll 
i: Zl 
'..4 60 tl/aiali X 61 
: 2J t1/sa~ · x 3' 

60 tl/•„ X 61 

· x 2' ş11 satt x '' 

I/ Reapoaaablllt.stea 1eo•a4a1I . oale · faoe ebleot"1 oblp•l•l x 2J (z JJ) 
se ooaaple'beasl 411»• ···*•••• '9leou111e 4aol •• · 1ete1l .. la b.lt••I 
dooWDentul 4e•o•l•l ;!• oanl dtd. 1tap1 bloo H 0011ple1leasl 411pl a-
oe sta. 
»• ezempl• 1 

a) X 21. 
X 28 
X 6() tl/aata X 61 
z 68 
X 25 
X 65 
X 75 

X 21 
x 60 şi/sau x 61 . 
:x 60 şi/sau x 61 

X 68 

. ' 

•. 

. . . . 

b)' X 21 

' . 

•• 
X 60 tl/1„ Z 61. 

. z as 

x ao tll••• x 61 1n41oato• 
Il/l . : 



X 65 
X 75 
% 2, 
% 71 

- n „ . 
.. ' . 

X 2J 
X 23 
][ 71 

?I Dapl toate bloo&a:•ll• it• oe11pl•'hdl obiplll :a M •li••• * J4 4.âol •n•
tl~ !n .oaaal alllli atn.-• ~lo• •• 0011pl•t•asl 4tlpÎ aoe.-a. 
De en11pl• a 

a) X 2l 
X 28 

X 60 •1/•all X 61 
X 25 
X 2, 
X 24 · 
X 24 (:i: '4) 

b) X~ -

X 28 . 

X 60 o1/8aa X 61. 
X 2, 
X 21. f" 

X 60 9i/8all X 61 
X 65 
z 75 
x 25 
X 23 
X 24 

:i: 34 
X 71 

I 

II. Pe11t11• flfa tllol . a 
. Se ooavl.1Htasl Dllllil o111pRfile alml~oale ' in •141De •bllgatelle, 

•ahimbatl taţi de f '19a •- a 
X ~6 

X 98 '• 
X 21 (X '1 t X .\1) 
x ~ şi/•8'1 x 6.1 · (x 62 şt/satt x .63) . 
!E 04 

X 05 . 
% 06 

x 08 (daol este oasUl) 
X So 
X 81 
X 82 

X 83 
X 84 
x 24 ş1/san x ~ 
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1/ Penttu mai multe teapon&abllitl~i pt1maf~ la un titln 8e tepetl x 21 
.. (X '1t X 41). 

2/ D ol n11 existl lesponsablllta~•• pll ... I •e oOilpl••ead x 60 fl/•ata 
x 61 oa indioatotul II/i. · 

. . . 

"J/ Se 1epe1Jl x 66 şl/s ' . z 61 (x 62 fi/•• X 6') pen11rta fleoafe 1Jl1Jlll o•· 
· e aingti~! reaponaab111ta~• prl~rl. · 

4/ 01mpttlile X 96, X 98, X 04, X O,, X 06, 1 80, Z 81 tipar e 8lllgafl 4a111. 
pe tişl• 

51 · .mpurile x 82, x 8,, x M, _x .M (x J4)„ae .pot .1epe1Ja -•.aooe•l•„ ••111>•0-
·fJ:Lnd 0141nea 1nd1oa'bl 1n tunoyla 4e 019 · et•d clootameltln1l~~ 

Imtiuo\Jillnl gene tale 4e ooapletare 

lf . 1şa se parcnurge de sus in ~08 şi de la stinga la dleap11a. 
i; "!mputile al.:tabet1oe şi alfanumeric• se oorapletea" de la s111Dga i ·a 

.ieapta, lsl! . cele numerice se allniaml la . clreapta~ . 
;,; . a oompletarea fi.ţel sa va aespeota ordi~ea 91mptttilof 41ia 11abeltll l f .. ,... ,. 

. . 
C~mpleta~ea fişei se faoe ou lite1a de ~ipar. . . 
l4ent1f1oatorul oimptiriloa este f 1ma1I dtD J oa1aote1e, p11alll, al.tal>e• 
·~ a, semn1f'1oînd nivellal blblio·g1afio al AoouPlentulld (li - •nog1at10, 
A .• analitic, S - .aeaial ş1 a - ooleoti~), celelalte doUl etnis n111111l• 

. ~• a olioa semn1f1oav1e se 1eglaeşte 11r'deso1ie1ea o111p111ilo1l· 
de 1dent1f1oatea1 4a f 01m.as 

,· 
6i Subotmpurile st~ paeoed~te 
.„;) şi l11ieaK {e:L c ;) A)'; 

7•' 01mput1le alfanumerice au _pos1b1llislV~ 4' exb1nde1e tll.te1ioa1l o• 
oodu11 noi. · 



l!IOBl~.l 
' ·.- · ·r. t 

·. . ·. 
-· .. · . 

. .l•• lnsl•a ._ 1.\2 oa1ao1I••• g1-.·at• !11 .\1 ele •l•••lt .-.iot..;. ··i 
. •• M la 1 la 41 I . . „ . .... ' „ . -
11 •Ulil1ul tl1el 1 • lUSl•a 12 . oaraotere altanime1loe 1 

Ol Al.N 
02 .l1a4 . 
OJ .lfgef 
04 Baolta 
O' Bibo• 

· .„ . .:. oon.lne 1 - oodtll 3ta4eţelo1, 4• la Ol 12 41, pe pll• 
aele 4oul. po•l•!l1 

- 11n1a o~l1ol "I" p• poalţla a 111ela1 
·- nttmlrtll de tntegl•tfal• al fl„l la on~ 

pe oele noul posl'ţli •l•••• allJilâ la 
dJeapta1 

• oo4111 ~Qdeţelo1 este a 
15 Oovaena 29 0111 
16 Dţmbov1ţa 3C> Prahova 
17 Dol~ '1. Satu-Male 
18 Galaţi 32 811~ 
19 Gi1u~gi11 '' S1b1tt 

q6 Blatlf •..;..._•1•4 20 Gor~ 34 Suoeava . 
Gf :Ro.,„1 . 
Ol ·B1e,ov „ .. 1111• 

. 10 .... , „ . „ .. .. 

· 11 Oa1a..:.,Sevtt•l• 
11 Gllllafl ''. 

lJ llq 
14 :Jo1111taa•a . 

-.· 
„ 

.. c 

.,„u-· 
I 

I 
. l 
T 

• 
! 

• 

21 Batgbita -'5 Tftleo1aan 
22 Bw:aedoala 36 !f1•1• 
2, Ialomiţa Yl Tllloea 
24 Ia9l_ · 38 Taaltd. 
25 Ma1amu•eş ~9 TUoea 
26 llebedinţi 4Q Vranoea 
2'/_ .Q,., 4l-MWiio1p1ul „o•••f11l 

28 ··-· 

~ lugime n oa1aote1 al.tanumeito 1 
- oon~lne oodul olasel dootlJDe._Ul.•1 

„ 

Seam~fiaa~la 

- ol1ţi -•eaAD•f'l 
ttiii • ·c111•1 ''•t1llne 
.., 011,1 ln limbi •till•• 11lpltlte pe 

1le1ltoiiul Remllalel 
. - 8'e1lale ~-oabipl 

- •••lal• .Ctlln• 
- foi .volute 

· • note •&a•1oale 1slpl1111e 
- 11&Daao11• textr 
- maDQ•o•l• Dote llll•loale 
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,~· Ood.il de aotuallsete a - lttngimea l eOJ!ao:be1 numeiio 1 

~ „ l ' 

- oonţlne oodul. ~lpul•l aotuallmlill 
OoclUl 8emn1tioaţi·a 

o 
1 

- fn•eg1a1Jl!afe nou.I 
tnregietiare •o41f1oa'bl 

- .•• oompletead. la o~o~·B~· al O~O~B.8~ 

4-·t l'IDllt&ll. l•••sl•t•l•ll•. - langlq 6 oarao~•I• llt:lllel!ioe s 

. 
, , ~2.••1 • 

... „.„ eon•lne Dlllml.11.tl ln1egi•1Jtl111 pen1it'1 p1elill.;. 
o•a1ea atitomU a datelo1, al1n1a11 la dre•11aa · 

.;. lie ooq>leteaal la O~O~B~ al a.o.E.B.t 

- lnnglme un oaaaote1 DWDel1o 1 

- conţine nivelLtl tnreg1strlt11 oodifloat 
aettel·a 

O· - 1ntegi,sto al!ea este a '1De1 fl•• ..... , . 
1 - 1n1egiat1al!ea este a miei tlt• fllol~· · 

I 

# · - . ..... .... .·~ »') 

8f »ah b•eg1•11•l•ll f - 11uag1me 6 oa1actete alfanwne1:toe 1 . 

.;. oonţlne O.Sta 1n1egist1l111 1n •late•, an, 
ltanl, , •1• 

- . se o"omJi>le'beazl la O.O.E• al O.c.1.s. 

ri ! &nlllblbl1ogc&f1oa - lungime 2 oaraotele al:tan'1met1oe 1 

- oonţine codul nivellll.111 desorier11 b1bl1og1a
fioe a dooumenteloa 

9o4!1l Semn1t1cat1e . 
c nivel ooleotjv 

· M nivel mgnograf1o 
·A - n111el anal1t1o 
8 - nivel seri al . ·,. 

- pentiâ doonlll8ntele care a~ un s1ngu• nlvel de 
desor1ere ~1bliog1afiol se oompleteazl numai 
p11ma poziţie cn oodul ootespunzltoa 1 

.;. pentr~·dooumentele . oare a~ doul nivele de 0,e..;. 
oaiere bibliogaafiol se oompieteazl pe p11·~ 
poziţie oodul a penttn n1ve1Ul ool~ot1v, 1af 

pe a doua poziţie umlll. din oodttrile •, A, S 
ootespGDzltea dooumentul.u1. 
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ai ~eltll dooumentuJ.ui t - l~ngime 2 oaraotel!e alfanumerioe i 

• . „ 
,_ Domeniti a 

Codal. 
A 

"B 

o 
D 

E 

F 
G 
H 

I 

J 

K 

L 

·------

- . 

- conţine oodttl modal1tlţ11 de aloltuire edito-

Codgl 
Ol 
02 

03 
04 

05 
06 

O'l 
08 

09 
10 
11 

riali a publicaţiei detefm1natl de oonţinut 
Semn1fioat1a 

. - albume 
almannburi 

... cataloage 
- ool!espondenţl 

- enoiolopedii, lexiooane 
- antologii 
- indexuri 
„ libtete 
- luorlri omagiale 
- publioaţ11 oficiale 
- tl!atate 

- lungime 4 caractere alfanumer1oe i 

„ daol doo~mentUl aparţine unui singur domeniu, 
se completează pe prima poziţie oodal ooteBplUl~ 
zltoa ; 

- daci dooumentlll apat~1ne mai multor domenll, . 
se oompleţează codurile oorespu.nzltoate al1~ 
niate la stinga ; 

- Oodifioarea domeniiloi 
Semnit'ioatie 
Oult~rl. Civilizaţie. Progres 
Kiecellanea. Var1a 
Filozofie 
Psihologie 
Logică, 

Morală. Et1ol 
Oottltism (Magie~ Oţiia9mant1e) 
Religie (Biserici creştine. 

Istotia religiei. Filozofia 
religiei. Religii neoreştine 

este 

.Mitologia olaeioă 
Ştiinţe : eooiale (Psihologie so

cială. Relaţii sociale) 
Economie, comerţ 

' OoreepondentA CZU 
008 

ea 
1 

159·9 
16 
l? 
133 

2(28), 2(091), 
291.1, 29 . 

292 
3(316. 6, 316~47) 

33 „ ~3~.4 
Politică. (Forme de organizare 32 {32, 321, 

politică. Statul. Democraţia) 321.?) · 
Drept~ Juriaprodenţă (Stat~ Naţiune. . 

Popor. Teritoriu. Drept penal. 34 (;42, 343t 
·nrept civil. Drept eoleziastio) 348) . . 



• 
li 

.f 
p 

' 'l 
R 

" 8 
T 

t1 
·v 
w 
X 
y 

z 
o 
1 
I\ 

2 

J 
4 

5 · 
6 

'l. 
8 

9 
( 
) 

* + 

I 
„ 

' 1 • 
~ 

> 

• 
• 
~ 

Notl -

- Aimata. f1Ji·111,a . •1 at11a m1111Jafl 
- !xrvlţăm.tnt~ Bd•<>a~le 
- Pedagogie 
- Btnog1.a:t1e. :rololo• 
- . lfatemst1ol 
- A•ttenomie_ . 
- Oaitogtatie 
- Oaonolog1e. 0al'9D4ale 
- :riziol 
- Chimie 
- Geologie„ Keteo1ologle~ B:lcbolog1e 
- Ştiinţele nat~fl:l 

- . . lledioinl 
- Tehniol ----
-·-

' . -
, ---•• „ ,.. 
---------
---

Agii o Ul tt11l. Zoote hnl1 
Economie doaest:lol~ '~lln~e mena~e1e 

. Oontabilltate · 
Indust.r11 şi mese1U.: dlveiae 
.A1h1 te.ottafl ,_ 
Teo.r1a ai'be1 •. · l•te1Jloa a11Jel 
Afte .. plastloe ,1 epl1oa1Je 
Muzic~ . 

Teat1u: Aita epeotaoolulrai 
· Spoit 

Lingvistiol~; :ruolog1e~ L1ab1 
L1'beaatuil 
Retol.1ol~' 01atoele 
St111s-ta1oi ·· 

' . 
.Maxime. Pioverbe• Afo1ie11e 
Geogt~1e 1 ollltoa11 
Ai!beologie 
Biog1af11 
He1ald1ol 
Iatotie 
D1ploma1J1 ol . . 

' • 

!pigl!atie. Pal.eog1at1e. Insoilp,11 
Numismatiol· 
.A.etiologie 
Alohimie 

,55 
37 
371 . 
39, ,98 
51 
52 
528 

529 
53 
54 

55,551.5, 556 
502 
'61. 
62 

63, 6'6 
64 

'~' 67/68 

7?. 
7.01 
73/76. 745 
78 
792 
796 
ao, ao1,so21ao9 
82. 

. a2.oa5 
82.08 

82•84 

91 
902 
929. ' 
929. 6 
93 
930.22 

9309271.930.27~ 

737 
52 
133. 5 t -54 

- Penttu manuale .ae va completa oodul S ,1 oodl1l. dome• 
niului ooiesptuizltoi oon~inntblai. 
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10. Alfabet t - lungime 2 oaractere alfanumer1oe1 

...Q.Qg 
A. ' 
B -
o 
D 

E 
]' 

- oonţine oodul alfabetio de bază al dooumentbl.ui, pe 
prima posi ţie 1 

- daci dooumentul conţine mai multe scrieri se completea
ză oîmpul ou oodurile alfanumerice considerate esenţia
le pentru. 1dent1fioarea doo11mentulu1 (ad1ol a11 prepon
derenţl oa 1nt1~dere a textului, sînt ounosottte oa limbi 
de bază ale documentului , sau cele mai ac~esibile catalo
gatorului) 
Codificarea alfabetică este : 
~~~~~~~~~~~~ 

Semn1f1oat1e Q.21! 
latin de bazl G 
latin extins 
chirilic 
glag".>lit1o 

ebra1oă 

arab 

H 
I 

K 

L 

T 

Semn1f1oat1e 
grece.so 
gotic 
armean 
georgian 
sanscrit 
de tranziţie 

11. Loc de editare -~lungime 2 oaraotere alfanumerice; 
- oonţine codul ţării în care a f oet editat dooamen-

tul9 conform ISO 3166 : 
QQ_g Semnif ioa~ie Cod Semnifica~le 

AL Albania YU Iugoslavia 
DZ Algeria LB Liban 
AT Au.st ria JP Japonia 
BE Belgia LU Luxemburg 
BG Bulgar ia MT Malta 
cs Ceh0slovaoia GB Marea Bt1tan1e 
CN China MC Monaco 
CY Cipru NO Norvegia 
DK Dane maroa NL Olanda 

EG Egipt PK Pakistan 
CH Elveţia PL Polonia 
FI Finlanda PT Portugalia 
FR Franţa RO România 
DD R.D.Getmană. SM' San Marino 
DE R.F.Germania SY Siria 
GR Grecia ES Spania 
IN India US s.-u.A. 
IR Iran SE Suedia 
IQ Iraq HU Ungaria 

IE Irlanda su u.R.s.s. 
IS Islanda TR Turcia 
IL Israel VA Vatican 
IT Italia 
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12.o) 
13.( Statas şi Data 1, Data 21 - zona 12~re lungimea &e 1 caractet 
14.-) alfanumerici 

zonele 13 şi 14 au lungimea de oîte 4 
oai!aotere numerice fiecare; 

- aoe_ste trei zone se t'efeil la situaţia 
documentului (zona 12) !aţă de datele 
de publicare, data l (zona 13), data 2 
(zona 14); 

- moc;.ul de completare ş1 semnificaţi~ oa
dulu1 sînt : 

S e m n 1 t 1 o a t i a 

J. 

Status 

Publicaţie monogra
fică apărută în for
mă completă la o dată 
rm1că 

B P~blioaţie monogra
fică apărută in for~ 
mă completiî. cu două 
dat& de.publicare 

a Publicaţie monogra
fi~ă apărută în for
mă completă . ou o da
tă .. de publicare 1n 
formă incompletă 

D. Publicaţie monogta
f1că de dată inoettă 

.-')?ID'lt .t. ,ca 
. E Publioat1e n mai 

. multe volume a cărei 
publicare a durat 
mai mult de un an „ 

F Publicaţie monogra
fică cu dată de pu
blic are necunoscută 

Data l 
-· 

Anul publio~r11 im-
p~1mat pe p.de titlu 

sau in colofon _ • 
(oind nu apal!e pe p ~i 
do titlu sau nu avem 
p~ de titlu) 

Anul publicării 

. imprimat pe P•' 
de titlu 

Se transcrie data 
incompletă păstrînd 

oorespondenţa între 
poziţia cifrelor 
(aliniate la dreapta) 

Data 2 --

Anul publicării 

imprimat în colo
fon sau in altă 
pa·rte a cărţii 

Anul publiolr1i oel · Anul pttblioă~ii 
mai '·timpurin posibil oel mai tîrziu 

posibil 

Ax;tul publicării An11l pnbliolt11 
volumului descris ultimului vol~ 

Se completează se
colul (ou cifre a
rabe) în car e se pre
supune oă a apărut· (se 
aliniază la dreapta) 
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H Document reprodus Anul publ1olr11 
documentului oti
ginal 

Anul publ1olr11 
reproduoer11 

15J Daoo-romanioa : - lungime un caraotet numeric 1 

- conţine unul din codurile a 

Co<J: 

l 

2 -

~ -

S e m n 1 f 1 o a t 1 e 
. v/eo,u!UI/ t'Co~ 

documente oare se referă la România\Îndiferent de limba în 
care au fost sorise şi de naţionalitatea autorului, publicate 
peste hotare -

documente ale autorilor români publicate peste hotare 1'.ntlt/f.t.t11f 
da .fi,,,,{Jo. Î„ CO.ltt 44' 'Y'"'-~"t" 
documente în limba română publicate peste hotare, indiferent 
de naţionalitatea autorului 

4 - ~rezenţe . româneşti peste hotare 

~ 
16• Petiodioitatea z - lungime 1 caracter alfannmerio i 

- conţine oodl11 perioadei da apariţie a unui 
J>eriodio . 



- 8 -
• 

17,~ 
18•{ Nu se oompleteazl pentrtt sistemul de evidenţi a olrţi1 Teol!l.1. 
l9•I 
20.\ 

21~ Secvenţa t - lungime 6 oaraotere numerioe s 
- conţine nomlrul de ordine al unei fişe fiiol în raport 

011 fişa mamă ; · 
- se oompleteazl la C , 0~3~ al o.O~E.s. 

~:i:t C~tal..J>tlt Catalog 2 a - lttng1me de oite doUl oaraotere alfanu~er1oe, 
- conţine codul a oel mult dottl cataloage 1n 

care se 1dentif1cl documentul, in prima po-
' ziţ1e din oele dobă zonei 

• conţ1nL numărul volumului din catalogul al 
cărui cod· s-a completat in ptima poziţie a 
zonei respective (în r,ziţia a 2-n din oele 
id zone) 
codificarea cataloagelor este a 

2~ Denumire catalog 
A - . B:anu, I., Hodoş, N. şi . Simonesou, D~t Bibliografia româneasol 

ve~he• 1.508-1830. 4 vol. Bucureşti, 190}--1944. 

B - Poenaru, Daniela: Contr1buţ11 la bibliografia ~omâneasol veche. 
l vol. · Tîrgov1Şte, 197}~· 

O - Veress, . A:odre1: Bibliografia româno-nngal!A. ~ voi.· Buoureştl, 

D 

-.· 
1931-1935; 

, , , , . ·,- , 
- Regi Magya:orszagi eyomatatvaeyck 1473-1600; Az Akademia 

Konyvt5rtânet1 munk:ab1zo:ttsan8k 1:axiyitasa al.att Borsa Gedeon, 
~.. Bud.Spest, 1971~· l vol~ -

• 
E - Szabo Karoly: Regi magyat konYvtâr~ 4 vol. Budapest, 1879-

- 1898. 

F Gesamtkatalog der Wiegen~uoke. Herattsgegeben von det Komm1ss1ca 
fu: den Gesamtkatalog.der Wiegendruoke. Leipzig, i925-

G - Hain, Ludovic: Repertorium ~1bl1ogtaph1oum, 1n quo l1bt1 omnes 
ab arte typographioa inventa usque ad annum MD. 4 vol. 

Milano, 1948.-
•' 

H Supplement to Hain's Repertorium bibliopgraph1oum ot · coll~c
tions towards a new edition of that work by M.A. Cop1ngeri 

3 vol. Milano, 1950. 
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I - .Appe11d1oe• ad Ba1n11-Cop1ngel1 Repe11loti• b1bl1ogtaph1ou 

.A4d1t1one• •1' emendatione• B41411a D1eter1ou.m ReiobU.ng~: 2 

'Yol .: 111lano, 195'· . 
X - Pumagalll, G1uaeppea Lex1oon _typograph1owa Italiae~ 1 Yol9 

Flotenoe, 19051 11fenae 1 1966. 

L - aatalogue 1nounabulorwa quae ln b1bl1otbeo1s publiols 
Hungariae aeaeeYantur~ B41de1unt Gesa 8a~4 et B1aelbet Boltla• 
2 YOle Budapeat, 1970. 

li - Brunet, Jaoques-Obarleas Manuel du 11bra1te et de l'amateu• .-
de l1vtes... 6 vol. Be111n, 1921 9' 

• - Gtaease, Johaiin Geoig Theodof 1 ~tlsof de llvtes rare• et pel
o1eux. •• ·a vol~: Milano - llew York, 1950. 

O - Xa.eataev, Ivan Petrovios BtoDOlogioeeka~• roapls' slaY~anstih 
knig, nepeoata!lJl1h klrillo'Ysk1•1 l>u1cv~m1~ 1'}91-17,0~- 1 Tol~
Sanlr:tpoterburg, 1861~' /Matioa sapaka, 197~/'; 

• 
P . - Pet~ik Glza& Mag:rarors,&g b1bl1ogra{ph1~a 1712-lS60~ 4 vol~ 

Budape st~ 1888, /1972/ „ · 

llf.lnohen, 190'9-1927. 

S - Barbier, .A~A~' 1 Le D1otionna1te dee ano~mea ,_. Ed~ per~· O~ 
' . 

B~b1er 1 1. et P.B1llai4i 7 ~ol. Paria, 1869-1879. 

~ - 'Renortard, Antoine August:i.ns Bo1itioe aut .la Yie dea ottvfage• . . 
des tro1s Manuoea•1 1 Tole' · Paria, 1802. 

U - R~elens, a. et De Baoker, A.a Annales Plantin1ennea depuia la 
fondat ion de l' impr1mer1• Plantln1,nnes a Â~'Yel:• ~IHqtl ta la 
morţ _ de Oh11st0phe Plantia-1555-1589• 1 ~ol; Parla, ~roae, 
1866: 

V - WUlems, Alfonses Les IJ.ae'Yiel, _ h1•1Jolee e1J annales tnograti
ques~ l vol~: · Bruxelles, 1880~' 

X - n11 f1gureazl în. oataloagele oonsul1Jate. 

Y - alte cataloage~ 

Notia !n oazul in oare cartea ae.reg~seate !ntr-un catalog oare 
. nu figurează în această listă §i este semnalat numai prin 

codul Y din etichetă, catalogul se va menţiona în cîmpul 
x 08 (note generale). 

2}.~ Număr catalog 1, Numii oatalog 2a - 1Qng1me 5 oataotere namerloe1 
25• - conţine numitul paginii, al oo-

loane1 sau al poziţiei, după. oas, din oa
taloglll menţlonal la poaiţia 1. · 
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26•' Ntimll! 'YOlttm I - 1ung1me 2 oaraot e l!e nume I! 1oe; 
- conţine nu.mla lll Yoltillltllui fişat. !n .oazul in oate 

ex1stă mai m~lte Yolume 1n aceeaşi llD.itate fizici, 
o1iilplll. nu s~ oampleteazl. (Vezi oimplil. x 06 şi x 16 
pag. 33-34). 

27~· lVWDăl! inventai! : - ltmg1me 11. oaraote l!e alfanumerice, 
- conţine aliniat la dreapta ultimul număr de inven

tai! &J. dooumen~ului, tnregistl!at la deţinător şi 
daci este cazttl, nu~ărUl de inventa~ al celui 
oare 11 are tn oustodie~ 

28.· Fotml f'1z1o~ z ~ lungime 1 oatacter alfanumeric; 

. 
. ,. 

- conţine codul unor informaţii referitoare la su
portul material al docume~tului z 

20..A Semn1ficat1e 
A - manuscrise, pergament 
B - manusot1s, hirtie filigran 
O - manusotis, hîrtie făl!ă 

f'111gran 
1) - manuscris, pe alte mate-

riale . (mtita"~, &mn etc.) 

B - . manasot1s, dactilografiat 

P - tipar, ~ergament 
G - tipar, hirtie f1!1gran 
H - tipar, hirtie fărl filigran 

Q.~4 Semnificatie 
I - tipar, pe 8.J.te materia

le ( r1r<t"tase, 'Wl41e1t1q& ~filst;;e_ 
. . ele ) 

29j' llaterial Uttstl!ativ c - ~angime 4 caractere alfanumel!ioe1 
oonţ1ne pini la 4 coduri {aliniate la stin
ga) .ale unor 1nfol!maţ11 referitoare la felul 
materiallll.ai · 1ltisttat1v al dooUÎl:lentulni : 

Ood -
A -

Semnif'icatie 
Ilu.straţii 

B - !Ur1iatur1 
C ~ Ornamente m1n1ate 
D - Iniţiale m1n1ate 
E - Ornamente tipogl!afioe 

{frontispioii, vignete,oheaa
re, iniţiale ornate)~ 

F Diagrame, grafioe, scheme, 
tabele , f ormnl.are · 

G - Foaie frontispiciu 
H - Hărţi 

.Q..o~ Semnificatie 
•

1 I - Plan'1J!i 

K - Planşe . 
r.. Poatrete 
M Note mu.zioale 
N - ·Facsimile 
P - Steme, blazoane 
i - Arbori genealogici 
S Material însoţitor 
T .... · lte materiale Ul!lstra- . 

tive 
U - Fără mater1Bl. · 11~strativ 
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30. Bx 11b•i• a - lungime 3 oaraotete alfanwner1ces 
-„ oonţ1.J:le pini la 4 coduri (aliniate la fitinga) ale 
- 11nol! 1-mtormaţii despte însemnele de propr i e t ate e::d.s-\ 

tente pe publicaţie 1 

Ood 8 e m n 1 f 1 c a t 1 ! 
.l - ex libris manuso2is persoal\ll 
B - ex ltbris manueotis instituţie 
_a - ex lili>tis ştamplll persoaDI 
D - ex libtia ştampill instituţie 
B - ex llbtis sigiliu peraoanl 
F - ex 11bt1s a1g111~ instituţie 
G - ex llbris etiohetl persoanl .. 
H - ex 11bt1s et1obetl instlt~ţie 
I - a~plalibros petsoanl 
X - su.pralibros . instituţie 

. . 
31-t M··T:, (Ma!!oa tlpografiol) 1 - lungime un oaraotel! nt:tmel!io 1 

, 
·, 

- conţinea 

O daol t1păritul!a nu ate marei tipo• 

gl!afiol 
1 daol _tiplritura are matol tlpog1a

flol. 

'2~ P1evenie~ţa ·a - ltlngime 1 oaraoter alfanumeric; 
- conţine codul felglui în oare documentul a ajllllS 

la deţinător a 
Ood Semn1f1oat1e 
A • aobiz11j1e 

Cog Semn1f1oat1e 
O - custodie 

D - dena~ie B - schimb 
T - ttansfel! P - provenienţl neounosoutl . . 

S - succesiune L c/efoi/f le7at 

''· Le~tura s 
' · 

- ltlllg1me 1 cataotet alfanumerio1 
. ..., conţine codul materialUlQi din oare a fost exec~-

tată leiătura documentului i 

~ S e m n 1 f 1 c a t 1 e 
A - fără legătură 

B - legătură comună (oaaton, p1nzl) 
O - legătură piele 
D - legătură perg.ament 
E - legătură mătase, catifea, brocart etc. 
F - legătură tnbl11 lemn 
G - legătură lemn ou piele 



.-
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H - leg!tUfl din alte materiale 
I - fereoltutl metal comun 
X - fefeolturl metal pOeţ1oa 

'4• Ooll1gat a - lungime 1 oaraotef numeric 
"".' oon~1ne1 

O - d&ol documentul nu este oolligat 
1 - 4.aol documentul este oolligat~ 

''~ Oonsef'Yafe1 - ltuigime 2 oataotefe altanumefioe; 

OoA 
A -
B 
fJ -
D -
B „ 

- conţine 004111 ~tlr11 de oonseovafe a legltut11 
(piima poz1~1e) şi blocului dooumentul.ui (a doua 
poz1ţi1e) a 

8 t ~ n 1f1o ·a ·t1 e 
Legltttfi în stare buni 
Legltu1l desolldaf1zatl/despr1nsl de oorplll. olrţ11 

Legltutl detefiofatl (oind legltufa ptezintl detet1oflf1 
41fef1te dat neevolutive (stab111zate) 
Legltttfl f~~fte detefiofatl (ansamblal oop.ef\;ii âf'eotat de 
detefioflfl evolutive; necesită restaurare, ou prioritate) 
Corpul olr\;11 în stare bW!ll 
Oofpa.l căiţii ou ausltttfa destrlmatl (caietele s-aa desoli

. dafiBat) 
G - Cotpttl. cirţ11 detefiotat {ptezintl deteaiorlri neevolutive 

{stab111~ate) 

B Oorptal olrţ11 foatte detetiotat (~e~lll. cltţii este afectat 
de detel!lofătl e'Yolt.tt1ve ţ neoesitl ·restaul!are • 011 pa1of1ta

. te) 

I Reetautlţ1 de labotatel! 
· K Consolidări · empifioe 

In cazul oodurilol! I şi K se completeazl numai prlma poziţie 
ou codul respeotiv 9 a doua' poziţie tăminînd libetă. 

;Gi Bibliofilie : - lungime 5 oar-aotel!e alfanumerioe1 

Cod 

A 

B 

c 
D 

- conţine codul crite·r11lol! de bibliofilie. Se pot 
folosi pînlla 5 oodUt'i (aliniate la stînga) din 
următoarele: 

S e m n 1 f 1 c a t 1 e 
ediţii princeps 

ediţii prime 

ediţii originale 
ediţii definitive, "non varietur" (neapărat menţionate in 

o arte) 



B. „ 
Q 

· B 
J 
I 

L 

• 

• 

-
---

-

ediţii integlale de ope•e oomplete (llt1 enpla•e diapa1ate) „. 

ediţii de lux şi bibliofil~ , e41ţi1 800&8e de asooiaţii 
(8oo1etlţ1) de bibl1otilie (.-peo1t1oatepe oarte) 
ediţii omagiale t1 teat1ve 
ediţii apl1t1te 1D ilegalitate 

. ediţii maaoate 
ediţii p 1emiate 
ediţii a ol101 t1pl1i1e c.a opalt (alinase 1n şpalt) 
exe111pla1e oale au 8Up1avieţult ~noi oalamltlţ1 natu1ale oii 
disttuget11 impuse de oensutl (Inob1a1,ie 1 Gestapo ,1 otioe 
altl fotml. de oenza1l)1 ediţii fettase 
exe111>la1a.nee21>atgate 41n ediţii e:1pu1gate (din oaie au 
fost eliminaţi tetmen1, paaa~e etoJ pe motive teligioase, 
· motale şi politice) 

O tita~e limitate, nametotate 'pe fieoare axemplal (la ap1eoie-

p -
, .. 
Q -
R -
8 -
! -
u -
V -

• -
-

y -
z -

1ea biblioteoaiului in t11noţie de lq>ortanţa auto1ulul şi a 
1'1orl111 1 de întinde1ea şi componenţa ooleoţiei) 
ediţii ilustrate de aatişti oonsao1aţ1, intr-o tebniol 011~ 
ginall (dlfetitl de 1ep1oduoei1le meoanloe), . 
ediţii ou d1ve1se stadii ti vatiante ale giavu11i 1 in dife-
1ite tebnio1 
.edi ţ11 ott desene şi g1avul!l originale 
exempla1~ 01.t 11ust1aţ11 oolotate manllal 

exemi)lare t1pl1lte pent1u ••• , la comanda o•iva. 
oat1ozităţ1 (luotl•l ou subiect outios sau pa1tioul.a1, sta
ttlte ale anol aoo1etlţ1 sec tete, 0&111oz11;lţ1 l1teiare . e1'o~) 
otu!lozltlţl tipog1afioe (toimate 0111ioa••• fofmat 1111pttt 
sau gigant, modu•1 ou1ioaae de tipl1i1e,tebno1edaotal!e, oe1-
nelu11 mal neobişnGite, 001p de 11tetl •~ 1ntrebR1nţat eto.) 
olrţi imprimate pe i:drtle de. fabtleaţ1e apeolal:I (ele a!DI, 
Japon,Alfa,Lafuma,Hollande eto.),b11tle de dlvet•e oal.011 
eto. 
oltţl tlpitlte pe alte •apo1tail 4eo1t h11tla (llltase, ma.:. 

· tetial plastia eto~) • 
legltu11 artistioe, aemnifioative pentiu o epoci, o oooall, 
un ateliet 
exemplate ou 1nseumlri manuscti'!!.-.-



d 
· ~ -
'.3 

·1' -

vech.1'me- co'!.fo1em .f,·J;':-t-;"&k 6fal>///ie În meJef eo:rrwnţt;,„.1, de 
/A ţ •H4 fa. _tlf..4a f' 
ptimele exemplare tipărite ou prooedee teboioe noi 
apartenenţa la o colecţie oonat1tu1t~ (statut jutidic, cata
log tipărit, menţionată oa o ooleoţie in lucrări publioate 
etc~'} marcată prin ex libris (ortoe focmă.) 

· alte criterii {valori de interes looal etc~) 

37• !nsemnăti 1 - lungime 5 cara<r~ere alfanumerice; 
- conţine codul informaţiilor referitoare la natura 

insemnărilor manuscrise de pe documentul descris. Se 
pot folosi pină la 5 coduri (aliniate la stînga) din 
u~mătoarele a 

Cod S e m n i f i c a t 1 e 
A insemnăr1 . ouprinzînd informaţii de naturi pol1t1oo·m111tarl 
B însemnări referitoare la eYenimente social-eoonomioe 
O însemnări referitoare la evenimente oUlturale 
D 

B -
7 -
G -
H 

I 
J[ 

L 

li 

li 
p 

I 

-
--
-

insemnăr.i referitoare la fenomene meteorolog1oe 
insem:aări din domeniul med1cin11 
însemnări etnobotanioe 
însemnări literare, lingvistioe 
insemnări ou oaraoter fololorio 
însemnlri aeferitoare la învăţămint, educaţie, şooall 
însemnări referitoare la preţul căiţii 
insemnări privind circulaţia cărţii 
note . de l .ectoa 
corecturi în text 
însemnlti de altli naturi 
însemnări p1ivind aestaurarea şi legarea cărţii 

38~~ Valoare nominall1 - lungime 6 oaraotere numerice; . 

• 

· -conţine valaarea 1n lei a dooumentU1~1 estimatl 
de comisiile de reevaluare conform criteriilor 
O~;C.E~S. 

~se aliniază . la dreapta 

39~ Preţ de aoh1ziţ1es - lungimea 6 oaraotere numericei 
- cont~ne, pentru·dooumentele dobindite prin a

chiziţie, preţul la ca~e a fost aobiziţionat 

documentul.a • 
se aliniazl la dteapta 
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- luag1„ 10 oataote1e ~f~~~,110•1 
- oon~1ne 1u11D11nll L 0~11.··~ă.eiUf:r1-oit pl!'1n linie obll-

ol de nwal1al 4e poa1~1e . d1D lista de dooumente 
inoluee l• p~t11monl•l oult•1al naţio•al, ap1oba1J 
plin aoe•1J· B~1C~Mi' 

41.- Baml1 ol1fe• a ;.. langiae 6 oa1ao1;e1e ntuaetioe 
- oon,ine ntaml1al ollşe'1lu1 ~01;og1af1e1 dooament•-

" ' lui ·ata,ati la t1şl. 
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DISORIBREA O!llPURIL0R 

Deţ1nlto1 

- Ohpal oonţi!le oodl11 tl .cienumitea · tn olal a de.ţl!llteaHal.ui 

oale •e: atlJ ba.•9••nola11oatele d.e deţlnltod ecUtate la oalottlator, 
atl.ate la o~:.T~:p~:O~I~- (vesi fi o1mpril :x '4) ti oeta pa.bl1oaţ1e1, 
aoolo ude enatl~ 

. . Oontin•t 1 

2~:li.T Identltio•to11 tma din valotile 896,096, 
2~2 ·· Indioato1i 1 · iaa •1nt utilizaţi (~t) . 
2:~ Saboîmp•Hi . I 

Identlt1oator1 de 
· a11bo111p . · 

4)* 

~c. 

C:al!aote11st1o;ta 

8•bo1mp 
ooduJ. ,1 denam1-
1ea deţinltol!llllli 

· oeta 

0111pal1 - · n1,1 „ae fepetl 
, ._este obligatol!iu 

St1n1ot1u1a 1 

ObsenaţU. 
obligatoJ!iu 
nerepetabil 
obltgato11u 
netepet abil 

:x 96·6-S ~A eod d.eţlnlto1, den11•il!e I A)C.. ootl 

B:nmpl111 . ·- · 
• 966-t °Q)A · 801001/. BIBLIOTEQA OBDlULX DB STAT 

.. /;)C, -r:flI/17/I/1/,50 

lilmba textlllui 

··• , . 
' . 

l~· 01mpul oo:aţine oodltioat limba '1;extal.ta1~ limba tl!ad11oe1li 
lnte1media1e, lim~a text;alul 01iginal, limba oltatelof, notelo1, 
ext;1aaelo1,.oapltolelo' oomentate in alte limbi deott limba text~

. lui, limba 1ezumatelo1. 

· 2. Contingt a 
2.1. Ident1f1oatota una din valol!ile s94, 094-,•9'1-, A94 



2:2~· Indioa1;01i a 
Poiz1ţ1a · I 1 

Poz1 ţ1a II I 1 

- l? - . 

!.2i 8 e m p 1 t 1 o a t 1 e 
O doonmentlll e•te 1n llaba oi1g1nall 
1 ~ doowaen'lll ••te o t1aduoe1e 
2 - doouaentul oonţlne t1achtoe1l 
J - dooument.U afe text patalel 
4 . -. daol nat se olmGaşte limba ol!iginall sau 

faptul ol e t1adrloe1e 
5 - documentul. este e t1ad12oe1e şi oonţ1na ,1 

text original 

~j,ţ Sttbo1mpatl1 I · 

Ident1tioator de 
snbc1"!Pl11;1. 

Suboiap Obseoyaţ11 

;)L 

-;.)I 

;)o 

--;.) T 

3~ Oataote11st1o1 a 

limba textului 

limba t1aduoet11 inte1me
diate 
limba tenul.ni otiginal 

limba poeziilor dedicatorii, 
nQtelor; extraselor, citate
lor, titlurilor sau capito
lelor comentate în alte limbi 
declt limba textului 

limba rezumatului 

CiJ9ul I - Dl1 se lepetl 
- este •bl1gatolifl . 
- 01d1nea •1.tbobip1u!iloti este oa1eoace 

4• St1uotul!a a 

obl1gatof1a. 
a!epetabil 
opţional 

· lepetabU 
opţional 
lepetabll 

opţiti>rlal 
lepetabil 

opţional 
repetabil 

· x 9401> · ~L· 11mba textall.ul 

· x 9411; ~L limba textalul 

/4-oumental este 1n limba 011g1nall/ 

~o .limba t~xta~lui 01iginal 

x 941-& ~ L limba textul11i ·~o limba ·teXt11lni ol!iginal 
~ l limba t1aduoe111 lnte1mediate 

x 942r; · '~L limba te.xtului ~T limba oi1Jatelo1 ln alte i1mb1 

x 943~ ' Q)O limba textltlui ol!iginal CJT. •. 'Jf: .. ~Llimba textal.u1 pal!alel 
. ~ T. , , ~T ... . ';lL limba te:xtul'11 
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Exemple a 

IRAST~//.POVBftIRI DB o TRAGEDIB//PXST.OREASOX'~//:tMPl'RŢITX tB DOlJX:.?X'RTit 
ŞI ~XLllXcITX DIB LIKBA BEMTPJABCX :ta LIM//BA ' GREOEASOX APLl I DE aX~RE 
DUllBBAIII//ROXAJIA SAllURCAŞ 1//ŞI Â•IEROSI~X IUBITORULUI axu P~NTB// 
DUMIBALB DOftORULUI//DillITRIB BAMUROA/// IAR ACUM TXuiXCITX' tN LIM,BA 
MOLDOVEJIEASCX,DB CXTRB DUMNEAIII SARDAREASA ·zOifA; // Dilf · fBDEMNUL · 
SO!fuLUI axu •. DtlOlB.ALUI SARDARUL COSTACHE GRIGORIV~~, I OARELB ou A SA. 
CHBLTUIJ.Ll .O AU fI DATO//tN TIPARIU LA ANUL 1822// 

li 911- · l~ . i;) L RUM t;}J GRB . ~O GER 

'LB PBILOCJOPB DB llESSIRE . JEAN BOOAOB •••••••••••••• DIVIsf BB SEPT LIVRES · 
TRADUIO'lZ D'ITALIBB BB FRABQOIB~ •• ~ 

M 94 , i' . ~ l FRB ~O ITA 

ERSTLICH VOll AUTBORE SBLBST IN FRANTZOESISCHER SPRAOH BESEHRIEBEN 
BACHGEHENDS IB DI• BBGLISCHBi ABITZO ABER WEGEB SIENER VORTREFFLICHKEIT 
IN DIB HOOHDBUTSCHB UBBBRSETZET. 

li 94 . 14' (d L GBR G>o J'RB f..) I ENG 

a• d 1 1 m b 1 

.llUl t 11 i,ngual MUL 
•] RBCUNOSOUT UND 

Af io-as1at1ee 
BRE · (eemitQ-hamitice) APA Bl!etonl 

Albanezi ALB BtU.gatl BUL 
I . 

Anglo-saxone ANG Oa~al~ OAT 

Arabă ARA Oauoaziene OAt:J 

Al!mean! ARM Oebl - ' OZE . 
Azel!baidjan! · AZB . Oelticl CEL 

Baltioe BAT Ohlnezl CHI 
• 

Bas oă BAQ · Ohino-tibetanl SIT 

Bielorusă BEL Ool!eeană KOR 
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Croată ORO Kazab11 KAZ 

Daneze DAN Laponă LAP 
Dravidiene DRA Latin! LAT 
Ebraică HEB Letonă LAV 
Egipteană EGY LittunianA LIT 
Engleză ENG Maoed.oneanl MAG 
Enraeză medie . Mongolă MOW 

. aprox~ 1100-1400) ENM 
Neogreaoă (vezi 

Estonian! EST Greoie. mode~nă) 
Etiopian! ETH Norvegiană NOR 
:Pinlandeză FIN Persană modernl PER 
Flamandl veche FLE Persană veche PEO 
Franceză FRB Polonezii POL 
Franceză . medie Portugbeză POR 

( 1..prox•· 1400-1600) FRM Provensali PRO 
Franceză veche 

Română RUM {aprox. 840-1400) FRO 
Fr1.zonă FRI Rusă RUS 

Galez! WEL Sanscrită SAN 

Georgiană GEO Sem,.tioe SEM. 

German~ GER Siriană SIR 

Germana de sus medie Bîrbă SER 

(aprox. 1050-l350l GMH Slavonă SLA 

Germana de sus veche Slovacă sro 
(aprox-: 750-1050) GOH Sloven! SLV 

Germanice (aitele) GEM Spanioli SPA 
Greaca olasicl GRO 

Suedeză 8WE 
Greaca moderni GRE 

Tătară TAR 
Hindi RIN Tur ol TUR 
Idiş YID 

Turol-tătarA TUT 
Indiene INO 

Turomenă TUK 
Indo-europene INE 

Uoraineaoă UKR 
Iraniene IRA 

Ungară HUN 
Itlal'.ldeze IRI I 

Uzbecă UZB 
Islandeză ICE Vediol WEN 
Italian! ITA . 
Japoneză JAP 
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Relaţii 1ntre tnieg1atrlri 

' 

l~ Otmplll oonţ1ne ••mirul de PAB ou oare 1n1egistrarea 1espeo'bivl 

' 

este 1n relaţie~· ~elaţia ae refeti la oolligate, volume sau. legltn.
~l desoiisl 1n fiş1el!l1l. .A.RTA ·al a1stemlll.u1 ·1nto1matic al rio~B~ 

~~ 0on1'1nll'b 1 ... 
2~1; Ident1tloator a •na 41n .Talor1le M98 1 098 1 A98, 898 
2~· 2~· Ind1oator1 a ntt · a1n11 utilizaţi ( t ·t) .- . 
2.' ,. lh1boîmpttl!i · • 

Ident1fioatoc de 
,!!qboimp 

';:)* 
Subo1mp Obse1yat11 

nnml.rul FAB din fişierul opţional. 
Artl oaie conţine de111011.- neiepetabil 
eeea legltu11i dooumen-
tult.ti 
numlrul primei fişe CU.n 
ooll1ga1; 
nu:nliul fişei primul.ul 
volum înteg1strat 

opţ1oi'lal. 
neaepetall>11 
opţional 
netepetabil 

PAB a primului ooll1gat_ sau volum ntt oonţine o1mp'11 
x 98~ Uimltoarele .(o1'be oolllgate sau volume sînt) oonţln 
obl1gatot1n oîmpuJ. x 98 1n oa~e se va înscrie numlrul 
primei PAE oolligat sau volum. 

-'•' Oa.racter1„t1o1• 

4.· 

Cimpulc - ·nu se repetl 
- este op ţ1onal 

Sttnotuta 1 

X 98.~~ ~C 

X 98-kt ';)V 

X 98 · ţ{ ~A 

- or.dinea subo1mput1loo este oaJ!eoal!e 
„ atenţ;le la telaţla obl1gatotie otJ. c1npat„le din 

etiobetl 26, ~3. '4· 
'• 

numlr FAB 

nu.măi! FAE 

nu~t FAE 
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.2115? ul X 00 Oglinda 
' 

l~ Conţine oglinda paginii de titlti sau. a sttbstlttttula.1 ei (în absenţa 
pe.ginii de titltt) şi colofon~l~ 

. 
2-.,i C9nţinut: 

2~;1~ Identificato~: una din valorile OQO, Moo,soo, AOO 

2~2~' Ind1cator1t 
Poziţia I · 02d Seamific·"'lli 

PGziţia II 

. 

A - pagina de titla 
B - substitutu~ paginii de titlu 
O - colofon 

O - pagina de titlu sau substitutul paginii 
de titltt şi colofonul pentrtt tot doou- 1 

mentul 

l - pagina de titlu sau substitutul paginii 
2 de titlu în cazul titlurilor ascunse ., 
• • 

2; }. Acest o1mp nu conţine subo împuri 

3~ Oaraoteristioi 1 

Cimp lll : - se repetli 
- este obligatoriu 

X 00 A 'O ••• 
x oo Co ••• ·· 

5. Exemple 
Carte românească 

Pagina de titlu 

X oo Ao 

X oo Co. 

X 00 il 
X oo A2 
X 00 Bl 

M oo Ao !NVXŢXTURA//SAU POVXŢUIREA//PENTRU F4CEREA PtINII CEI !NDEOBŞTE 

MAI//NEAGRX//PENTRU CEA ALBA DE CASX~//PENTRU FAINA CEA SPRE . ~ . . 

!NTREBUINŢAREA BU//CATELOR~//PENTRU HRISI ŞI ALTELE.DIN//CARTO-
FLE~//PENTHU PAM!NTUL LOR ,LUCRAREĂ,ŞI PXSTRAREA LOR~//ALC~UITX 
DE. CXTRX G: HRISTIAN,//ALBERT RUKERT !N LIMBA NEMŢEASCX,//ACUM 
!NT!I TXlMXCITX ţNTHU CEA GRE//CEASCX, DE CXTRE DIMITRIE 
SAMURCAŞ//DOFTOR.//1818 FEV t 14// !N TIPOGRAFI A MITROPOLII//!N 
IAŞI. 
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Pogina do t1tlu + t2,11l1.1 aso1,m1 . 

LBSIOON//ROM.A'NESOU-LA'TINESOU-UNGUR~S//OU-NEMŢESOU//QUARE// . . . 
Dl MAI MULŢI AUTORI• tH CURSUL 'A TRIDBOI, ŞI/ /Mit. MULTORU ANI 

S'AU LUORA'l'tJ~'//BBU//L~IOON//VALAOHIOO-.LATINO-UNGARICO-// 
GBRMAlf.IOUM//QUOD//A PLURIBUS AUOTORIBUS TRIGIN'l'A ET//AMPLIUS 
ANNORUll . BLABORA'l'UM .EBT~~/./BUDB TYPIS ~ SU.MTIBUS TYPOGRAPHI.AE 

RIGIAI UNIVERSI'l'ATIS HUBG.ÂRIOAB//1S25~ 

. li oo Al ORTOGR~HI.A ROM.AHA, SIVI LA'l'INO-V.ALAOHIO.A~ UN.A OUM CLAVIt QUA 

PINBTRALI.A ORIGI'NA'l'IOBIS VOOUM RBSBRANTUR. 

M c,e · ;),i RBPRBZINTX tMPREUN' OU DIA.LOGU~· .~· 'I EXEROIŢJ;I O SINGURI OARTE A 

. ' LUI PETRU. MAIOR' p~ r..:vrrI - P~l03~ 

Pagina 4e titlu + o ol of on 

·M 00 . ÂO GRAMATICX/iROMltNEASOX//ALCXTUITX// DE//RADU .TEM.PE.A//DIREOTORUL 
ŞOOAliELOR NE\JNITE//NAŢIONALICEŞTI PRIN MARE//LE PRINŢIPAT AL 
AR//DEALULUI~//CU SLOBO~NIA CELOR M,AI MARI//SIBIU//tN TIPOGRA.;_ 

FIA .LUI PETRU BART//1797~ ' 

M oo Oo · CU CHELTUIALA OINST~; a RADU VERZEA//PAROH SATULUI LUNG DIN 

sXCELEA// · 

Substitute 

M oo Bo EVROLOGHION//CE SX .ZIOE//MOLl"TV lNIO//tN ·CARE sX OU.PRINDE TOATX 

TREABA BESEEARF.;CII// ,OARE sx· OAl>B PREOŢILOR~ DATX %NT!I DE LA. 

SVI~II APOSTOLI; DUPX .AOEEA Dl .LA SVIIŢI//PXRINŢI;//LA TOATE 
. . . 

TaEBILE// 

li 08 ~ LIPSESC PRIMELE 6 Fl; NENuMERO'l'ATE~ PB P~ 1 A TEXTULuI SE AFLX 
ACESŢ TI~LU, PRIN CARE Ş~AR PUTE~ IDEN!J.'IFIOA CARTE.A REPREZENTATX 

.. tN B~R~ V~~ 87 MOLITVbNIO~ . BXLGRAD~' 1689~ 
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M 00 Bo "TIPXRITUSAU ACIASTX SFtNTX CARTE CE sX NUMEŞTE ANTHOLO
GHION PRIN OSTENEALA ŞI StRGUIALA MAI MICULUI tNTRE IERO
MONAHI IOACHIM IEROMAN.AHUL" • . 

M 08 ;)A NUMIREA TITLt}LQI LA SF!RŞITUL CXRŢII INDICX CARTEA. REPRE
ZENTAT)( :tN B~R~·V. 398 ANTOLOGHI ON. BUCUREŞTI, 1777. 

Carte străin! 

Pagina de titlu 

M oo Ao ARTIGE UND KURTZWEILIGE// BEGEBENHEITEN// MEISTEN THEILS 
IN PRANC.KREICH// VORGETRAGEN:// ERSTLICH FRANTZOESISOH 
BE1CHRIEBEN// UND NACHMALS IN DAS TEUTSCHE// UEBERGEZETZT// 
NUERNBERG// BEY JOBANN DANIEL TAUBER// M DC LXX.VI 

Pa5ină de titlu + titlu ascuns 
M oo Ao M.ANNAEI// LUCANI// DE BELLO CIVILI,// PARS PRIMA,// CUM 

HUGONIS GROTII,FAR~ABII// NOTIS INTEGRI~ ET VARIORUM// 
SELECTISSlMIS~// ACCURANTE CORNELIO SCHREVELIO~// LUGDUNI,// 

SUM.PTIBUS CLAUDII BOURGEAT~ SUB// SIGNO MERCURIJ GAJ..:LI// 
MDCLXX// CUM PERMISSU~// 

M oo Ao M; ANNAEI LUCANI// CIVILIS BELL!,// SIVE PBARSALIAE// PARS 
r 

ALTERA"'. // 

M oo Bl. PETRONI ARBITRI// SPECIMEN// BELL! CIVILIS// 

M oo A2 SUPPLEMENTUM// .LUCANI// LIBRI SEPTEM// AUTHORE// THOMA 
MAIO// ANGLO.// 

„ 
Pagi na de titlu + Colofon 

M 00 Ao c.-cRISPI SALLUSTII . DE CONIU-//RATIONE CATILINAEi// EIUSDEM 

DE BELLO IUGURTHINO~'// ORATIONES QUAOAM EX LIBRIS HISTO

RIARUM C.'CRISPI// SALLUSTII9'// EIUSDEM ORATIO CONTRA Me'T~' 
CICERONEM.J/ M~-T~CICERONIS ORATIO CONTRA C.CRIS.PII 

SALLUSTIUM~'// EIUSDEM ORATIONES QUATTOR CONTRA LUCIUll ,..,, . 
CATILINA.'/ /PORCI( LATRONIS DECLAMATIO CONTRA LUCIUll 

CATILINA~/ / QUAE OMNIA SOLERTI NUPER CURA REPURGATA SUNT,// 

AC SUO QUAEQ; ORDINE OPTIME DIGESTA.// 
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M oo Oo VE11.1$TIIS IB ABDIBUS ALDI , // BT ANDRRAB SOOERI,// KBNSB 
IAliUARIB~~// Jl;Di.UJ.// · 

Stabat1tut1 
• • 

M 00 Bo o:XULII OAB-//SARI8 OOMMBBTA-//RIORUM DE 'BBiiLO// GALLiooi 

li 08 ';)~ TIT:Ji,Ult LUAT DIB PAGINA 5 OAl>ITOLUL .l CARTEA NEAvtllD PAGI
BX DE TITLU.- DBOI . ACRASTX PAGil'lX DEVINE SUBSTITUT AL PA
GllllI DB TITLU. 

01mp x o4 Editare 

l~' 01mptll oonţ;1ne date pti'Yind editarea documentului. 

29· Cont1nu.t : 
· · - . 1 · 

29"19 Identit'1cator& una din valorile Oo4, Mo4, Bolf., Ao4 
2~2;· Indioatoiri a nu sînt ut 1liza ţi ('t "t) 

, · ,· 
2. 3•' Sttboîmpui!i · ' . . 

Identificator !\§ 
âtlboîmp 

'A>A 

r;;}f. 
•. 

„ 
3~ Caracteristici J 

Cîmpul a - na. se repetl 

Subcimp 

locul editării şi/sau difu
zlri1 (localitatea) t1i for
ma gramatio_all in oare apa
re pe pagina de titlu 

~umele editurii ş1/aaa e
ditorlill.ui• Numele l1brlr1- · 
ei saa dituzorlllai 

data ed1tlr11 în forma în 
oare apare 1n doc~ment şi 
trad~oerea în oifre arabe 
intre parantese dl!epte 

· - oadinea suboîmpnril,ol! este oareoa1e . 

4.: St r uctura a 
- ~ - - - ~ 

x o41){) ~A••• B ~.~ . D 

„ 

OS.mp X o5 T1plt1re 

1. Conţine date privind tip!ritea documentului 
~ ,· . 

2• Conţinut : 

Observat11 

opţional 

nerepetabil 

opţional 
nerepetabU 

opţional 

~erepetabll 

2.1.· Identif'icator: una din valorile C o5, M o5, S o5, A o5 



Indicatori: nu sînt 
Subcîmpur1 · : 
Ident1f'ioato,;_ de 
puboî!!lJ?. 

tJJ\-

,. Caracteristici : 

Cîmpul : - nu se repetă 
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utilizaţi lQ·t) 

Subcîmp 

locul tipăririi (forma gra
maticali din document) 

numele tipografiei şi/sau 
tipGgtaful.ui 

data t1păr1t11 în forma 
în oare apare pe document 
şi traducerea în oifre a
rabe între para~teze drep
te 

- ordinea subcîr1purilor· este oarecare 

Obs,rvaţ;ii 

opţional 
nerepetabil 

opţional 
nerepetabil 

opţional 

nerepetabil 

- pentru stabilirea conţinutului cînpurilor x o4 şi x o5 

4. Strnctura: 

şi a subcîmpurilor respective a se vedea indicaţiile 
ISBD(A), p.27. 

x o5-tlt ~A. . . ~Ţ„ . 'V1 •·• 

Observaţii referitoare la cîmpurile x o4 şi x o5 

19' Dacă documentul oferă informaţii identice privind editarea. şi .tipă

rirea se completează numai oim.pul x o4. 

2. Dacă dooumentlll conţine mai mul.te looalităţi, mai mulţi editori 
(tipografi) sau mai multe date de editare (tipărire) se completează 
toate !nformaţiile de acelaşi tip în aubcîmpul. respectiv (x o4 şi 
X 05). 

3. Dacă localitatea şi data editltii şi tipăririi ooincid se completea
ză o singură dată în x o4! în x o5 ae complete ază numai suboimpul. ::,T 

4. Pentru cartea veche tomâneasoă se completează fişa mamă după reguli-
le de mai sus, iar fişa fiică se completează nQmai cîmpul x o5, 
subcîmpu.cile ~ ·i\ şi ~) conform lietingului întocmit după 
B.R.V• 
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Fisa mami 

. 
JI oo Ao ~· . ~· OU 'BLAGOSLOYBNIA. ŞI TO.ATX//OHELTUIALA PREA BFINŢITU//1UI 

MITROPOLIT AL ilOL//D.VEI KIRIO KIRIO//VENIAMIJ~// tN TIPOGRAFIA 
SFINTEI MI//TROPOLII~~. tli IAŞI//LA .ANUL DE LA. H~s~· A' a.uJHi 

M o4 "" ~A IAŞI . 'JE ctr OHBI/l'UIALA MITROPOLITULUI VENIAMI N 
';) ]) /1818/ 

M 05.U t;)T tB TIPOGRAJ'IA SFINTEI MITROPOLII 

M oo Ao . ~~ ~ ~1 . BRAŞOV~/ /SAU . TIPXRIT tN T~GRA.FIA DOMNULUI//FRANŢISC DE 

SOBELI PRIB//FRIBDRIB AUGUST HERFURT,//1820~ 

M 05 -$-t (?A BRAŞOV ~T ll TIPOGRAFIA DOMNULUI FRANŢISO DB SOBELI 

PRIN lRIBDRIB ţ·AUGUST HBRFURT 'd l> 1820 

· Fisa f11o! 

M 05 'P'& ~.A IAŞI (.) l> 1818 

M o5 S-$ r,.) A B~ŞOV (.) l> 1820 

Oa.rte . str~inl - !ieA mam~ 
J4 ~o Ao ; ·: ~ ~ GEDRUOKT _zu STR.ASSBURG BEY/ /JOHANN 

: CAROLO I.M JAHR 1624// 

M 051'5 {i)A STRASSBURG ~T BEY JOHANN CAROLO ~ :D 1624 

M oo Ao ~.~LONDON//PRINTED BY RICHARD HODGKINSON 
AND THOMAS//MAB, M DO LXI.II// 

M 05"-G 'J A LONDON <;)1' PRINTED BI RICHARD HODKINSON AND THOMAS 

MAB ';> l> 166~ 

M oo Ao ~ •• NUERNBERG//!N VERLEGUNG CHRISTOFF 
RIEGELS//DRUCKTS ANDREAS KNORZEN SEEL 
WITTIB 1.6&5" 

~A NUERNBERG ~f. IN VERLE~UNG CHRISTOFF RIEGELS ~ J) 1GB5 

~T DRUCKTS ANDREAS KNORZEN SEEL WITTIB 
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M oo Ao •.• LEODII//IMPENSŢS HENRICl HOVIJ//156S//IUSSU ET 

AUTORITATE R~P.E2ISOOPI~ 

M oo Co LEODII//EX TYPOGRAPBIA GUALTERI MORBERIJ: IUSSU ET . 
AUTHORITA//TE PRINOIPIS LEODIENI,OONSENTIENTI POPULO 
ROMAN0//1568. 

• , · 

~ LEODII ;)E ·IMPENSIS HENRICI HOVIJ ~) 1568 

. ~T EX TYPOGRAPHIA GUALTERI MORBERIJ . 

Ind1oat11 IBBD(A) privind zona editl•11,t1pAt1•1i,d1fuzl•11 . 

(exb1.aa) 

Elemente 1 

i;· Locul de edi 'bate, °'ipl.1! l#e sau ditusa1e 
2~ Menv1onarea e41tlt11 eto. . 
' ' Me~ţ;ionatea tu.noţiei editornlui (n• este tolositl de IBBD(A) oi 

~ DWna1 de IBBD(G)) , 
4°i Data ed.1 tlJ.!11 eto~ 
5i Looul t1pla1t11 dat bltt-o altl slu!al de infoniate 

6~ .Ute intoama\;11 despre t1păt1te da"• 111 alte au.rse de informate 
7~ Data 111plt1t11 ltaatl din al1ie surse. 

, 
·,· 

1 •. Looul. p1!1no1pal . de editate şi/sau. difuzare 

l ~l~ Ptimnl element al .sonel ed1tlr11,difuzlt11 est~ looul (lootttlle) 
pr1no1pal(e) de editare• t1pltlre sata difuzate 

' . 
1~2~ Locul principal de editare, ~lpArire sau difuzare este oonalde

rat în general prima localitate menţ;1Gnatl în publicaţie i oind 
se oonstatl oă 1nfo~maţ1a este 1nooteotl, se poate faoe ooteo
tura între para~teze drepte, sursa informaţiei treoîndu-se în-,. . 
tr-o notăw.1 

E:x. i Francofurtii ao Lipsiae: sumptibus Miobaelis Gllntbeti, 
Bibliopolae Dresd., 1685.- Bohneebetg1 und Leipzig zu finden 
bey Carl Wilhelm Fulden, 1?48. 

In aceste exemple locurile principale de editare sînt oonside
rate Fţanckfurt şi Sobneeberg, iar locurile u.rmătoal!e Leipzig şi 

Drenda . 
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i·~; ~~- · tn ş1tuaţ1a în oare pagina de titlu , substitutul ei, colofon 
eto. consemne ază numai o adresl sau un semn (maroă tipografioă, 
firmă) fliră numele looului de ed1tare , local1tatea este ind.ioa
tă într-o paranteză dreaptă, oa eleme nt prinoipal al locului 
de editate, ia~ adresa sau semnul editorului sînt incluse {qp11r,cNI 
2 2 menţionarea editării. Aceasta implică ceroetar1 în materia·· . . 
lele de referinţă, pentru a stabili _localit atea in care edito-
rul a cărui adresă, marcă firmă figure ază p e publicaţie, şi ~i-;1 

• desfăşurat activitatea în perioada respe oţ1vă. 
-.-

Ex: & L'Olivier de R9bert Etienne · 1 Olivia Robert! 
Stephani ; oa şi Oliva Pauli Stephan1 

tn descrierea ISBD(A} aceste menţiuni t r ebuie să fie precedate 
de ·locul editării, Geneva, trecut între parante ze drepte, iar în
tr-o notă se menţionează: Locul ·de editare - Geneva - a fost aflat 
din lucrarea:.Bibliographie universelle ancienne et moderne , Paris, 
Michaud, 1811. 

1; 4. Principalul loc de editare se transorie în forma ortografică 
ş1 gramaticall in oare apare în sursa de i nformare : 

Ex.':. Viennae, Viennae Austriae, Wien, Wiena, Winne, Vien , 

.-

.-
Vindobona etoe' 

,· 

Paris, Parisiis, Lutetiae, Lutetiae Parisiorum etc• 

Se includ de asemE."'.aea prepoziţiile oare preced denumirea l oca
lităţii o·a şi orice cuvinte sau sintagme oare matchează oazu
ril~ gramaticale ale denumirii 1oare nu . sînt legate însă de nu
mele editorului, .de o adresă, dată etc~ 

E~~ = - .· t11 Bucureşti 
- · tn Tîrgovişte 
- La Buda 
- Lyon 
- tn Lione 
- Published 1n London 

1·•5• Oind este necesar oa looalttatea să fie identificată sau di
ferenţiată de o alta ou acelaşi nume ~ locul de editare este 
urmat de numele ţării sau o desemnare similari• Cînd sînt lua
te dintr-o altă sursă decit sursa principală de informare pen
tru zona editării, aceste completări se deso~i~ între parante
ze drepte. 

Ex: a Cambridge /Masa~ •• / 
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1.6. Dacă se indică doul sau mai multe loouri de importanţi egal~ 
pentru tipărire, difuzare şi editare, - se transoriu toate, 
in ordinea în oare apar în sursa de informate, ou oond1ţ1a de 
a nu fi fost inseparabil legate de alte informaţii despre 
editare. 

' . . A Lausanne et se trouve a Paris. 

Oind locul principal de editare este ounosout din altl sursă 
de in:formare deoit publioaţia, el este transotie tntre paraa
teze drepte, indioîndu-se într-o notl sure~ informaţiei~:. 

- Dacă locUl ed1tlr11 nu e dat în publicaţie şi nici 
alte surse. nu-l stabilesc ot.t oert1tud1ne, locul posibil va fi 

menţionat intre paranteze drepte, în limba şi ou oaraoterele 
ptibl:f. oaţie1, sub semn de întrebate. 

E:x; a /Amsterdam 7/ 

- Cînd nu poate fi dat nn loc probabil al publici-
rii, sint date la locuri de apariţie, între paranteze drepte, 
numele statului, prov1noie1 sau ţării. 

EL' 1 /Oe:nada/ ~ 

/Surrey/ 
/Prussia/ 
- Cînd nu poate fi · dat ·nici un loc, presourtarea s.l• (sine 

loco) sau echivalentul ei într-o limbă sau soriete non-roma
nică se dă între paranteze drepte. 

Ex~~ : /s.l~'/ . 
/b.1"1~1 

-
1~8~ ·oind numele locului principal de publ1oare apare în mai multe 

limbi . sau .sor1er1, în zona editării se vor da toate aoeste 
menţionări paralele. 

Ex.·.: Brussel = Bruxelles 

Leyda = Leidon 
Vienna - Wien 

lt;·9.· Cind locul publioaţiei nu este menţionat in datele de imprf
mare, dar a fost deja înregistrat oa parte a unei alte zone, 
el este repetat intre paranteze drepte. 

Ex.: Prudentiae Med1oae/ex sanguine pro salute mortalium/ 
agendorum rationes e:xponentis fundamenta:/In inoluta 
Noribecgensium Unive:.sitate Altdorffina/publi~e disputata# 
a Mauricio HoffmannoQ 
~- /Norimbergae/r Typis Georgi Hagen, 1665 • . 
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ltooal1tatea .bl1egiatratl 1D •011a .1iltltal111 fi a menţ1on!r11 

leapon•a~i~ltl~il •• lepetl 1n aoea•tl zonl 1n palanteze drepte. 

, .. 

j .• 

2~li Al 4o1lea el,men1; a1 mone1 ed1tloi1, difasltl1 eto. este ~en
~lona1ea e4itlt1i, 41tttslf1l, adiol nttmele ed11;01ilo1, libtarl-
101 : ,1, daol &1nt inolu,1 1a aoeea91 suiai de informate, al 

,. 

· 1;1pogt.af1lol lt101l111, oa 91 de lnto111aţ11le . 001elate ou pd.
'Ylle . la lootU1le de ao111v1tate ,1 menţ1onlr1le de tiplflle 

. t1 1etlpl111e: 

al2r •umele e41torllo• ·•• dall aşa 011 apar ba publicaţie, în formele 
ortogratioe t1 1n ·eamuiile gi~matloale (oll oll'Ylntele ş1 oi:Q-

, tagmele oe le pieoed) 1n oaie apa• 1n sursele de informate~ 
B~•• - Ex offloina Plantlnlana Rapbelengil 

-- ,Zu finden bq Carl Wilhelm J'ulden, ·Buohbitndlern 
Denum1t1le . gen "tipografal 1egelul" ,1 adresele se omi1J, 

1D gene1al1 pot f1 -date !nai, daol n11 ·apar tm pl.lbl1oaţ1e n1o1 
nwnele oraşului nici al editorului sau data. Infoimaţ11l~ ne
aemnifloative de la m1jlooul sau stir91tu1 menţionării editl-

• a ;• 

· 111, d1tuz1111, t1plr1r11 şe.omit• Asemenea omisiuni se lndi-
ol pli~ selllllele omiterii (t.~)~ 

Oind lootll. plino ip al al pttbltoaţ1t1 a fost lnat din text Ul 
• menţion!111 de editare, el se iepetl~ . 

• 1x~1 '/London/a sol4 by . T~;lUob.aiidson, 1n Londo:n·; · 

., 

Oind nwnele şl/sa~ adresa t1pogiafulu1 apa1 în prim.a suisl 
pr1no1pall de 1nformaie, ~01 fi date oa parte 1ntegrantl a 
men~1onlr11 · de ed1 tare·l 

Daol nu.mal adieaa sata 1nsemntll editortllai, librarultti, t1-
pogratult11 llî.nt date 1nt~.;.o Sllf'91 p11no1pall de . informafe • ntt
mele ed1torulul/llbrarul~1/tlpogaatUlu1/va fl oonsemnat între 
paranteze daepte--

I~ 1 1 la Bible d' or /Pltmln D1clo1;/ ~ · 

~ . 

01nd este ştiut ol o informaţie datl 1n publ1oa~1e este 
inooreotl, corectura se va faoe 1ntr-o notl. 

2~3~ Oînd o publicaţie are mai mulţi editori, normati'Yttl inte1na
·ţ1onal indiol mentlonarea primului oa o'1:>11gatot1e, llsind la 
lat1tud1nea · agenţ1e1 b1bl1ogtaf1oe transoriefea celoilalţ1 



. 

~ 'l -editol!i sau 011itefaa lol!, matoată pl!in eto. şi alţii. , 
Optim pe~lll tianao1ie1ea -nwnelo1 tutu101 editor1loe men

ţiona~i 1n .publicaţie, pen1sl!u oa f19a aet,tel -1ntoom1tl ai 'p•-. . 
ni la 1ndem1na oer.oetltooilo1 o1t mai mul'be date neoeaa1a i-
dentitiol111 p~bl1oaţ11101 91 etaotttl.111 .unor oe1oetlti p11-
T1nd 1sto11a cl1ţ11 şi a tipa1ulu1~. 

P!l!~ile 11ne1 menţionlrf o_oiaplexe da editare s1nt aepaaa'be 
prin pun9t ş1 v11gull numai daol •• p1ez1ntl aepa1at 1n pu~ 

, blioaţie•· 

B~a l Otllanaa ohez .Oou1et de Villenett'Ye1 ae toouve a Pal!isa 
o b.e z Ir1on ainl. 

Botlc A doua menţiune ·este luatl din colofon. 

ri4; . Daci nwnele aditotului zu1 este ounosottt n1oi din pllblioaţie 
nici din alte suise de infol!mare, se tieoe int1e pa1anteze 
dlepte pl!esourtate a.n. (sine nomina) sa11 un echivalent in

. t1-o sotier~ ~onlatini. 
Bxta ·Pa~:Lş /s~n~/ 

/s~li c a~n./ 
I ~IM. : '.HI 

. , 
d!Sf . Oind informaţiile despre editol! eto. nu se datt tn datele de 

1mpoimate, dai sînt de~a 1ntegiattate oa pltţ1 ale nne1 alte 
l . 

zone, ~e tepetl 1~tfe patanteze ~epte, tn oea mai sourtl 
toa'ml oonvenabill • 

4 ; »ata ed1tlt11, t1p!r1~11, d1fuzlt11 . . 
lf.t l. ·Al patrttlea elemettts al zonet ed1tli11, clifuzltii eto. este 

data edltl~11 aall -t1pl11t1i~ . " 
Datele se dau aşa o•• . •1n~ ~ pttbl:Loaţ1e, lnol•siv lnna şi . . . ,) 

&1na. Anii 41n ela ·Deaattl 91 datele 1a ~01ml de· otonog•allll 
stnt taanse.ri&e. 14ent1o ,1 'trusp•ae ba oifle a1abe. între pa.:. . . . 
iante ze dHpte. . . 

Datele dinaintea etel noast1e şi men~1omit1le l•n11 ,1 •l-
lel ed1tlt11 sau tipltitii se da• oa ataae, t1aduoîndu-se 1n 
datele eob1valente ale 01onolegiei modeane, intre patanteze 

. . . . 
d1epte. - . 

Sintagmele gen BDDo 1 azi:no domini se ollli.te' 
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4~3• 0$.nd se .ounoafte faptbl ol data ecUtlfii sau t1pl•1•11 est e 
lnool!eotl sau a fost 1Jipl11tl g1e,1t, ae tianao~ie tmtoomai , 
adlttg1ndu-se .1~ pa1a11'be ze data 001eotl~ 

Bxia DML II /1~•' '1552/ 
170)- · /1~1e~· 1730/ · 

I I 
0

.l 

4~~4~· CJ1nd nl.l . este · aaen,1onatl „1 n1o1 .. na poate fi stab111tl data 
oe1tl .a pGbl1oaţ1e1 1 ae 41. 1nt1e palantşze drepte data piobabi-
11 sau ap!ox1aat1Tl 1 tnao,ltl 4• aemnal 1ntrebl111 1 eemntll de 
apfon-ţle salt Jlo°'a~11 . de tiplll tntte~ ~ ;. „1: . e' satt nu 1na1nte 
de;.;, :rau dtzpl'~•., cltapl •• • eto. 

I • 

4; 5~~ :ta deao11el!ea tane1 publ1oaţ11 editat! 1nto ... o petioadl mai mare 
de timp, 1n ma1 .ml1lte volume (pl1ţ1 .sau taso1oole) 1 se noteazl 
datele plimul~i vol:._ (pa1te sau tasoloul) legate pninti- o 
11n111ţ1. 

Bxlt 151.3-1524 
1728-J.74~ 

»aol 01d1nea ~telo1 pttbl1oaţ1e1 nu 001espunde 01d1ni1 numeao
tl111 vol~melo1, data tieoArui volum se transcrie tn ~ldimea .-
DWael!otla11~ 

Bx• a .1561; lpi4- 1 1562, 1560 

. . 

Daol pl•~il~ tulei l~oalt1 au ·pagin1 de titlu individuale, data
te d1fei1t ta~l de pag1na,4e titl~ geme1all, aceste date •• 

' vot apeoifioa 1ntr-o motl3 

.. ~ . ~ 

4 &; Oind data ed1tla11 sau t1pl1i111 m• apare 1n datele .de . 1upalma-
l!e, 4ai a fost totu.ÎJ1 1n1egia~ratl oa parte a alte1 zene, se 
1epetl 1Dtre parantese cliepte: 

5~ Loolll de t1plriie 
. 

61 Bumele t1pogaafaln1 

Ex.: 

\ 
Elementele 5 şi 6 ale zonei editlr11, difuzării eto.1, s1nt lo-
cuJ. tipăririi şi numele tipogra:f'ulni~ Ele fac obiectuJ. descr1-
et11 111 această ordine numai daoă ntt apar 1n pfima zonl a su1-
se1 de infotmaţii şi n-au fost integistrate 1n locui principal 
de editate (sau in. el ementele menţionării acesteia)~ 

Lugduni: Apud .Antonium V1ncent1um MDLXVII /156?/i 
Lugduni: Ex offioina Typographica Olaud11 de Huobin.-

Notă: Tipograful a -fost luat din colofon. 
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Loottl de 1l1pl111!e fi . numele 1'1pog1atulu1 (t1pog1af1101) a1nt 
date 1i1 mod •1•1la• oa l~oa\ p1lrio1pal de e41'b~re ,1 men~10-
d1lle ed111li1l1 se ••1SP•o1ll 4• asemenea aoela91 p11no1p1'1 
pent1ta datele t1un1sate de •ta••• .exte1loa1e. 

lxta l Pa1laa obe• · •~on l'alnl (Pa; 1•• De 1'111p11me11e de la 
t ett'Ye Thil>oun) ~· .. . 
11anoof111tl1 p1onat aplid Io„na11 Rosu 1616 (/J'1ankfu1'ba 
Abtabam Sotal:tlataa/) ~ :. · · 

Botla ~1pog1atlll •• este aua111 1n pt1blloa,1ei · 
. . 
01nc1 lnf 01ma~la datl ln .. publloa~l• •• 4cne4et1Je a fl lnoo._ .. 
p1etl, 001eot11ia se tace lnt1-o no111: · 

?l Data de 1mp1lmare 

lxta 

CJ1n4 data lmp•llll1ll . eate 111atl dlnt1:.0o al111 atil!al. deolt oea 
a 1nfol!ma~11101 p1lno1pal.e pent111 .sona e4itl1ll, 41tusl1U. 
e~o; 91 .olnd diferi 4• data e41tl11l 1 difttzl.1111n1egist1atl 
ln elementul. 4a11e1 de publloafe, ea Ya fi lnclloatl 1nt1e pa• 

. . ' . 

raate1e, aen~1on1ndu-•e lnt1-o notl ••••• lnto1maţle1• 
. - -

~~ . ·~' 1716 (1788). 
• ,. 

lletla Data 1etlpl1l111 ••te 1Da111 41• p1e:raţ1·t . 
Ciad, dl• a•••• e~e1lea1e publloaţlel, •• afli • .de.tl d1fe-
1itl de 1'1pl•1••• ea se înaegJ.atl!easl. lat1.;.. notl~ 

Oimplll. z o6 Aapeo11 tlslo 

' . 
l·~ Oon1;1ne deso1ie1ea aspeo1nalai tisio al deou11en'flul&d~' .. 
2.' ~i_nut s ·; 

29lt' Identitioato11 una di1a 'Yalorlle O 06, • 06, 8 06, A o• 
2i2~ Indioatol!il nll aînt atil1saţ1 (_ţ-6) 
2~3~ Suboîmpuoi a 

Identifioa~OF dl 
subo1mp 

~~ 

Sllboî1111 

nttmlFul volumeloF (oind 
a1nt înt1-o unitate tlsl
ol), nu.mit de pagini, foi 

· şi/sau coloane · 

Obse pvat11 

obligato1111 
ne1epetabil 
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menţional!ea 1lustraţ11lol 
(b!lrt1, diagrame, planuri, 
facsimile eto.)ex1stente 
1n document 

dimensiunile documentuluia 
formatul şi în paranteze 
l!otunde inU ţimea în om. . 

material insoţ1to1 {anexe 
la volum) . 

numlrul de rindur1 ale 
unei pagini eţnlon; dimen
siunea ogl1~11 textul.~1 
i:n paranteze A!ottmde (1 x1..) 

op~iollal 
nerepetabil 

obligatori 11 
netepetabil 

opţional 
me"'epetabS.l 

obl1gatol!1tl 
nerepetabil 

,. Oa1acter1st1o11 
01JlpaJ. I - DU se l!epetl 

- ordimea suboimpur1lor este oaleoa~ 
- este 0'bligato11a 
- pentr• stabilirea oonţin~tlillui suboimpu1ilo1 a se vadea 

lndioaţiile lSBD(A) o~ exeepţia subotmpUlai ';;) O ~ 
. 

4~ ltruotu1a a · r\ 
X Obi>b ~Â" ·•· ':Jt „ . ':)Ţ„, ~~ · •· ~D„ . 

X 0,1;1; r;;J1c ••. ';).f „. ~0„. 

. ..1;; Mai multe nl!llllele reprezentind paginaţia dit r11sl •• 1nr~o ta.:. 
t1.;.u a1ngtu subo1mp . ':J"tt separate p•in v11gtall (con:to#m ISBD(A)) „ 
şi determinantul (p~ , t~. ool.) se sorie G singual clatl la sf1aşltlll . 
,1rt11111. 

2. 01:ad o ptabU.caţie conţine 1lastrat11 i~ol11se b2 pag1J1$vie •• 
001pleţear.l~A- P• ou Uui1traţ11 şi~ l nr ~ ilutra~iiloi~· 

,~. 011ld paginaţia material.lllui ilnstra.tiv este sepaoatl de pa.;. 
g111aţia doo11mentul111 propriu-zis se oompleteazl i:n s•bcîlllflll. ';)I 

. . . 
nwnltnl pag1n1leo 1nsoţit de felal mateaialultti 11~atrativ~ 

01mpul x 16 

i: Aoest oîmp .se utllizeazl numai 1n situaţia 1n oate avem ma.1 mu~te 
' volue illtr-o unitate fizici, pentrll descrierea pe dotll mivele9' 

- •• se OOIJlPleteazl de sine st!t!tor , oi se oupleazl totdeauna oiqp•.;. 
1111 X 06e 

I 

-Bivelul b1bl1ograt1o va fi totdeamna ! 
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2i Oonţinuţ : 
2,1, · Ind1oator11 nu se ut111zeazl (~-I;) 
2. 2~ BubolmpurL 1 

Identifioatpr...$.! Suboîmp 
subo1mp 

';)I 

numlrul volumului, numlrul 
pag1n1lot (toi ş1/sau co- obligatoriu 
loane) oorespunzltoare vo- nerepetabil 
lumuJ •11 tespeoti v 

numlrul ilustraţiilor opţional 
volumului reepeotiv nerepetabil 

'• Qaraoter1stioi : ' . 
Oîmpul: - se repet! 1n funcţie de numărnl volumelor oupri~se tn uni-

tatea tizic!, 1n ordinea striotl a acestora i 

- este utilizat şi pentru fişa mamă şt pentru fişa fiiol 
- ordinea suboîmpurilor este oarecare~ 

„ 
4~ Ştr11otlu!a. i 

c 06 {>ţ ~A- ~ ~. Q L . . ~ F „ I ~ l'1 . . , '":)o . „ 

11 16 t> '6 ';;:,Ir , . . <;) I · • · 

M 16 t t Q.fl . t. r;0 ' I • , • 

; ·r Observaţ,!!. : · 
tn situaţia 1n oare sînt mai multe volume intr-o unitate f1z1ola 
ae introduce nivelul o (deol o 06) 

a) - · în stt"boimpal 'd A se va speoifioa nwulrlll •olumelof ş1 
numărnl paginilor, foilor şi/sau coloanelor, · daol volttmele sint ntt
merotate 1n oontin~arei 

- daol vol11mele au paginaţie .separat! se va ~enţiona bi · 
aoe.st subciop mtamai numla11l volumelor• &umînd oa paginaţia sl aparl 
pe ilf.Vel ! ţn ~implll. X 16 I . . '• 

b) - . in sttboimpuJ. ';) ·f se va menţiona nWDlrttl 'bot81 al Uustra.'. 
ţiilor , daol ele se afli im .toate '.'l'olumele . d1.n unitatea f1z1cAs 

- .daol 1lustra~1a este otwrinsl n1111ai în •nul sau doul ~ola

me ale l~orit11 se va menţiona 1n o1Jn.P•rile !.li ~I 
o) - st1botmp111i l e '-;;) 'J' -;)11 ~O IH 00111pleteasl n\lmai la n1•el 

.Q. (oimpul O 06) ~ 



- 36 -
• 

Jl e6 .-;)A /22/, 795, /5/ P t ~ l 10 2 He' ILUSTR~ 
~F IW 12(14 CM) ~ 0 ~6 R (10 94 X 5,7 CM) 

li 06 ~A /28/, ;42 P ; -:;){ 4 PORTR~·· ':JF IN 12(15 CM) 
';)828 R (11,5 x 6 OM) 
. -

li 06 ~A /4/, 299 P t -:Jl 4 :E>ORTR•, 46 ILUSTR. , 

a 06 
Jl 16 
li 16 

a 06 
JI 16 

o oG 
JI 16 
li 16 
• 16 

~H IN 12(15 ·0M) :;)o 29 R (12 X .6 CM) 

';)A 2 VOL 

'";)A VOL~l 
";;)A VOLi 2 

~ IB 2 (-,? OM) · ~O 65 R (31,3 X l? CM) 

s /8/, 752, /4/ Pt 
1 ?20, /8/ Pi; ')y 6 ILUSTR~ 

'":;)A 2 vol~' ~li' IN 2 (44 OM) ~O 62 R (29,4 X 15,8 OM) 
~A vol•l i /28/, 648 P. 

~A 3 vol ; 1?00 p·~ ~ IN 2 (37 CM) ::0 65 R (;l X 16, 7 CM) 

~A VOLel Pe~ 1-400 

~A VOL.'2 p~· rio1~00 • 
~A VOL~; 3 P: 801-1200 ~17 ll,USTR•. 

Indioţltii ISBD(A) ptivind descrierea aspectului fizic aJ, 
documentului (extrasl 

l~ Prillllll element al zonei descrierii fizice est e deaemnarea materialu
lui specific şi mărimea lui • 

• 
2~; Publicaţiile intl!-un singur volum. 

2ele' Pentru publicaţiile 1ntr-un singur volum, mătimea, .adio! nwnărUl 
paginilor şi/sau coloanelor este dată in z~na descrierii fizice 
ca teprezentind atit desemnare~ m~te rialulu1 specific oit şi mă
r imea volumului (cu excepţia caztill.ui unui volum ou p aginaţia 
vat ia bilă, ve.zi 2. 7 ~ ) 

-
2~ 2~~Cînd foile dint~-o publicaţie sînt nume r otate pe amîndouă feţe-

le, mărimea publicaţiei este infăţişat! i n t ermeni de "pagini" ~· 

-Cind foile sînt tipătite numai pe o parte, acest f apt p oate f 1 
stabilit într-o notă. 

Ex• s Notă: Foi eu verso-uri albe ( respectiv oîmpul x 08) 

-Cind foile sînt numerotate numai pe o parte, mărimea p ublica
ţiei este înfăţişată în termenii de "foi"~ 
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2~3. Mătimea publioaţ1e1 ou me.1 mult dEt o ooloanl pe o pagini (oo.;. 

loanele fiind numetotate in looul paginilor) este desodsă 
În termeni de "ooloană." . 

Bx:t ~;- 831 ooloane . ; 

2~4-l Este înl!egistrat numărul de pe .ultima pagini, fol'l.ie sau ooloa
nl al fiecărei secvenţe numerotate. Bumel!ele arabe şi romallle 
se 1nteg1strează aşa cum aînt date în pubiioaţ1e. Cind pagi
nile sau foile aînt numerotate prin litere în loo de numere , 
se . ,1nregiatroază prima şi ultir..i.a l1terl pl!eoedate d.e ouvintul 

» ; 

,satt abrevierea oe indică paginile eau foile• 
B:rl r •- 328 p .;' 

i - i V t . 328 p • 

·- 15 f., 328 p~ 
.- 328 p~, . 52 ooloane 

. ·- 3?, 328, 40, 16 p~ .„ p;' a-k 

·- Pt A-K 
.~ f~; A-K 
i- P• A-K, 128 P•' 

Oind numerotarea în numere arabe continuă pe cea în numere 
romane, numerotal:!ea întreg.ii secvenţe este dată in numere 
„arabe~ „ 

EJd: !~XVI · şi 312 p~;(numerotate 17-328)ee transor1ei 32~ P•' 

2'~,: <iJînd ntimărul ultimei pagini, foi sau coloane al .unei secvenţe 
nume~otate .este 1nooreot, este tntegietrat aŞa cum este dat 
tn p11blioaţ1e şi corectat între patanteze drepte, sa~ seoven~ - , . 

. tele _ sau paginaţia sint date e~aot cum indlol sursa greşel119 
B:x. a ~'- xiv, a2' /1. e~· "?>28/ p~; 

' , . 
2~6~' · Secvenţele nenwnerotate . şi neipoluse intr-o secvenţă de pagitl<l-

ţie şi folie re sînt îneegistrate 011 nume te al!abe, între patan
. ~ , te21e . drepte., 

.BXÎi - M!timea unei p~blioaţii cu 8 pagini nenttmeeotate şi 
328 pa~ini nu~rotate i-,28 est~ tnregistratl ca a 

·- /8/ t 328 p 'I 
- Mărimea ~nei publicaţii oaie oonţlne 4 pagini n~merota-

~ . 
te 1-iv şi 100 p~; nenum.etotate este înl!egistratl oas 

~- iv, /100/ p~ 
!""' Mărimea 11nei plilblloaţ11 oal!e oon"ţine B pagini nenumero

tate ·ei ,20 p agini nnmerotate 9~328 este înreg1stratl 
. . 

oaz ·•- 328 p/ 
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Oind .o aeovenţl nenumerotatl de .pagini saQ ~oi s e glaeşte 1n 
oadl.U unei aeovenţe numerotate, secvenţa este 1nreg1stratl 
1n telul ttrmltor • 

1 -260, /8/, 201 .... 2,2 p~ 

01nd 1ntreaga publioaţ1e eate nepaginatl 119.u nefoliat! mlt1-
mea publicaţiei ·se exptiml 111 "foi", în mmere atabe, intre 

_paranteze dtept~~ 
B~a /80/ t~· 

2~;7t Oind . o publicaţie conţine mai llltll.11 de :trei secvenţe de pa
gini, foi aau oolo~e aimilat n1111uu!otate, sau secvenţe ale 
tanor pagini numerotate oombinat .ou una sau mai multe seo
Tenţe de pagini nenumerotate, poate fi folosit! una din tirml- · 

. „_ toatele metodei . 
.lot · -Succesiunea . numerotlai1 poate fi datl oa 11n total, urmatl 

, , de . expresia "paginlri variate"~· 
B~: i~ ~··, _1000 p e' · 1~ pag1._nlr1 vari~te (otnd suooesiunile sintn 

. ·. 48, 5,,99, JOO, 410, 90 p ' ') 
' 

Bf -01~4 11118 clintte 880'f'eDţ_e este 1D mod olat secvenţa p1!1Il<~ 1-
ptll, numitul aoeate1 secvenţe pGate fi dat, t111preunl oll 
numleul total al celorlalte seo'f'enţe, care se preced şi/ 

. sau se suooed 1n1u~e patenteze drepte ~ 
' . ~· .. . 

B:r.11 .- 400, /98/ P• (oind seovenţele s.tn1u 400, ia. 60,20 p•) 

-~- /48/, 4oo, /116/ p; (oind s~overiţele s.tntz 28,20, 
400, 52, 48, 16 p~') . . 

O~ -Desemnarea ş1 mlr1mea materialului speo1f1c el publioaţiel 
pot fi combina'be a1.mplll 1n formele de genul 1 

1 vol~ (paginlri variate) · 
·1 mapl 

2'18~1 C1r.td paginile, foile sa111 coloanele p'1blicaţ1ei sînt numerota
te oa p!rţ1 ale tinei secvenţe mai largi (ex. a 1u:1 voltim 81. unei . 
pablioaţii în mai multe vol~me) se 1nreg1streazl n~meaele de 
pe prima şi ultima pa61nl, foaie. salt ooloanl~ ! n acest oaz , 
abreviel!'ile oare indici paginile• foile sau coloanele s e dau 
inaintea numerelor~ 

IL' I •- fe 81-93 
•- P• 713-797 

Oind o asemenea publicaţie este numerotat! ·atît ea 1n~lş1 oit 
şi oa parte a unei secvenţe mai lal!'gi, este înregiatratl nu- · 
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meiotarea publioaţ1e1 1nsle1, 18.J! DW11efota1ea din aeovenţa 
, mal largi este da.tl intt-o notl~' 

B~· a . i- 84 pi 
llotla .Paginile a1nt nwnerotate 321-'l-O'f. 

2~9~· lnmetele ~lanşelof (tei ••• pagini) a1D1J date la af1rtit'11 
suooes1un11 pag1n~ţie1, fie ol planşele se glaeao 1mpreWlll 
ori tlsp1Dd111e 1n 1ntreaga publ1oa~1e, fie ol nu exiatl deo111 
• singuri plan'1·.-. Suooea1unUe pag1n1101 on planşe nume11eta'be 

sau nenwnototate se ·t1ateazl la fel oa suooesiunea pag1n1101 
, (vezi 2:6h~" 

.l:r3 a ~·- 246 p1, 24 , t~ cu p:J,.an9e 
i~ x, 32, .74 p;. /1/ f~ ou planşe 
~1~ 246 pe', l~ p~ ou planşe 
~· .;. 246 p~, 38 · t~ ou planşe, 24 p•· oa planşe 

' 1 ~~bl1oat11 intr-o unitate fizlol, alta deo1t un volum 
J j 

i·~l,:; 
v• •· 

4a 

Pentru o publicaţie î.ntr-o unitate tiziol, alta deo1t tul volua 

(eJcii a lUl dosa1, o foaie 'Yolantl, 11n rulo11, o mapl) este :tolo

s1 tl o Je.s~n-.~ potrivitl a inateriallllui speoif1o, desemnarea 
, f iind pteoedatl de oiffa 1. 

Ex;' 1 • .;. ~ foaie volantl · 
; ._ tm rial.ou 

,~:2~· Menţionat ea pag11!_.aţ;ie1, foliet11 eto•, oare ntmeazl o aseme
nea desemnare a materialtll.ui apeo1f1o este ouprinsl intre 

pa11a11teze~ 

BX: a ~- l · mapă (26 foi) 

4t Publicaţiile în mai multe uni~lti fizice 

• 

I , 

4~:1~; 01nd o publicaţie este tiplritl ba mai llUllte 11n1tlţ1 fisioe 

separate, se oompleteazl cite o fişi pentrai flec.are 'Ylll.tta, 

regăsirea lor fl~îndu-se o• aj~tofu,l oalotU.atorttlui~ 

5~ _ Mentionarea 1lustrat11lor 

5~1~ Al doilea ele111ent al sone1 ~esor1er11 fizice este menţionarea 
1lustraţ11lote' 

5.2. Cînd o publicaţie est e ilustrat!, prescurtarea "ilustii* 

(sau eohival.entul şi î.n al.tl limbi sau soriere)este datl 



.. 
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dttp! menţtonarea paginaţiei~ Ilustraţiile minore pot fi 
~ neglijate. , .. 

Ex:a ~- 8 'V'ol:; a iluatr i (conform p•eaouttlr11 . ut111zate de 
agenţia b1bl1ograt1ol român!) 

'l - Jf.92 p~· : Uustr. 

5';~~ Gen~r1le partiollllare de ilustraţii (ex~ blrtile, planttrile, 
portretele, notele muzicale) ~ot fi speo1f1oate dup! pres
ottftaiea "ilustr~·" sau echivalentul. el .--, .- . , · : 

B::t:a· ·: - 492 p·: a illistr• (blrţi) 

„ . .. 
5.~4_. · . Oind genuaile partioulate de ilustraţii stnt unicele Uustfa-. 

ţii ale publicaţiei, speo1f1oarea lot poate înloou1 pr.es
ourtarea "1.lustr~" sau echivalentul el.· 

Exl~ a ~-·~ 492 p~ blrţi, planuri 

„ • 

~~5' Poate fi dat de asemenea numărul ilustraţiilor sau al unui 
. ' 

_tip parti9lll.ar de ~lustraţii. 
EJăa a 31 ilustraţii 

,-

i Uustr., l? faos. 
,· 

t 12 ~-.. ' 
5~6~: Oind _ &nUD!ite . sau toate ilustraţiile sînt colorate, , în toate 

exe~larele publ1oaţ1e1, acest fapt poate fi notatt 
Ed: ~-- 1 ilustre· color . 

- . - t 

.- :.: ilustre' • ~l h. 00101 . ; 

,:1r Oind ~ p~blioaţie constl mai ales, sau în întregime, din 1-, 
.l~sţraţ11, ~oest fapt e~e notat 1ll menţionarea 1lustraţ1e1t 

EJă a . i- ,;oo p·: a 1n întregime U11strate 
-.· . 

· · •- 500 pe' -i mai alea Mtţi 
' • 

Pentru a se evita o estimate etonatl a d1mens1u.ni1 publioaţl-
•1 şi a 1ltastraţ11lor e1, se 'V'OI . da :i:111mlrul paginilal de ~ext; 

: şi al 1lusti!aţ11lor, num:indll-se ş1 1J1ptt1!1le de Uustraţ11i 
E~ - a ~:- 14 p~, 38 p~ ~ (nu: 14, j:ţ p~ 1 oele mai iupo1tante 

; ; s1Dt blr~i) ~-
~- 14 p~· . · ~a f.pl~ (h) (ntu 14 p: •. ~8 f. ,pl.hw') 

6°l~ Dimensiune ş"i/sa11 fol!mat -

.- . 
6.1. Al treilea element al desori,er11 fizice ..,ste dimensiunea 

şi/sau formatui publicaţiei ~ 
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6~- 2~1 For1Datul bibliogtafio ·al p.U:blioaţiei este dat în termenii 
unui numeral. 

_lad .• . 
. . 

Bx.1 · 1 in 2, in 4, in 16, in 24 eto. 

6. 3. . tnU ţ1mea unei ooperte exterioare'· mAsuratl paralel ou cotorul 
(sau a publloaţiei. daol aoeaata nu" ~ste legatl) •• este datl 

. ,. ~ 

în oentimetri 9 e:xpiimînd numlrul „.1ntreg imediat urm§.toi frao~ 
_ ţiei, intre paranteme rotunde oare urmeazl formatul. 

B~a O publioaţie in quarto oale mlsoarl 17,2 om~ este desorisl 
oaa 1n 4 (i8 cm~1 ) 

Dupl indicarea dimensiunii, treb~i• al fie menţionat intr-o 
notl faptul ol publicaţia respeotivl are marginile originale 
ale oolii de birtie sau ol aoestea au fost tli•te ou eoazia 
legA.!11 , reduoindu-11-se astfel dimensiunile~· 

.... „ • · 

6;'4•' Cînd dimensiunile sau forma unei publicaţii este neobişnuit! 

.„ .,I 

tex~· cînd llţimea este mai mare deoît înălţimea), ele _sînt 
date între paranteze oare urmeazl formatul, ou inll.ţimea 

·,-
• înainte : 

Er.1 1 : in 4 (21 X 30 om.) 

1 in 2(28x10 a·m.) .'' 

6:5~' Oind formatul nu poate fi determinat sint date naimai dimen-
.siun1le~· 

Exe': 1 30 om. 
: 4 x 6 om. 

7• Me.nţionarea materialului blsoţitor . . 

7~·1 . Al patrulea element al . zonei ·desorietii fizioe este descrierea 
. ' 

or1oăru1 material oe tnsoţeşte publicaţia ~e descris, mate-
.rialul oare este tiplri~ (sau destinat a fi tipărit) în . ace
laşi timp ou puhlioatia, prevlzut a fi folosit 1n legătu.rl cu . . 
p ublicaţia şi păstrat 1n corelaţie ţizic! ou ea•· 

7.2. Materialul insoţitor este descris pri~tr~llD ouv!nt sau o sin
tagmă care indio~µatura materialului~ 

Ex.: · .- 272 p~ : ilustr. ,1n 8 (24 om.) + n~muz~ 
. . 

7•3.- O. scurtă descriere fizică a matedalului însoţitor poate fi 

dntă între paranteze rotunde după ouvîntul sau sintagma care 
c ur. acte t i ze ază materialul. 
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B:x~a •- 272 p;. 1 1ltlstt~ p.n 8 (25 om~· ) + 1 h. (001011 65x40 om~ ) 

Oimptll. :x o8 Bote generale 

ii Otmplll oon,1ne .notele . ge:utale 9, camttne aoeleiaş~ e41ţ11 (tl.1a~), te

.fetitoa•e la bibl1og1a:(1e. ~tPt• edito1. ediţie, date edito11ale• 
desoe·1e1ea fiziol (0011fe1m ISB!>(.A))~ Ble oal1;f1ol ti ampltfiol dea

~fieiea t~tmall a 4ooumenttll.tt1 în oare tegul.1le n~ permit 1nolttdetea 
wiot 8JlwR111e lntoiun&,11·j Ot~inea este obligatotie, tespeot î.nd ·zonele 
IS:BD(A) • · . · ·. . · ·. 

2i~ Oont1n&li a 
2;1~ · Identifioat•ta bna din valorile O 08• M 08• S 08; A 08 

2~2: Indloato111 Dii •1nt ttt111zaţl (~'6) 
2~,~ Sttbo11D9Uli : a 

Ident~t11at;o1 4t 
.a11nt.me 

r-;).A; 

• 

Bttboi!DR Obseţvat1i 

- Not! .d§ tef9t1nte 
121: bliografioo 

opţional 

netepetab11 
(tn ·· acest e11boimp ae vor 
indica al te suise de in- · 
formate tef er1toate la 
dooumenttil descris, in a
fara cataloagelor menţio-
nate ' tn et1obetl) . · 

- Bote referitoare la 
titlu. titl~ pspalel ei 
a].te 1nfotmati1 deso1e 
titl;ll 

(Aceste note oUprind da~e 
despre sursa titlului pro
priu-zis, a vari6nteloo ~ 
·t1 tlur1le apendi-
oelor, · ptefeţeloJ! eto• 

opţional 

nerepetabil 

informaţii despte titlut1-
le care n~ apat in pagina 
de titlu sau î n substitutul ei) 

- Note de responsabilitate 
(OUptlnd menţionările de rea~ 
ponsab1litate oare sint obţi
nute din textul p~blioaţiei 
sau din alte sutse. numele 
oelor care s1nt responsabili 
de ediţii anterioare eto.) 

- Note de editie 
(Se vot face tefet1r1 la 
ediţiile anterioare cJnos
cute sau la alte publicaţii 
similare) 

" 

" -



. ' 

- Iote do t41tace,d1tp1ap1 
(Detalii deaple alţi edi~ol!l, 
~lpog1atl; lib1a11 ai 1•011-
dii leapeotlYe) 

.- Bote pQlJ1D4 a1p101n1l t1z1p 
(Se Yo1 menţionat forma e41_; 
\;.1•1, oal!aot.eaHll., de litecl; 
numerotarea gre91tl, foile 
albe, ou11ozitl~l de nume10-
ta1e, signaturi) 

- Bote 4• oontlnut 
(Ottprinda 1ntorma~1l 111po1-
tante - 1stotice, eoonom1oe, 
litetate - extrase din oon• 
ţinut, ttaduoec1 anterioale 
ale luotltii, menţ1ona1ea . 
vers~rilor ded1oatot11 1 tex
teloc d~spte viaţa autorill.ui, 
istol!ioul tlpograt1e1, l!efe-
cinţe ol!itloe eto~) · 

opţiolllal 

nerepetabil 

-"-

_„_ 

~: Cataotel!iatiol r 
Oimpuls - este lepetabil pentru fiecare tip de notA şi nerepetabil 

pentru acelaşi tip de notl. 

~ Btl!uettu~~ 
x ea~ 

. 

a 
·';)A 

'~ Observat11 a 

.. , 

Pentcu· fioa t11ol se va a.t111za oimpUl numai în situaţiile în oaie 
exemplac!J]. fişat pcezintl elemente in plllB taţl de 1estlll t11eJ.U.u1 
,1 _oale Dt1 88 Î.DO&dle~d. 1D notele apeolfloe (l!espeotlv ob1pa.11le 
X 80 - X 84) .. 

. ______ __ __ ,_„ ____ --- ·~ · ---· -- --· ----·---·----- ---- __ „ 

6 ~· Exemple : '·• 

CRITIL ŞI ANDRONIOUS,· IAŞI, 17941 

M 08 ~,iţ. SUB TITLUL . ACESTA, PRr°N INTERMEDIAR GRECESC, A CIRCULAT 

LA NOI APROAPE CA UN ROMAN POPULAR, ROMANUL "EL CRITICON" DE 

BALTAZAR GRACL(N~ „ 



M oo flo 
' . 

M o8 

M ·oo Ao . 

li oa ·· 

M oo Ao 

li o8 · 

.)( o8 

M co Ao 

M 08 

• o8 

M eo Ao 

li o8 

14 oo Ao 
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PRAVOSLA VIU OA tNVXŢXTURX~; BUCUREŞTI , 1794• 
dA PREFAŢX DE ARH!MANDR!TUL GR_lGORIE Rtt4NICEANUL. INFORMAŢIE 

. . DIN .PREFATX 1. "TXLMXCITX DUPX LI;MBA CEA DE Rtiro GRECIASCX DE 
DUMNEALUI D!MITRIB :'FXLOOIABOL, . BIV-VEL CLUCERIU. 

APOLOGHIAt BUCUREŞTI t 1819. 

';)A DIN PRBll'AŢX SB tNŢBLEGE ax ACEASTX OARTE ESTE EDIŢIA A 
. 2~ 9 PRIMA FIIND ·TIPX'RITX' LA . NEAMŢ, tN' 1816 ŞI · TRADUSX DIN 

GRECEŞTI DE GHERONTIJ!l MONAHUL• Bia;-v~ 897i~ 

-
MOLITVENIOf IAfI, •. 1828~ 

~A LA Pl~ 26 ŞI Pl; 70. GRAVURI FRONTISPICII SEMNATE a 
IEROMONAH OONSTABTIE~ 

. 'J A LA . SF%RŞITUL OX'RŢII ~·P~EŢUL CX°RŢII ACESTEIA LEGA~E CUM 

vEADE IA,TE Doi LEI $!. CINCI .PARALE"~ 

GYGES GALLUS PETRO FIRMIANO AUTHORE:.~ 

'd A MEN;IO'îlATX. n "BIOGRAPHIE UNIYERSELLE", voL~· 52, p~i2a 
.â) A CONŢINE O. EPISTOLX' DEDICATORIE ŞI O PREFAŢJC A AUTORULUI~ 

SULPICI . SEVERI PRESBYTERi OPERA OMNIA EDITIO SECUNDA~ 
ACJCURABTE GEORGIO BORNIO-AUOTIOR ET EMENDATIOR 1665~· 

~A tB CATALOGUL. GRAESSE ESTE· MENŢIONATX PRIMA · EDIŢIE APX'RUTX 

m 1647~" 

DE L~EŞTAT ET ~UOCEZ DES .AFFAIRES DE FRANCE PAR BE.RNARD DE 

GIRARDej• • 

.M 08 ~A CONŢ°INE· PREFAŢA DE LA PRIMA EDIŢIE DIN ANUţi 15'70• 

M oo Ao IOANNOU KINN.AMOU BAS:(LIKO.U q,RAMMATIKOU HISTORION LOGO! EX9· 

M ~8 ~· A TEXTUL PE DOUX OOLOANEi NUMX'RUL RtNDURI:WR VARIAZX s PENTRU 

COLOANA tN LIKBA "GR]SACX StNT 51 DE RtNDURI, .PENTRU CEA tN 

LIMBA LATilllC 62 DE R!NDURI.. 

M 08 . ~ A CONŢINE DEDICAŢIA -EDITORuLUI ŞTIINŢIFIC• "INDEX tN 

HISTORIARUM LIBROS VI", "INDEX GEO(,lRA.PHICUS", "INDEX RERUM ET 

VERBORUM", "INDEX GRAEOARUM VOC'CJM" ~ 



- 45 -

M oo Ao CLAUDIANI.O~ERA NOVISSINA PER D~IO~ OAMERTAM ACCURATISSIME 
R~COGNITA ••• 

M oo Oo ELABORATUM EST VIENNAE AUSTRIAE, HIERONYMI VIETORIS PHILOVALLlB 
CALCOGRAPHI ET IOANNIS SINGRENII SOOIORUM; EXPENSIS VERO 
LEONHARDI ALANTSE BIBLIOPOLAE VIENNENSIS, ANNO MDX, PRIDIE 
NONAS OCTOBRIS. 

M 08 ~A CONŢINE a CLAUDlANI VITA PER IOANNEM CAMERTAM. 

M oo Ao Q. HORATII FLACCI EPISTOLAE ••• . 
M o5 Q A /OOLONIAE . AGRIPPINAE/ ~. • 

M 08 Q A . LOCUL DE TIPX'RIRE MENŢIONAT tN DEDICAŢIE LA FOAIA 2 

VERSO~ 

M oo Ao TRIUM POETARUM ELEGANT:i:SStMORUM, PORCELIJ~.~ 

'M o~ <";)A CQNŢINE ·O PREFAŢA A COMENTATORULUI ŞI DEDICAŢII tN 
VERSURI. 

M oo Ao SENTENTIAE EX OMNIBUS OPERIBUS DIVI AUGUSTIN! DEOERPTAE. 

M 08 Q A PE PAGINA DE TITLU ŞI PE ULTIMA PAGINA SE AF~ GRAVURI . . 
REPREZENT!ND BLAZONUL FAMILIEI SZJtPOLYA ŞI JAGELIO. 

Pent~u fisa fiică 

M 61 /1/1/ ~A UŞA POCJCINŢEI <4) L RUM 
M 08 ~ A !NTRE FILA 8 ŞI 9 S-A LIPlT O FILA OU O ILUSTRAŢIE 

COLOR,DATATX 184? SANKT PETERSBURG: 

Cimpul X 80 Note · despl!e stuea de oonsel!Val!e 
. 

i: Cîmpul conţine desor1el!ea stăl!ii t1z1oe a exemplaJ!lll.ui in oauzl: Se 
vot menţiona detaliat oat~otel!istiolle oate nu sint televante in oodu
tile dat.e în etichetă {in oimpul: 35)~ 

I · • 

2~· C~n~~ : 
2;·1.• Identificatot: una din valotile O Bo, Al 80, S 80, A 80 .- ' 

292. Indicatori: nu sint utilizaţi 
2.~. Subcîmpur1 : · 

Identificator de Suboîmp Observat11 
subciU!Q. 

··~A detalii despre starea de opţional 

conservare ne.tepetabil 



}~ Caraoterist1o1t 
I 

Oimpul s - nu s e repetă 

• . -
4 .' Structura t 

xgoi;Jl ~tt w•• 
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Exemple de formulăr i pentru consemnarea etăr11 de ooneetTare 

- volum bine conservat 
- volumul şi-a pierdut unitatea 
- încuietori (catarame) rupte, caboşoane deteriorate (desprinse) 
- î nvelitoarea ooperţ11 deter1ora~l (ruptl, zone lipsi , roasă , ·puternic 

fr agilizatl, găuri de zbor etc~) 
- ootor deteriorat 
- onsătura. corpului clrţ11 deetrămatl 
- deter1oră' 1 specifice foloa1r11 
„ deteriorări fizico-mecanice specifice proastei păst rări şi manipulă.1!ii 

- ,1tac fung1o cu efecte de pătare şi fragili zare a sUportului 1 prezente 
depozite de spo, 1 

- atac fungic ou bleoarea Yolttmnlui 
- găuri de zbor in coperţi şi galofii trave-rsînd corp-ul oArţli , datorate 

atacului de cari 
- l ipsuri 1n volum datorate ataoului de rozătoare 
- infestare ou efecte de pierder~ masive de material 
- biodeteriorar ea avansatl a volqmului urmare a aoţ1un11 corelate a mai 

multor agenţi (bacterii , fungi, inseote, rozAtoa re) 
~ depozite (pete ) de oearl 
- pete de umezeală 

- prezente incluziuni de f i er ou efecte de distrugere local! a suportu-
lui şi apariţia aur eolelor ruginii 

- cerneală acidă oare a determinat ruperea hirt1e1 pe .traiectul sc risu~ 
lui şi apariţia aur eolelor ?rune 

- hîrtie îngălbenită (îmbrunitl) (pe toată suprafaţa; pe unele zone; 
parţial) 

- hirtie foa r te fragilizată . (se desprind fragmente la atinge tie) 
- complex de de~eriorăr1 apărute datbrit.ă. umidităţii excesi ve i n oare a 

fost ţinut volumuls biodeteriorare, pătare, fragilizare gene rală 

- complex de deteriorări apărute în urma inundării volumului: blocare, 
migrarea cernelurilor (oulorilor), desfigurarea tranşelor 

- deteriorări evolutive - necesită intervenţi i urgente 
- re staurări empirice • 



- 47 -

Oimptll X 81 Bote privind legltura 

l•" Cînpal. conţine notele privind tipul de :egătură, autorul şi data 

2. C2ntinuti 
2~1~ Identif'ioatora una din valorile O 81, ll 81, S 81, A 81 
2~: 2~~ Indioator11 nu sînt ntil1zaţ1(~6) 
2;· ,~ Subobpurii 

ldent1fioato~ d~ Suboîmp Observa~ii 

auboîme 

'dJA descrierea legăturii opţional 
nerepetabil 

~-R autorul legăturii . opţional 
nerepetabil 

r;Jl> data opţional 
nerepetabil 

~o originalitatea legăturii opţional 
nerepetabil 

3J Caracterivtioi 
Cîmpult - nu este repetabil 

' 

4~t Structura : 

• X ~4 t>"~ 
5;j Observaţii t 

Cînd nu sînt .'elemente în plus faţă de codul din etichetă nu se utili

zează cîmpul. 

6. Exe~le : 

C. +ULII CAESARIS RERUM.AB SE GESTARUM COMENTARII. LUGDUNI, APUD 
ANT. GRYPHIUM, 1582• 

M 81 ~A COPERTA DIN PIELE ALBX (PE SCOARŢE TAijI) CU !NCUIETORI 
METALICE; COTORUL PE 3 NERVURI (PROFILATE). ORNAMENT CONSTITUIT 
DIN MEDALI OANE MICI !N CHENARE FIŢOMORFE4 ';)n SECOLUL AL 

·XVI-LEA ~ O LEGXTJRX ORIGINAr,X~ 

LEONHARDI GOHECII, .EQUITIS POLONI, DESCRIPTIO BELL! IUONIAE, . 
VOIUODAE VALACHIAE. FRANCOFURTI, APUD ANDREAM WECHELUM, 1578. 

M 81 (,J A COPEHTX DIN PERGAMJ;:NT DINTR-O FOAIE DE .MANUSCRIS LATIN. 
(,) O LEGX'l1URX OHIG ::: NALA~ 



:M 81 

M 81 
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NOUL TESTAMENT~ BXLGRAD~· 1648 I 
f;) A OOPERTX DE PIELE BRUNX cu 4 CABOŞ04NE ŞI tNCUIETOARE 
METALICX; COTOR PE 4 :MERVURI PROFILATE~ COPERTA 1 : OHENAR 
FITOMORF RELO!ND MOTIVELE ORNAMENTALE ALE CX'ijŢI I, SCENX RELI
GIOASX CENTRA.LX tN CHENARE AURITE. COPERTA 2~ DOUA CHENARE AU
RITE, MEDALION . CENTRAL CU SCE~X' RELIGIOAŞX'~ ~ P FEYNS, JACOB 
FIUL r;) D tNCEPUTUL SECOLULUI AL :xx.:..1ea~ 

ŞAPTE TAINE.- IAŞI, 1644. 

':)A · COPERTX !N PIELE BRUNX, QOTOR PE 4 NERVURI PROFILATE ŞI 
URME DE fNCUIETORI~_COPERTA l~ DOUX CHENARE FITOMORFE ŞI RQZETX 
CENTRALX~ _ COPERTA 2~ UN ,CHENAR FITOMORF .ŞI ROZETX CENTRAI.X~ 
~ O LEGXTURX ORIGINALX~ 

. 
HISTOIRE DES NEU.F LIVRES .DE -HERODOTE D'ALICARNASSE~ A PARIS, 
CHEZ -CLAUDE MICARD, 1580. 

M 81 ~A COPERTX DIN PIELE BRUNX, COTOR P:Ş 5 NERVURI PROFILATE, 
TRANŞX AIDUTA, FOI DE GARDA MARMORATE~ ORNAMENT DIN PIBLE ROŞIE 

ŞI NEAGRA CU BORDAJ AURIU, CONSTITUIT DIN DOUA PANGLICI CARE 
FOHMEAZA UN DESEN GEOMETRIC SIMETRŢC~· 'JR MI CHEL, MARIUS 
GJ D MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA~ 

. . . . . 
RICHEPIN, JEAN : PAYSAGES ET OOINS DE RUES.- PARIS. 1900. 

. . 
M 81 '?)A COPE~TA DIN PIELE ROŞIE, TRANŞE AURITE, COTOR PE 5 NERVURI 

PROFILATE~ COPERŢI CU MUCHEA ORNAMENTATA, IN'l1ERIORUL POARTX UB 

CHENAR DE PI:şLE CU ORNAMENTE FITOMORFE STILIZATE , !NCADRATE DE 
LINII AUR~TE~ CENTRUL ŞI CONTRAPAGINA DIN MOAR~ FOI .DE GARDX 

MARMORATE~ ~ R AUSSOURD, RENE~- C) D tNCEPUTUL SECOLULUI AL 
XX-LEA. 

HUNGARISCHE SIEBENBUER~ISCHE ~OLDAU WALLACH TUERCH TARTAR 
PERSIAN UND VENETIANISCHE CHRONIOA~- FRANCKFURT AM MAYN IN 
VERLEGUNG WILHELM SERLINS IM JAHRE 1607.-

M 81 (d A COPERTA · !N PERGAMENT (qOTOR NETED) ~ D 1607 ';)O LEGATURX 
ORIGINALX. 
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Cîmpul . X 82 Note privind ex librie-u.1 . 
·,-

1•· Cîmpul conţine notele privind ex librie-ul 

2. C9nt;inut : 

" 

291•" I dentificator 1 una din valorile C 82, M 82, S 82, A 82 

2~ 2~· Indicatorii nu eint ut111~aţi ltf;) 
2.3. Suboimpur1: 

Ident i fioatoE de 
subcimp . 
<;JA 

()I\ 

~L 

Suboîmp 

- textul. ex libria-ul.ui 

- autor (gravor de eti-
o hetl) . 

- loot:ll pe. document 

Obaervat11 

opţional 
nerepetabil 
opţional 
nerepetabil 
opţional 
nerepetabil 

}"i.' Caraote r ietio•• 
Cîmp ul : - este repetabil 

- ordinea suboîmpurilor este oarecare 

" 
4. Str11ot11ra 1 

X~.?.. i>iJ ';;;Jr . •. ';;) I<- . „. ;) L 

Notă: Atenţie l a concordanta aoe.stui · oimp ou oîmpurile x 24, x 34 

5. Exemple : 
~L COPERTA 1 M 82 ~A PROF. DR. EMIL HAŢIEGANU KOLOZSVAR 

M 82 

M 82 

M 82 

M 82 

J<l 82 

INTERI OR 

~A EX LIBRIS ALEXANDRI DEMETRII STURDZA :;)R JAUNER 
'cJ L COPERTA 1 INTERI OR 

':J A GHENADIE EPISCOP AI, R!MNI<?ULUI. NOUL SEVERIN 1836. 
'.) L P. 15 

~A EX LIBRIS BIBLIOTHECAE STINCESTENSIS TEODOR CALLIMACH 
fJ L COPERTA l INTERIOR 

'.) A LICEUL HOMÂN UNIT "SAMUEL VULCAN" BEIUŞ. BIBLIOTECA 
GR tmRAlX {;) L F. /2/ 

(;} A GDlNAZIUL "ŞTEFAN POPESCU" DIN CORABIA {) IJ FOAIA 1 
JJE GllH DX 



- 50 -

M 82 ~A BIBLIOTECA I~C.BRX'TIANU ~ R TITU DAN ELIAN 
-;J L COPERTA 1 INTERI OR 

M 82 ';JA 

lVL 
BIBLIOTECA AŞEZX'M!NTULUI CULTURAL NICOLAE BXLCESCU 
COPERTA l INTERIOR 

Oîmpul X 83 Bote ptivind ornamentele 

-
l~ Oim.pul conţine notele privind elementele decorativ~• autorul lor• 

descrierea sumari a conţinutului ilustraţiilol!',pa~e se află în Jo 
cument, culorile folosite~ Se referă numai la elementele decorative 
manuale (desen, ornament miniat, ilustraţii etc~)~ 

s -.-
2-l Conţinut_i 

2j 1; Identificatori una din valorile O 83, M 83, S 83, A 83 
i~~ 2~: Indicatori: nu sînt utiliza:ţi {_!;ii) 
2•'3• Subcimpuri: 

Identificato~ de Bubcî!!!R Obsetva~ii 

subci!!!Q 

'7;;-1\ numărul şi categoria 
elementului decorativ 

opţional 
ner.epetabil 

~R autorul elementelor opţional decorative ; ilustra-
ţiilor 

nerepetabil 

~<!. ,, desorieJ!ea sumari a opţional con}inutului i~ustia-
· ţii or ne repe·tabil 

~I cn.loarea opţional 
ner.epetabil 

„ ~·p pagina opţional 
nerepetabil 

3~ Caracteristici i 

Cîmplll ' - este repetabil 
- ordinea suboimpttrilor este oateoa~e 

4.· St:uctul!a : 

-X ~~ţ ~ ''"\ ' .... 
•v -A ! • . ,) R. .. . - ' li) i.. , ' . J 

5. Exemple: 

i l 83 ;:; A 
,, 

20 INIŢIALE c.vC 1i10TIVE ANIMALIERE ŞI FITOMORFE 

,, I COLOR. GALBEN, ROŞU ŞI VERDE ~ P PASSIM 
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M 8:3 {;)A 4 MINIATURI wR FILIP IERMONAH 

-;() C FIECARE MINIATuRX REPREZINT)( UN EVANGHELIST -;vI COLOR~ 
ROŞU, NEGRU ~p F .• 16 V , F. 26 V , F • .38 V , F.· 45 V. 

Oîmpul X 84 Bote p1ivind 1neemnlrile 

i : Cîmpul oon~ine textul 1nsemn!l!ilol!, aUtQl!Ul şi data {dao! exist l), 
locul unde se afli 1Dsemnarea 1n publicaţie şi alfabetUl însem.nlt11 •' 

2~ Conţinut a 
2~·1·:; Identif'ioato1 a ana din valorile O 84, li 84, S 84, A 84 
2~2~ Indioator1 t nit sîn'b l1til1 .zaţ1 (tt) 
2f '~ Suhcîmp1u1 i . 

Identifiol!tor · da Suboi!!!2 Observa~1i 

suboî!!!ll 

.0T „ textul i.nsemnll!ilot opţional 
nerepetabil 

':)A auto I! opţional 

:J)) 
nerepetabil 

data apţional. 
nerepetabil 

~l> locul pe doeument opţional 
nerepetabil 

~L alfabet~l 1nsemnl!11 op~ional 
nel!epetabil 

3''t,1 Oaraoter1at1oi : 
Cîmpul i - este · l!epe'tabil 

- ordinea auboîmpu11101 este oareoa~e 
. 

4.- Structura i 

5. Exemple 
... -- - ·· -·-· . ·- . . ··- r- - . 

M 84 ~ T !N ANUL 1696 AU NXVXLIT TXTARII !N ARDEAL (LB~MAGHIARX) 
--;u D /1696/ · ~ P P~ 3 --;)L LATIN 
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M M . () T ACEASTX CARTE, . ANUME OLUCI, IASTE AL MEU ŞI L+AM CUMPXRAT 

OU ZEACE FLORINŢI ŞI N-ARE NIME NICI OUN BAN !NTR-tNSA OE•! 

· A MEA A CELUI . MAI NAINTE SCRIS A LUI PROTOPOP MIHAIL .URON 

DE LOCU DE LA ABRUD DIN BISTRA ŞEZtND !N VARMEGHIIA BIHX'REI 
!N SAT POPEŞTI, MARTIE 25 ANII DOMNUL?.! l 'l..42~; Q A MIHAI 

ARON Q D 1?42; JIARTIB· 25 '.)p l!';.'l t 'cJL CHIRILIC 

M 84 ~ T ACEASTX VECHE CARTE AMU GĂSITO LA ANU 1872 DE LA OHRISTOS 

LA MOŞIA NOASTRX BRXDESOI OARE . CARTE DUPE CUM O ARATX ETATEA 
S~ SCRIS LA CEA DINT!I FOAIE JOSU~' QA M~~N~·SEULESCU ';;>:D !/>li/ 
1872 MAI 'l!'/ ()p COPERTA · 1 INTERIOR QL CHIRILIC 

M 84 

li 84 

<;)T 
~D 

r;)T 
QA 

JURE EMPTIONIB VENIT IB POSSESIUNE MICHAELIS LANII 

.ANNO 1720 r,) P COPERTA l INTERIOR f"iJ L LATIN 

A MON AMI LE DR~· JUVARA PARIS OCTOBR ;; 1907 " : A~ DEMETRIAD 

Ae' DEMETRIAD (i} D OCTOBR; 1907 ~ P FOAIA DE GARDX 

14 84 ~ T · EX LIBRIS MIOHAELIO AMBRUS EMPTUS A STEPHANO ILLYES 

OLAUDIOPOLI fi) P vERSO PAGiN1Î
0

DB TITLU ~ L LATIN 



VBDBTJI 

!n ordonarea pr1no1p11lor de atab111ae a vedeteitÎJ/ uniforme am 
ţinut seama - 1n primnl rtnd ·- de oompoz1ţ1a fondurilor de patrimoniu 
ex:Lstente 1n tata noastrl.1 · 

~ Pentru stabilirea •edetei uniforme am utilizat următoarele 
materiale s 1 . 

· 1: ·sTAS 8255-68, Index de autori al unei · ublica iii din oare 
ne refetim in iiipeoial la ne : o u de no are nume o·r autorilol!' 
din antichitate, medievali, din epoca Renaşterii, precum: şi a numelol!' · 

· autorilor .din Orientul şpropiat, mi·jlooiu şi îndepărtat"•' 

. 2~ ST~S 6158-70~ Referinţe bibliografice. Elemente esenţiale şi 
complementare~, • . . 

}~ .Bianu,r: , . Hodoş,N~; şi Simonesou,Dan~· Bibliografia rom~eaaol 
veobe 1506•1830• Vole'I-IV. Bucureşti, I•Y•Sooeo, 1903-1944, 4 vol ;" 

~ Gesamtkatalog der Wiegend~uoke. Leipzig, Verlag vo~ Karl Wl 
R:etsem~ - · Anton Hiersemann /H.P•Kraus/, început ins /19251: 

5t Anglo-4mer1can Catal~guing Rules~ Chicago, American L1brar7 
Assooiation, 1967~ XII+ 400 P~ . 

· 6~ A11glo-Amerioari, Cataloguing Rules~· Seoond edition~' Edited 
by M;f.ohael Go~man et Paul w. Winkler; London, The Library Assooiation, 
l9781i II v01-: . · 

, - . . . 
. · 7: Brunet, Ch;' Manuel du Libl!aire ~t de 1' ~ateur de l:lvres.-.1. 

Tome I-V; Paris, Ohez Silvşstre, 1842-1844: 5 vol; • 
. - „ , . .-

:. 84.' ··Graesse, Theodor.- Trf;tsor de livies rares et preoieu~ Tome. 
I-VII-: Dreede, Rtadolf Kuntze libraire-editeur, 1859-1869. 

s .-
..-.-:-.;;;;.=""'"'---~~"'"~--.,~""'~ ... ""i'"~~~ ....... ~""'T....,.. ............ ~-- voii ................... .._.. ........... .......,. .................... 
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~ Carte românească pină la 183() pent r u oare p ropunem vedet~le _ 
stabilite 1n listele elaborato de comisia 4-e validare, avind la bază 
atit vedete din B~"R~~· şi oompletlrile t1lte11.oate oit şi vedete alcătui.:. 
te dt.tpl normele de oatalogare. 

- Carte romaneasol dupl 183() pipi 1, zi aleasă dUpă cr iterii de 
bibliofilie, în desorieiea olreia vedeta unitorml se stabileşte conform 
regulilor moderne de oataloga~e. 

- Oarţe strl1DA c 

a/ aeoollll. XV - incunabule - pentru oare propu~em adoptarea 
vedetei stabilite de Geaambkatalog der Wiegendruoke {G~W~1) publi oat $.n . 
prezent pîna la litel!a "I ş1 D,Catalogus InounabuloJ!'WR Hungariae (O~I~;H~· ) 
pent1• literele 0-.:.z (~e ol1ei vedete ala fost oonfruntate ou fişierul 
complet al a:W: de la Berlin) 1 

b/ eeoollll XVI~II - pentru ·oare exist! o serie de lucrări 
de intoimare oe oup1indparţial producţia de carte a acestor s ecole (vezi 
Oba1ie11 ţ\1anet1 T},leodor Graesse1 Rlgi Magyarorzslgi nyomatatvânyok 1473-
1600 eto;j) .. oît „1 ·'numeroase cataloage ale altor ooleoţii din ţiarl şi 
străinltate: . 

!nsl, datoiitl faptlll.111 ol ele pl!ezintl uneori diferenţe notabi~ 
le tn s1sab1111ea .vedetelol!, punind de acord matecişlele de informare an
tel!iol menţionate 011 e::spea1enţa acumulat! in B~·c ·~;S~ ,vom inoeroa să enun
ţlJD . oîteTa plino1p11 generale de stabilil!e a elementului vedetă (şi in 
special de l!eal1•a1e a vedetei uniforme) c 

•I oal!tea stol1nl tiplritl dttpă 1800 pînl la zi aleasă pe or1-
tei11 de bibliotille, bi desorietea ol1eia vedeta tmi fotm! se stabileşte 

~ . 
oonfol!m 1egalilof modeflle de oataloga1e.-

Din p1ezental!.ea euoointl a oompos1ţie1 fondului de patl! imoniu 
existent 1n Ro11An1a tl a modalltlţ1lor de stab1111e a vedeţe1, l!eiese · 
olal! faptul ol va t1eb11i al aool!dla p11oi1tate attad1el!t'1 sit11aţiilol! o
fel!ite, de numele , a11to1ilo1 sttl1n1, ale. o•rcu! 1110211!1 an. fost editat e 
tn seo~ XV~VIII• 

Oontoim noimelol! de oatalogafe a olrţ11 o•l!ente, cat e se aplici 
1Jl pal!te Şi Oll!ţilOI! Veob1, 88 80G&~e ~ Tedetl DwDele autol!ulUi oind 
luol!area ate un slngu.1 a11to11 dol autol!l (nllJllele .lol! legindu-le prin 
ool!espondentul oonjtmoţie1 "f1" în limba lucilr11 l!espeotive)1 tfe1 •~
tori (în acest Qaz se foloseşte Vil!gula 1ntie pl!imele doUI nWDe şi co-

~ . 
l!espondentul conjuncţiei "şi" 1n limba luorll!ii. lespeotive 1ntl!e al doi-
lea şi al treilea n11me) ~: . 

Luol!lfile oare au mai mult de trei autori . se deso~111 la titlut 
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tn procesul catalogării cărţilor vechi, am constatat insă ol eînt 
foarte rare situaţiile in oare o singură lucrare a fost elaborată de mai 
mult de unui sau doi autori~ tn schimb, apar frecvent culegeri şi antolo
gii care oUprind numeroase lucrări avind fiecare alt autor. Acestea se 
descriu la titlu (ţinind seama de toate el.ementele indicate de zona 1 a 
titlttl.ui şi a menţionării responsab1litlţ11 din ISBD(A) ~ 

Preoizăm totuşi oă in· situaţia in oare o lucrare d! nota dominant! 
a culegerii prin valoarea sau întinderea textului 1n economia generali a 
materialul.Ul, se reoomandl scoaterea in vedetl a numelui autorului• De 
asemenea, dacă editorul. oulegerii sau antologiei este investit in text 
ot1 titlul de "attotor" sau se precizeazl oonttibttt;1a ltti esenţială la al
cătuirea luorării prin formula "opera et stnd1o" ~· 

. . 
. Vedeta de autor personal conţine forma oea mai ounosoutl a numel~1, 

stabilită de autorităţile recunoscute {cataloagele menţionate) sau aşa own 
apare cel mai frecvent 1n ediţiile . de autor. Elementul de inttare a vede~ 
tei de autor pers0nal este in majoritatea cazurilor numele (oare poate f1 
simplu. sau compus din două sau mai multe pltţi sepatate satt legate int1e 
el3 prin linioară sau particulă gtamatioall), urmat dea a.- prenume (unul 
sau mai multe cttvi:tte separate sau legate ptin linioară); b.- alte elemen.;. 
te de . 1ndiv1dual1zare1 .localitate de arig1ne satt reşedinţl, profesie, oou
paţie, ·titlu ştiinţific eto: , oare se menţionează in cadrul autorilor em~ 
nim1 sau„.in eadxnll a11torllo~ medievali a căror singură identitate este 
prenumele~ 

La stabilirea vedetei uniforme se va ţine seama de forma nttmelui 
oare f1tutea~ cel .mai frecvent in ediţiile autoru.lui sau in lucrările 
de refea.1nţl;: 

fi ce 
nume 

se va 

In oataleagele „de biblioteci sau in i:ndloii 111crătilo1 bibliogl!a-
se ·vor faoe atitea ·trimiteri. cite sint necesare de la .variantele de 
la forma indicată în vedetă1 

In stabilirea şi ordonarea elementelor oare ooq>Wl vedeta w::aifotml 
ţine seama de urmi.toatele 8ittta~1i c . 

I~ AutoE mentionat prin nume ~ cl,uia 1i urmeazl dttpl virgul.l pie-
numele şi uneori alte elem:ente aux1lia~e~1 

Vedeta se notează la cazul nominati'f' 1n :tcuma limbii de ot1g1ne a 
' autorului.' 

La autorii latini a oltor nume este compus din prenomen, nomen, 
oognomen {poreolă), vedeta sa stabileşte 1n utmltoarea ofdine a 
Nomen 

Ovidius 
Lucretius 
Suetonius 
Terentius 

O o gnomon 

Nas o 
Catus 
Tranquillus 
Afer 

Pi!enomell 

Publiua 
· Titlls 

Caius 
.Publius 



- 56 -

Excepţii de la aoeastl. reguli generali feo 1 

a/ Autorii antici greoi oare aint 0·1nosouţ1 ·ou ttn singur ntţme 
(urmat uneori de localitatea. de ol.!igine)~ Datoritl oil.!oulaţiei . mai fl.!eo
vente a operelor lor 1n cultura european! prin intermediul limbii latine, 
vedeta se va stabili 1n forma latinizatl a numelui (formull adoptatl de -.- .-
G'e'W•· şi ulterior de Conferinţa internaţionali de la Paris) 1 

Appianus ; 
Apollonius Rhodius 
Apuleius Madaufens1s 
Aristophanes 
Aristoteles 
Herodotus 
Hesiodtts 
'Philostratus 
Tucydidee 

b/ Sor11tor1i antici latini oare aînt ounosouţi prin oognomen 
şi oirouli oa atare a 

Oolumella, Luoius It1Dius Moderatus 
Caesar, Caius Iulius 
Cicero, Marous Tullius 
Oato, .Marous Porcius 
Sulla, Luoius Cornelius 
Taoitus, P.ublius Corneli11s· 

o/ Pentru autorii din Evul Mediu oi Renaştere - 1n afarl de oei 
oare att scris ou precădere 1n limba tlrii de origine oi a căror torni! 1n 
vedetl se păstrează 1 

Boooaoo1o, Giovanni 
Borgb1, Pietro 

se constituie oa vedetl uniformi mttmele latinizat (pentru ol oea mai male · · 
parte a operei 101 a fost sorisl 1n limba latini sau pentru el ei ş1-aG 
latinizat sau şi-au tradus numele 1D lim~ latini) a 

Aooiaiollus, Donatus . 
Aohillinus, Alexander 
Beroaldus, Pbilippus . 
Boethius, Anicius Manliua Severinus 
Agricola, Rodolphus (d1na ~uism&n, Roelet) 

d/ Numele autorilor oo1ental1 olaaioi oare ae aoot 1n vedetl o~ 
forma lat1n1zatl a numelui; 1n oare au fost consacraţi de cultuoa e~oo
peanl z 

Confucius - Ko.ng-Fu-t ze 
- Kong-Kew 

Av1oenna - Ibn Sina, al - Husayn ibn Abd Allah 
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el Numele cu prefixe oare comportă diferenţieri de ·notare în 
următoarele situaţii : 

- dac~ prefixele (prepoziţii şi articole) fac parte din nume, 
ele var oon~itui elementul introductiv al vedetei (potrivit uzanţei na
ţionale a ţării al cărei cetâţean a fost autorµ].) s 

de, de la, des, du, d' , del, di, dos, aux, am, aus, im, le, la, 
l .' , les, las, ver, von, von del!, Val!l den, vom, zum etc : 

De exemplu i - De Graaf, Reinerus 
- Del Sarto, Andrea 
- Dell'Abate, Nioolaus 
- Des Antels,GuillelDltls 
- Van Dyck, Antonius 
- Van Helmont, Jean Baptist 
- Van den Vondel, Joost 

- de asemenea, prefixele stabilite sau atributive ale nwnelui t 

- Mao Laurian, Daniel 
- Mao Orlan, Pierre 
- M~cpherson, James 
- Saint-Simon, Henri-Claude 
- Saint...J?ol, Roux 

- prepoziţiile care nu fao parte din nume, oi reprezint! o part1-
ottlă nobiliară sau indică originea sau looul de naştere al autorului se 
potează in vedetă după prenume : 

da, dos, de, d~ , de las; de los, degli, op, op de, ten, ter, . 
uit, van de, van den, van der, von, von den, von der, voor etc·ii 

De exemplu : - Alberti, Antonio degl1 
- Fonseca, Martinho A~gusto da Cosa, Juan de la 
- Santos, J oao Adolp ho dos 
- ManS'fel3., Ernst von . 

f/ !n cazll.l autorilor omoni~i se adaugă la vedetă - pentrQ ev~ta
rea confuziei - un element auxiliar de individualizare& localitate de o
rigine, reşedinţă, profesie, ocupaţie, titlu etot 

II.' Autori menţionaţi prin prenume (nume personal) 

Vedeta se formează din numele personal sau cel asumat, insotit 
de un element de individualizare: o indicaţie a locului de origine, un , 
numer Rl o a~dinal şi un titlu, un epitet (in limba agenţiei bibliogtafioe): 

Intră în această categorie : 
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a/ •amele a11tor1lor sanot1f1oaţ1 a 
- Ambros1us, S;' 
- Augustus, Bi _ 
- Bonaventura, SJ . 
- Jranoesoo D'.~ AssJ,si , 8 91 
- Thomas Mor \1.S, B•· 
· , .. 
- Bandan, St; . 

Refe11tor la 1n1ţ1alele folosite pentru aoeat epitet tacem urmi.;. 
'boarea pi!eo1zate 1 P1enumele este 1naoţ1'b de .s (aano1n1a) numai la autoiii 
ale oll!Of Opere SÎnb SCl!ise 1n limba latini.~ 

Pent•u oe1lal ţi, vedeta se va ooapune din plenwne b\aoţ111 de Sf. 
(sf1nt) - ep1tetui fiind tradus in limba agenţiei bibl1og1afioe (respeo
t1• 11mbe. iomânl):, . 

9/ •11mele .pap1lor, 1mpăraţ1101, 1eg1lot • 
.;. Ale:xandel! . VI, papl · 

..;. Bon1fao1us VIII, papi 
- Gl!egoriue IX; 'papi 
.;. Pius II, papă 

- Carolus V, iupătat 
- _Napoleon I Bonapal!te, iapltat 

., 
-, o/. J.11.tcui din Ev11l Mediu oare sînt otmosouţ1 numai. ctt numele pe1se-

1aa1~ Vede1;a ae stabileşte în . acest oaz din ptentune ş1 loolll. de origine 
(miaeed. înaeţ1t de ptepoz1ţ1e, alteori în fo1ma a43eot1val.l latinizatl) 
nedes,pb~ite piin vlrgull 1 

' sau r 

.;. Al.anus de · Insulis 

. .;. .A;lphcmsns ele Voadaiba 

.;. Amb1es1.ua de Senis 

.;. Andrea de Batbet1DO 

.;. · A1nold~s de Villa Bova 

- Abtabam Ben-Ezta 
.;. . Aokemnann VOD B8hllen· , 

' 

- Add.anua Cutt1.a1ena1• 
- ·Adela~dus Bathon1~na1s 

- Aeg1d1us Delpblia 

/ !n oazul ne1deilt1f1olt11 looal.1tlţ11 de cu!1g1zae, p1enuele ene 
insoţ1t de ·pa!o:tesia sau oal"itatea autoialu1 a 

..;. Adam ·magistei 

- Albeitus Magna.s 
- Aelianus Taotious 
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III.· .Autorii menţionaţi prin poreclă 

Daol autorl11 este identificat prin porecli, elementul de in
trate al vedetei va fi po.reola~:i . 

!n cataloage şi indici se va face trimitere de la numele 
real la cel ad~tat oa vedetl uniform! a 

~.„ . 

El Greco - vedetl 
Fişi dft trimiterea Theo1;ooopul1, Domenioo Bl Greoo 

vezi a El ·Greoo 
~ .Pentru autoti1 antici latini vezi aegul.a deaorisl la 

pmiotttl 1~: 

.. 
I~ Autorii menţionaţi prin pseudonim 

Ca şi în oaztU poreclei, , oind autorul a semnat lucrarea o~ 
pseudonim, oau oînd este identificat astfel din al.te surse, vedeta va 
avea element de intrare psettdo:nimul, urmat uneori de prenume~' 

tn cataloage şi indici se va face trimite~e la numele real 
(în cazul în oa.re ~ste cunoscut) la pseudonim 1 

Poquelin, Jean Baptiste vezi1 ' Moli~re 

Arouet, Fran9ois Marie vezi1 Voltaire 
Mareton, Amirew _vez11 Defoe · Danie~ 

Mirabeau, Sybille de (oontesse de Martel de Janville) 
vezi: Gyp 

Excepţie ~e la această regull fac autorii oare au folosi~ 
mai multe pseudonime·l~ :tn aoest caz ve~eta se stabileşte la n11mele i!eal, ' 
făoindu-se trimiteri ~ la pseudonime~ 

x 20 BLOCUL PERSOANA FIZICA 

.Blocul conţine vedete Ş1 vari~nte de nume pentru autori peasoano 
fizice. 

Responsabilitatea pe oare o are vis-a-vis de publicaţie face oa 
un autot persoană fizică să fie insctis in unul din urmltoatele cimpnr11 
x 2l Persoană fizică - responsabilitate intelectuală primată 
x 23 Persoană fizică - responsabilitate intelectuali seoundarl 
x 25 Persoană fizică - subiect 
x 28 Persoană fizică - variantă la ·nume 



- 60 -

C ÎIIJl X 21 Persoana fizică - r esponsabil itat e intele ctuală pr lrnar fi 

l~ Cîmpul conţine p e rsoane fizice autori ai unei a sau a mai multor lu
crări menţionaţi in formă de vedetă uniformă 

2.' C..Q!!.ţinut : 
291.- Identificator una din valorile M 21, C 21 , S 21, A 21 
·.· . 

2.2. Indicatori 
Cod Semnif1cat1e 

.Poziţia I 1 Numele intră in Fişierul de autoritate naţional 
(autori români) 

i). Numele nu intră in Fişierul de autoritate na
ţional (autori străini) 

Poziţia II : o 
1 

sf înt 

papă 

.2 suv ~~ .can 

3 prenume 
4 nume 

2•3•· Subcîmpuri : 

Identificatori de 5ubcîmp 

subcimp (element de dată}_ 

--:JA element de intrare 

-:J)) rest nume 

't-;J vJ număr de ordonare 

~" l .;rJ informaţii la nume 

~-F afiliere 

rc0!~ raport :faţă de luccare 

(altul deoît autor) 

3~ Caracteristici: 
Cîmpul este : - ~epetabi~ 

- începe totdeauna cu .-:JA 

Observa~i~ 

ne repetabil 

nerepetabil 

nerepetabil 

nerepetabil 

_nerepetabil 

repetabil 

- restul subcîmpurilor are o ordine oarecare 

4. Sttucturn : 
O structură a cîmpului ponte fi următoarea : -
~JA IUement de int.cn.ce ~°0'N număr ,t~ l) rest nume ·.:,)( · informaţii 

- ~.' I afili0re .. '.'..\ f) r ap ort :faţă de lucrare 
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5.1. Indicatori : 
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Indicator I (poziţia I) - specifică dacă datele din acest oîmp 
constituie sau nu o intrare în Fişierul de autorita
te naţional 

Valori a l - arată că datele - vedeta unui aut0r persoană fizi
că român 'intră în Fişierul d.e autoritate naţional 

- arată că dLGele din cîmp nu intră în Fişierul de 

autoritate naţional~· Indicatorul se utilizează pen-
'tru toţi autorii străini• 

Indicator II (poziţia II) ~ e~te un indicator de preluorare, u
tilizat pentru orînduirea alfabetică a autorilor 
persoane fizice (în şpeoial omonimi) în indexuri 
sau orioe altă. listă. 

Valoti O - nume de afînt 
1 - nume de papă 
2 nume de suveran 
3 - intrarea se face la prenume. Acest indicator îl 

primesc şi autorii pentru oare nu se face 
inversarea elementelor 

4 - intrarea se. face la nume (inclusiv nume compuse 
şi numele unei familii, poreclă, pseudonim)~ 

Exemple : 

Vedete 
IOAN DAMASCHINUL, SF!NT 

IOAN GURA DE AUR, SF!NT 

i:i.ACARIE EGIPTEANUL, SF!NT 

f;lf\C ARIE , IEROMONAH 
PIUS XI, PAPA 

CANTEMIR, DIMITRIE, DOMN AL MOLDOVEI 
AESCHYLUS 
ANTIM IVIR !•~ANUL, MITROPOLIT AL ŢARII ROMANEŞTI 

CJ\LINI C, STAREŢ AL MANXSTIRII· CERNI CA 

DIONISIE SIMIONESCU, ARHIMANDRIT 
Dll.N'rE l\.LIGHIERI 

I:iI CIIELANGELO BUONAHROTI 

N00THADAMUS 
LA FONTAINE, JEAN DE 
VOL'i'AIRE , FHAN QOIS-1'.'lAHlE AROUET 

OVI1JTUS N/1SO , .PUBLIUS 

!.GHICOLA HODOU)HU S 

Indicatot'i 
o 
o 
o 

i:; 
1 

12 
3 

13 
13 
13 

3 
3 
4 
4 

4 

4 

4 
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5•2. Suboîmpuri! 

~Element de intrare 

Subcimpul conţine partea din nume oe constituie cuvîntlll. de ordi

ne (numele de familie sau pină la prima virgulă)~-

Exemple : 

Vedeta 
CANTEMIR, DIMITRIE, DOMN AL MOLDOVEI 

NECULCE, ION 

Element de intrare 

12 (.(>A CANTEMI R 

14 t.l) A NECULCE 

BONIFACIUS VIII, PAPX 21 (4) A BONIFACIUS 

SAINT-EXUPERY, AN.rOINE DE 4 r.t) A SAINT-EXUPERY 

4 (';,A BEROALDUS BEROALDUS, PHILIPPUS 

CEPORINUS, IAUOBUS 

LUCANUS, MARCUS ANNAEUS 

OVIDIUS NASO, PUBLIUS 

ARI S'l'OTELES 

ARISTOPHANES 

BROWN, EDWARD 

BIRKEN, SIGMUND VON 

J~ Rest nun;ie 

4 (.:>A CEPORINUS 

4 (.V A LUCANUS 

4 0 A OVIDIUS NASO 

4 0 A ARISTOTELES 

4 ~ A ARISTOPHANES 

4 f";) A BROWN 

4Q A BIRKEN 

Suboîmpul conţine alte părţi ale numelui ce nu intră în "elemen

tul de intrare" ( ~ A). 

!n această categorie intră prenumele, numele în cazul că intrarea 

s-a făcut la prenume, .precum şi unele calificative ce au devenit parte 

integrantă a numelui.§ 

Exemple : 

nume şi 

prenume 

2 ::>A MARCUS AUREJ„I US ANTONIUS 

4 ':;)A . CEHVANTES SAAVEDRA ~ D MIGUEL DE 

14 ;) A CANTEMIR ;,)D DIMITRIE 

ll} ~ A NECULCE :_') D ION 

4 ';:) A LUCÂNUS <-;:) D MARCUS ANNAEUS 

4 ~ A J'ilACHIA VELLI . ~D NICCOLO 

4 l.J A OVIDIUS NASO QD PUBLIUS 

!n cozul indicatorului 2 din poziţia II (suveran) nu se folose ş·· 

te ";.J 1 (res t de nume) dacă intrarea esţe la ptenume {în afa-

rn. s ituaţ i e i '.ln c a re avem şi '";) vJ Nr~ de ordonare)~ 
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calificative : 

- loc de orf.gine 13 ~A AMJ!'ILOHIE JD HO'rI NIUL 
r.;) I E.:. 'ISCOP AL HOTINULUI 

13 t;)A IACOV · ~D PUTNEANUL 

~I MITROPOLIT AL MOLDOVEI 

3 (;>A MARIE QD DE FRANCE 

4 QA RUFFINUS f;J D AQUILEA DE 

- naţionalitatea 3 ~A TEOFAN QD GRECUL 

- fizico-morale 12 r.JA ŞTEFAN CEL iVLARE 

o (;)A IOAN (JD GURX DE AUR 

3 QA AELIANUS fJD TACTICUS 

4 r:J A RHENANUS fJ D BEATUS 

3 Qk ALBERT US QD MAGNUS 

- meserie 13 {.>A AXINTE {;) D URICARIUL 

~ W Nu1I1.:1.r de ordonare 

Sub~împul conţine numărul ataşat în vedetă, de obicei suveranilor 
şi rangu:cilor bise.ciceşti superioare • . 

!nsc.cierea numărului se face după regula de includere a numerale-
lor notate cu cifre romane II se scrie /II/ 2/ 

Exerrple 
1 J A PI US '4> W /XI/11/ 

12 ':)A ALEXANDRU t;;)W /II/ 2/ · ';)D MIRCEA · 

2 Q A LUDOVIC f";;} W /XIV /14/ 

:J I Informaţii l a nume 

Subc 1mp ul con ţine diferiţi determinanţi la nume necesari mai 
ales î nlăt ur;-J.rii omonimiei. Subcîmpul p·oate conţine mai mul ţi dete!!

minanţi difer iţi. 
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Determinanţi : 
- titlu/funcţia : general, baron, tege, domn, logofăt, patriarh, 

mitropolit, episcop etc~ 

2 (,J A CONSTANTINUS MAGNUS Q I IMPERATOR 

12 (.> A ŞTEFAN LlCUSTX fJr DOMN AL MOLDOVEI 

14 Q A BOBB (,) D IOAN . t;) I EPISCOP AL FXGlRAŞULUI 
13 CJ A MAOARIE Or IEROMONAH 

-: profesie : profesor, dasoll, doctei., preot 
3 Q A ADAM t;)I MAGISTER 

14 (;;)A POP (i) D ION !Jr PREOT 

" . . - rudenie: pere, jr., fiul lni ••• , ein, filius 
4 {.)A DUMAS {f) D 'ALEXANDRE ~I P~RE 

- temporal - date biografice 1 naştere, _moarte. Determinantul se notea
ză 1n paranteză~ 

fJ F Afiliete 

tn acest şuboîmp este inclusă denumirea instituţiei la care este 
afiliat autorul. Se indică doar dacă denumirea aqeate1 instituţii apare 
pe ~ublicaţie oa o indicaţie la numele autorului. 

4 r;,A Rfil>szELUS ~D LADISLAU ~F SOCIETAS JESU CHRISTI 

(';) F UNIVERSITAS OLAUDIOPOLITANA 

4 (j) A ANDRIES (J D JODOCUS Q F . PRIESTER DER SOCIETET IESU 

0 F:> Raport faţă p.e luctare 

tn acest subcimp se indică relaţia oe e:xistl intre pefsoana fizi
că autor şi lucrare in cazul in oare autorul are şi . alte responsabilităţi 

(traducltor, iluettator, prefaţator, tipograf etc~; )~; DaoA persoana fiziol „ 
este numai autor raportul faţă de luotare nu se mai specifică (subo1mpnl. 

lipseşte)~ 
tn cazul în care autorul are şi o responsabilitate ee~undatl. 

(este de exemplu şi autor şi ilustrator) se aleg p~ntru reeponeab111tl
ţile secundare abrevierile coreepunz~toare care se găsesc la x 2~1 se 
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treo pe formular termenii respeotivi precedaţi fiecare de identifioato
rul de s~-boîmp ·;) B. tn aoest caz se noteaz! şi pentru relaţia de au-
tor identifioato/ul de suboîmp ~ l> , f!ră însă a fi urmat de ouvîntul. 
"autor"• 

ExemEl~ 
{JA MANUTIUS t:).D . ALDUS r.)B COMENT. fJ B TIP. 4 

13 ';;)A ANTIM ~ D IVIREANUL ';)I MITROPOLIT AL ŢJffiII ROMANEŞTI 
~B 

14 ';)A 
TIP. ~ B TRAD. 

BARAC ~ D IOAN r;JB PREF. 'J B CORECT. 

4 QA AVENTINUS Qn IOANNES t;)B !NGR. ED. 

14 r;) A BOBB Q D IOAN f;) I EPISCOP AL FX'GXRAŞULUI f"d B PREF. 

Oîrop X 23 PereoanA fizici - responsabilitate 1nteleotualA 
seoundari 

ŞI 

l ·~· Pt'in raport faţă de lucrare se defineşte contribuţia direct! a unei 

. 

persoane sau ooleot1vitlţ1 la realizarea unui document sau a unei ma
nifestări oulturalei; 
Cîmpul conţine vedeta persoâneior (în afară de autori) oare au respon
eabili tăţi secundare în realizarea publicaţiei respective (tra~ucltor1, 
ilustratori·, redaotG>r1, eto•), sub forma abreviatl datl mai ~CHI-~-

2·: C9ntinut 1 .- .-
2.·1 •1 Identificator a tina din valorile li 23, O 23, 8 2' 

,· ' 

2.·2.' Indicatori aceeaşi oa în oioptU. x 21 
2.;39· Subcîmpuri aceleaşi oa in oimpul x 21 ou menţiunea el "raportul 

faţă 9,e lucrare" l ~lb) este obl1gator1m: . 

?/~~ Oaraoteristioi aoeleaf1 oa la oînpul JC 21 

4~· Structut~ aceeaşi oa în o1mpul x 21 

5: Descrierea datelor aceeaşi oa in oîmpul JC 2ll 
Denumire 

Al cătuito r: 

-· 
Mnemonic 

ADAPTe' 

ALOAT. 

BIOGR. 

CART. 

CENZ ~ 

Observaţ11 



Oomandital' 
Comentato• 
Ooq>llator. 
Ooq,ogitor 
Ooordonatol! 
Copist 
O o rector 
Dedica tot 
Destinatal!' 
DifUzor 
Editor 
Editor ştiinţific 

Editor oomeio1al 
Giavot 
Ilustrator 

Ilustrator· oopertl 
Interpolato1' 
!ngrijitor de ediţie 
Lexicograf 
Libraf 
Miniaturist 
Patrona~ 

Piaeees 
Prefaţator 

Poetf aţ;ato l! 

RedaotoS! 
!ripogta:t 
TiiaduoA.toi · 

'·Exemple a 
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·ooMAND. 
COMENT• 
COMPIL. 
oou.eoz. 
OOORD• 
COPIST 
COREOTl 

DEDIC. 
DEST~J 

DIP~ 
ED~· „ . 

ED.ST• 

• • 
ED•COM~~ 

GRe 
ILe' 

.,. 
ILe~COPe! 

INTERPe' 
tNGR.ED~· 
LEXIC. 
LIBRe· 
MINIATe' 
PATRO~·~ 

PRAEŞ. 

PREFe 
POSTF~ 

REDi 
-

TI?i 
TRAD~ 

(oel•l olruia 1 •• dediol) 

- stablleote text.i 
- 1nioomeşte tabele oion•~--

g1oe, indexu11, note eto• 
- adclenda 

~ desenator, gtaflolan, 
designer eto1! 

- pl!'1vlleg1ll, ott obel1na1ala •.• .• „ 

M oo Ao HARITO ŞI POLIDOR ISTORIE MORALX ••• JE4\N JACQUES 
BARTHELEMY TRADUSA DIN GRE~EŞTE DE MIHAIL STOIANOVIOI ••• 

M 21 4 ';)A BARTHELEMY f'd D JEAN JACQUES 

M 23 13 f;) A MIHAIL, ';)D s•roIANOVICI ';)B TRAD~ 
· M oo Ao O.PUSCULA .PLUTARCHI NUNC TRADUCTA ERASMO ROTERDAMO INTERPRETE ••• 
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• ~A PLUTARHUS 
' f";) A ERASMUS ROTTERODAMUS ':)D DESIDERIUS {.) B TRAD. 
3 ';)A ERASMUS DE ROTTERDAM ';) D DESIDERIUS 

M oo Co tN MXNXSTIREA SFINTEI TROIŢE LA BLAJ ANI DE LA BS /1757/ Dl 
IOAN R!tl'lNICE~UL 

M 2, 13 ~A IOAN ~D R!MNICEANU ~B TIP. 

M oo Oo SAU !NDREPTAT TAlMKCIREA ACESTUI MINEI DIN LIMBA BLL.IlfEASOI 
PRE LIMBA ROMlNEASCX DE DUMNEALUI IORDAN BIV VEL GRAMATIC 

OAPPADOCHIANUL 

M 23 13 ':)A IORDAN _ <;)D CAPPADOCHIANUL ~I BIV VEL GRXMlTIO 

~ B CORECT. 

M oo Ao ••• !N HOSEAM PROPHETAM REVEREND! ••• COLLECTA PER VITUM 
THEODOR OM~.• 

~ 2, 4 O A vrTus On THEODORus f:> B ED~ 

M oo Ao •• ~ EXCUDEBAT ARNOLDUS HATFIELD, IMPENBIS IOANNEB NORTOB 

4 ';)A HATFIELD f":J D ARNOLD US r'J B ... TIP; , .. 
4 (.)A NORTON Q D I-OANNES f'J B EDe' COM~~ 

M oo Oo. · ~ . GEDRUOHT ZU INGOLSTADT DURCH DAVID SARTORit.11 

M 23 . 4 QA sARTORIUM QD DAVID ~B TIP~· 

-
M oo Ao .-•• IN VERLEGUNG JOHAN FRIEDRICH GLEDITSCH 

M 23 4 - Q A GLEDITSCH (.) D JOHANN FRIEDRICH {.;)B BD.• 

Cimpul X 25 Persoana fizică - subiect 

l~ Cimpul conţine vedeta persoanei care constituie subiectul luc~!~11 
··, . 

2•' ~ţinut : 
_/2~1~ Ide~tificato~: una din valodle C 25, M 25, A 25 

2,.2·• Indicatori: aceiaşi ca î n cîmpul x 21 
~~3. suboîmpuri : 



Identif&oator d! 
aubo!mp 

~A 
~w 
~ 
~I 
~X 
';) 'j 

;.)~ 
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Subo1!11R 
(element de datl) 

element de intrate 
numlr de ordonate 
test nume 
inf otmaţii la n•me 
subdiviziune subiect . 
subdiviziune oronologiol 
subdiviziune geogtafiol 

• 

Obaeaat11 

nel!epetabU 
nerepetabil 
nerep.etabil 
nerepetabil 
'repetabil . 
repetabil 
repetabil 

3~ Caraoter1st1ci: aceleaşi oa. la oîmpul :X 21~; Oîmplll. se poate .repeta 
,· 

ori de cite ori este nevo1e·i'1 

• ·,· ,...„ Struotura a 

;)~element de intrare :,)llf număr de ordonare ~))rest 1u1111;~ 
';){informaţii ;Jxsnbd1v1z1une subiect '";)~ sttbd1v1z1llne oronolo-

giol ';)J:. subdiviziune geografici 

5~ Desorietea datelor.: 
' . 

~'1;i Indioatol!i:aoeiaşi .ca la cîmpul x 21 
5;2; Suboîmputi z 

Suboîmputile , ~t\- r;) VJ ~ 1> ;) I sint identice olt oele diD . 

oîmpul X 21. 

6.E:xemple : 

. ll 00 

Ji 21 

li 25 

VIETI'A LUI MARCU TULLIU CICERO ••• DE ION VALERIU BARCIANUL ••• 

14 <;)A BARCIANU 'Jn ION VALERIAN . 

4 Q A CICERO ~D iVIARCUS TlJLLIUS 

M oo AUDOMARI TALAEI RHETORICA E P~RAMI PRAELEOTIONIBU~ ••• 

14 21 4 ~ A R.AMUS ~ D PETRUS 

M 25 4 Q A TALASUS ~D AUDOMARUS · 

li oo IN PETRI ijA.MI DIALECTICAM QUAESTIONES •• ~ AUTORE D. NATHANAELE 
BAXTERO •• ~ 

li 21 4 ~A BAXTER'us '.) D NATHANAEL 

li 25 4 ~ A RAMUS Q D PETRUS 
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M oo PETRI MOSELLANI PROTEGENSIS ( •. •) tN AUL! GELLil NOCTES ATTICAE.„ 

M 21 4 ~A MOSELLANUS ~ D .PETRUS 

M 25 4 f';) A GELLIUS Q D AULUS 

tn plus, oimpul mai cuprinde trei suboimputi oare se 1nt11neso 
numai pentru valoarea de subiect a vedetelor şi anume 1 

r.:>x Subdiviziunea subieot 

tn acest subcîmp sînt incluse informaţii la numele persoanei 
subiect. 

(,;) ~ Subdiviziune cronologică 

!n acest subcîmp se specifică data sau perioada, pteze;ttatl 1D 
lucrate, tn oare se încadrează aotivitat.ea persoanei respective. 

(;Jz Subdiviziune geografică 

tn acest subcimp se specifică locui, desp_re oare se vorbeşte . 

Îll lucrare, în oare a activat persoana respectivii.~· 

Exemple s 

M oo Ao SUCCESSO DELLE FATTIONI OCCORSE NELL'ONGARIA VICIBO A' 

DACIA, NEL MDXCVII. ET LA BAT':AGIA FATTA IB TR.ANSILVA-. 

NIA CONTRA IL VALACCO NEL 1600~' DAL s+GNOR GIORGIO 

BASTA ••• DESCRITTE DA ACHILE TARDUCOI: 

M 25 

. M 25 

M oo 

M 25 

12 Q A MIHAI VITEAZUL ~I DOMN AL ŢXRrI ROMJtNEŞŢI, AL TRAB.:_ 

SILVANIEI ŞI AL MOLDOVEI Qx LUPTA DE LA MIRlsLlu 
(";) Y 1600 ':J Z TRANSILVANIA 

- 14 ~A BASTA 'J D GHEORGHE ':)I GENERAL ' ';)X LUPTA DE LA 

MIRXSLAU ~ Y 1600 ~Z TRANSILVANIA 

HISTOIRE DU ROY HENRY LE - GRAND~ •• 

2 ~A HENRIC 1;J W IV/4/ ';) D DE NAVARRA ';)I, REGE AL 

FRANŢEI o Y 1553-1610 0 Z FRANŢA 

M oo Ao ROSETUM FRANCKIANUM ••• 

M 25 . 14 ? A FRANCK VON FRANCKENSTEIN ';;> D VALENTIN ~ I OONTE 

Q Y SECOLUL AL l?-LEA 'J Z TRANSILVANIA 
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Cbpul X 24 Deţinltoai succesivi . (1sto11o) 

l~ Pentru ident1f1oafea deţ1nlto1!1loi suooesi'Yi ai ol.1,1.1 de patl!imonitt 

a-all 01iat 4oUl otmpu1!1 • 
·x 24 - deţinltof1 pe1soane tizioe 
x 34 - deţinlto11 ooleotivitliţi (vezi x ;,4)' 

I 

2~ Continuts 
2~1~· Ident1f1oatof11 una din valotile M 24• O 24, A 24 

2.2. Indioatofil aceiaşi oa în otmpul x 21 
2.3. Suboimpu11a 

I4,ent1f1oatori d! 
suboimp 

ţVA 
'Q)W 
~.J) 

~I 
~L 
~ )( 

~~ 

~c1. 

Sttbo1mR . 

element de lntaare 
numit de 01dona1e 
1e st de nu.me 
1nf ofmaţ11 la Dume 
localitate 
de.ta deţine111 
felnl provenienţei 
(donaţ19t 0Q114>l1aae eto~· ) 
100111 de pe dooament 

ObserTat11 

ne1epetabil 
n~repetab11 

1'l4U!epe1iab11 
ne1epe1Ja'b11 
netepetabil 
ne1epetabil 

ne1epe1ial>il 
repetabil 

J.Exe!!J2le : 

14 24 14 ~A BRXTIANU ';)D ION O ~ r;;:}z 1\ . 
COP~" 1 INT. 

li 'cJ A ~D ';)z f . I 
24 14 CALLIMACHI TEODOR COP•' 1 IliT. 

M 24 14 r;.> A KOGX'LNICEANU ~D MIHAIL ~L IAŞI ~X 1860 
~y DONA~IE Oz FOAIA DE GARDX 

ţ 

\ 

01mpul X 28 Persoanl fizic! ~ vatiantl la Dlllll8 

----------------------------- · 
l ': tn oimp se insotill d1ve1sele nume sub ca te poate· sl . apatl 1n publ1oa: 

ţii o petsoană fizio!, altele deoit· vedeta nnifotml., şi de la oaie se 
fac tt.im1 tet1 ou nvezi" la fol!ma de vedetl~ Cîmp.U .poş.te oup11nde 
dec1& pseudon111U11, nuip.ele l!eal, alt nume, pol!ecla etc; 
OtmpW. se însol!ie imediat după ciq>ul în oal!e. se 1nqoJ!'ie vedeta 

peteoanl fiziol (dap! x 21; :X 2~, x 24, ":~ 25)~ 
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:ii Opţ1nd I 

2,1, Identitioatoa a una din .valorile S 26~ a 28, M 28, ·A 28 
2•2• Ind1oator1:aoeiaş1 oa tn oimpul x 21 
2.3. Suboimpur1 1 

Ident1f1oator qe Suboi!llR Obaervnt11 
(element de datl) 

element de intrare 
nttmlt de ordonare 
test nwne · 

3. Caraoterist1o1: aoeleaş1 oa in oimpUl. x 21 

4. Stsn1otura 1 

4')1\ element de intra1e ~W numlr de oidonaF• 

5; Dtsorierea dateloF 

nerepetabil 
nerepetabil 
JleFepe t abll 

5~19 Indicatorii all acelaşi conţinut oa oei d111 o1qual z: 21 .. 
5;2~~ S11bcimpurile ~ „';;) \Kt' J -;v]) conţin aoeleaşl · elemen'tse de 

date oa in oimptal x 21. 

' ·EXe!.!!1218 I 

M 21 4 ~A OOCLEUS Jn .IOANNES 
M 28 4 C) A COCHLEUS On IOANNES 
M 21 o ~A IOAN i;)n GURX DE AUR 
M 28 o ~A IOAN ~D ZLATOUST 

M ~ 4 ';)A BUSC O ~D JOHANNES 
M 28 4 QA HALil!'AX QD JOHANNES 

M 21 4 QA SADOLBTUS r:Jn JOCOBUS 
M 28 4 QA FONTANUS Gn JACOBUS 

• 21 4 'JA GENISTUS ';)D GEORGIUB 
M 28 4 ~A PLETHO 

M 21 4 QA STEPHANus · QD ROBERTUS 
M 28 4 ~}A ETIENNE ~D ROBERT 

M 21 4 ";)A MERCATOR ~D GUIDO DE 
M 28 4 'a>A I Qn MARCHAND GUY DE 
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M 2, 
M 28 

M 28 

1, 1, 1, 
~A MIHAI 
~A MIRAI 
raJA. MIHAI 

Qn ATHANASIEVICI RtMNICEANU OB TIP. . . . 

~D RtMNIOEANUL 
IJ.n ATHANASE PO~OVICI 

x 30 • BLOCUL COLECTIVITXŢI 

Blootil. oonţine vedete şi variante pentru denWDif1 de a11to11 -
ooleotlvit~ţi~; 

!n aoest blpo 1ntl!I numal ooleot1v1tlţ1le oare 1111 ati IUl ele11a~ .· 
oonetituti'Y temporal·: 

:runotia pe care o til!e vis-a-vis -.de pllblloa~le 1mpl1ol 1nsoi1e1ea 
unui eutol! ooleotivitata ÎJl ~rllll.toarele o18'>1ll!il 
x 31 Ooleotivitate - Responsabilitate intelaottaall pd.me.11· .. 
x 33 Colectivitate ~ Responsabilitate inteleotuall aeoandatl 

Colectivitate - Deţ1nltoi1 s•ooesiTi (istol!1o1) 
Colectivitate - subiect 
Ooleotlvitate - varial'ltl 

Otnp x 31 Ooleot1v1tate .- Respo~sabilitate in+-eleotuall p11mal!l 
, 
·,-

1.- Cîmpul conţine ooleotivitate - autol! a_ uneia sau mai mt.1J:t;o1 l'2.ofl11t'. 
menţionată in torml de vsdetl uniformi~ Daol in acest oimp intri de~ 
num1tea unei ooleotiv1tlţ1 1n forma abieviştl, este obllga~o11e in~ 
eludarea formei desflşu.rate tn otmplll x ,at 

2 ·~' Cont1nut 1 

2~:1' Ident1f1oatofl u.na din valorile: li ~l, O 31, 8 31, .A ~l 
2~2; Ind1oator1 1 

Poziţia I t 

, . .Po,z 1ţ1a II 1 
•'- - „ 

Cod -
1 

o 

Semn1f1oatie 

4enum1iea 1'lltrl în P1şiellil. de autoi1tate 
naţional. (autori ooleot1T1 iom.An1) 

denumirea nu 1ntr! trrP1ş1erul. de BUto11~ 
tate naţional {autoi1 ooieot1v1 strl1n1) 

numele local1t!ţ1i nu face parte din de-
„ \ I ' • • Î '" ,., ~ ;, I . : ~ ! , . ) 

;
1·numrea oolectivitlţii 

l nu~le. localitlţii face parte din den•
mirea ooleotivităţ11 



. 
2~J,~ Subot.mpu.1!1 a 

Idenj1t1013l2! de 

subai!!!J! 
;)/\-

-;)c. 

~E 

";;) w 
â)G 

.o:n . . 
;)L 

';)Ţ 

';)S 

. 
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2 na existl un mame de looal.1 tate 1D 

vedeta autotult11 ooleot1T 

Sgbo1!!R 

element de 1ntl!ale (ooteot1v1-
tate pel!manentl) 

d1v1s1une 

eveniment · 

Dllmlt de otdonale 

looalltate 

data 

ood de limbi 

004 de ţia1l 

lapol!t faţl 4e l•o•„• (al1n2l. 
..... 

deolt a11't;o1) 

Obseryat11 

ne1epetab11 . 

1epetab11 

nelepetabll 

netepetab11 

nei!epetab11 
.. 
lepetabll 

neJHtpetabll· 

•e1epeta'b11 

lepetabll 

3~~ Oal!aotef1at1oi a 
- tepetabil pe ~n . n1vel b1bl1ogtafie 
- tmoepe intotdeall!la o• ~-
- l!eatU.l. aubo1mpu.r1101 ate o otdine oateoa1e 

• 
4'~ Sttuatuia o1mp9lu1 . a . 

;:>,\ ilemente de ln'tu!ale ~Eooleotlvl ta1;e te111po1a1l . (eveniment) 

~Cd1v1z1wae Â)G localitate ~I- ~od limbi ~T ood ţa1l 

â>~iaport taţi de luo1a1e 

5•1 D2sotietea datelo1 1 

5~1~ Ind1oato1i1 . 

Indioato1 I 

Valoti a 

. 
(poziţia I din fotmat) - 8P•o1fiol daci datele 
din acest OÎ!lp OODstlttJ.ie 88U D, . O inttate ÎJl 

:11ş1erul de autotitate naţlon&l~ · 

1 - atatl al datele inttl în :r1,1e1ul de auto11-
tate naţional ~' 
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Val.ofi : 

.. , · 
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-" - aratl ol datele· din oimp - denumifea unui 
autor ooleotiv . strlin, n~ intri 1n Bi~ 

· ş1erul de autoritate naţional. 

(poziţia II din format) - arat! legltnra unui 
loo . geografio cu denumirea autorului ooleot1v 

O - numele localitlţii nu faoe patte din denwnl.:, 
rea propriu-zisl a autotuln1 ooleot1v c 

Exemple : 
O - SOCIETAS PHILOHISTORlM TRANSILVANIAE 

1 - numele looalitlţii face parte dim denwnirea 
proptiU-zisl a autorului ooleotiv a 

Exemple a . 
1 - UNIVERSITAS CLAUDIOPOLITANA 

2 - ntt existl un nume de loo geografia tn oa.drti1 
vedetei autor ooleot1v a 

Exemple: 
2 - ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET · 

BELLES.;.LETTRES 

2 - SOCIETAS JESU CHRISTI 

5~2. Suboi~uri a 

~,\Element de intrare 

!D suboimp se inscr1e denumirea autorului colectiv (eelec~ 
tiv1tate permanent!) şi a denumirilor .organelor şi stat şi adJn1-
nistrat1ve. 

Bx.1: 

fo ~I\ SOCIETAS PHILOHISTORUM TRANSILVANIAE 

{l ~A ACADEMIE DES INSCRIPTIONS .ET BELLES-LETTRES 

'";)C,. Diviziune 
I 

Suboimpul oUprinde o diviziune a autorului colectiv ,oare este 
înregistrat in subcîq;>ul "eleQlent de intrare" {<J A , 
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Subot111pul este repetabil atunci oind existl mai mlll.te 41-

•1•1tm1 aubotdonate. 
l:x.-c 

l.t';)A TRANSILVANIA -;)e DIETA 

~ ! Eveniment 

Suboînpul. oonţine denumitea evenimentului (adunate, coloc
viu, consfltuiie,sesiune etc.) patronat de instituţia tespeot1vl 
aenţionatl bi â:>A (autot colectiv petmaiient) 

Ex.a 
~ ECCLESIA CATOLICA ';;)c CONCILIUM ~E SESSIO 

~G TRENTO ZJ>1530 C>L LAT 

~"li llum!r d~ . ordonate 

Suboîmpul conţine numătul de ordine al eveniment•lai 

~Localitatea 

Subcîmptll conţine denumiiea looalitlţ.1 tn oaie 1,1 aie 
sediul co1ect1v1tatea iespect1vlJ 

SuboîmpUl se oompleteazl şi bi oazul tn oale nuiele leoalt.;. 
tlţ11 'e găseşte inclus în denWDitea ooleot1v1tlţ11 (indioatoi 
I / 1): Deci, daol pt1mul 1nd1oatot ate valoaiea 1, nWDele loca.;. 
11tlţ11 se tepetl (o 4atl bi denwnirea ooleotiv1tlţi1 şl a 4o•a 
oatl 1n acest suboîup)~ . 

Pentru acele denum1t1 pentrll oate nu se poate stabili o lo
calitate suboîmpul lipseştei 

Ex:;1 40 ';:)A · SOCIETAS PHILOHISTORUM TRANSIINANIAE :;)G SIBIU 

tn cazul în oare numele 19calită\;11 se afli inollls' bi de.;. 
numite$. ooleot2.v1tlţ11 {respectiv indicatorlll Il/i) subc1mptll. l>G 
nu se editează. Este insă obligatorie prezenta acestui suboîmp 
in format deoatece constituie o cerinţă atît â aiştelDtll.ui de le• 
găsire (oe instituţii există în looalitatoa X etc~). oît şi a 
unor formate de comunicare internaţionale~ 

GJ> Data 

Suboîupul conţine . data la oare a avut loc evenimentul~: 
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~ L Cod limbi 

Suboimpul conţine oodul 1imbii în care este menţionatl de:na-
111.rea oolect1v1tlţi1. Va f1 întotdeauna penult1mt11 s11bo1mp în 
oîmpul x 3].. . 

Suboîq>tll lipseşte pentrtt denumirile 1n limba lfomânl•' 

11 ~ UNIVERSITAS CLAUDIO.POLITANA 

„2 t;)A ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 

';)l.P'RB 

;)T 0Qd tafl 

Subcimpul conţine codul ţării in oare s-a aflat eeclltml oo"!
leotivitlţii. Va fi întotdeauna '1lt1mtal •ubo1aip 1n o1~'11 x ~. 

Subo1mpt11 lipseşte pentru denllll11ile ooleot1Y1tlţ1101 dia 
Româniat . 

Bx.' a 
2 r;)./t ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES...LETTRES 

';)e SECTION ARTS DECORATIFS i;,)c; PARIS ~l: ft1I 

';)-r '~ . 

0111p x 33 - Oolecti"Yitate - Responsabilitate lzateleotaaall seo.uda#l 
. . -

J. C.împul conţine vedeta autorilof coleotiv1tate .oafe aa lesponaabll1~a.;. 
te Seound~l în f&al1zafea publio.aţ1e1 f811peot1Ye (tladb.oele, U„.;_ 
t1a1e eto~') 9are se va reda sub forma ab1eviatl (vezi cîmp1ll x 23), 
1n s11boîapbl ~ '~ S 

2e' Oontinut 1 

2~1~ Ident1f1oatora una din valorllea M 33~ O 33, s 33, A 3,3 
2~2~ Ind.1oatol!1a aceiaşi oa 1n c1mpnl x 31. 
2••3• Suboîmpuri i aceleaşi oa 1n o1mpl1l x 31 + obl.1gatoiitt Q 1> 

(responsabilitatea ta;l de lucrate) 

'· Oatactet1et1o1 1 

~ este tepetabil 
~ ordinea auboimpurilot este oareoare . „. 

lf.~ Şttuotuta a . 
~ . 

" aceeaşi oa a oimpulUi x ~l • 

5• Desorietea datelor a aceeaşi oa 1n cimpul x 31. 
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Exemple: 
M oo ••• HAMBURG!, EX BIBLIOPOLIO HERINGIANO ••• 
M 33 O t;)A BIBLIO.POLIUM HERINGIANUM ';) G HAMBURG QL LAT !JT DE 

Q B LIB1' • 
M oo •.. .BASILEAE, IN OFFICINA FROBENIANA ••• 

M 33 O ~A OFFICINA FROBENIANA ~G BASEL ~L LAT /;;)T CH ~B TIP 
M oo •• • HEIJ\iAESTADII, IN ACADEMIA IULIA ••• 

O ~A ACADEIJ!IA IULIA ':J G HEIMSTADT '::JL LAT ':JT DE QB M 33 TIP 
M 00 ••• ŞI SAU TIPXRIT IN SF!NTA EPISCOPIE DE "LĂ Buzxu; ••. 
.M 33 11 ~A EPISCOPIA BUZXULUI Q G BUZJCU GB TIP . 

M oo ••• TIPX'RITUSAU !N TIPOGRAFIA D()VINEASCX !N SFlNTA MITROPOLIE 

M 33 10 ':)A 

GG 

!N BUCUREŞTI ••• 

MITROPOLIA ŢX'RII R<JA!NEŞTI f;J C TIPOGRAFIA DOMNEASOX 
BUCUREŞTI {;) B TIP. 

Colectivitate - subiect 
. ·,· 

1. Cimpul conţine vedeta colectivităţii la oat'P se tefetl pttbl1oaţ1a~ . . 
-,-

2:•1 C9ntinut : 
2;·1~ Identificator: una din valorile: C 35„ .M 35, A 35, A 35 
2.2.- Indioatod: aceiaşi oa tn cîmpul x 31 
2. 3. Su.ba împ ur 1 : 

Identifioatot' de Suboîm 
~UbOÎ!!,IR (element de dată) 

""iJA element de intrare 

;)e 
(colectivitate permanentl) 
diviziune 

~e eveniment 
â)W număr de ordonare 
-;)G localitate 
~J) data 
~T ood ţară 
~)( diviziune de subiect 
-;)~ diviziune cronologică 
~}t. diviziune geografică 

}. Caraoteriatioi: 
- _cîmpul este repetabil 
• ordinea suboîmpurilor este oarecare 

Observati! 

nerepetabil 

repetabil 
• 
nerepetabil 
nerepetabil 
nerepetabil 
r epetabil 
nerepetabil 
repetabil 
l!epetabU 
repetabil 
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4. Structura I este aceeaşi ca a oîmpulUi X ,1, la oare se adaug! 

d1Y1ziun1les subiect, cronologică şi geografică t · 

'J.A Element de intrare ~O diviziune ~ E eveniment 

';) W nt~ de ordonare :J G localitate 'J D dată r.> X diviziune 
de subiect ';) Y diviziune cronologică ':> Z diviziune · geogra

. fi.că 'd T cod ţ~ră 

5~· Dşs9rierea datelor 1 

5~1~ Indicatorii sînt aceeafi oa şi în oîq>ul x 31 
5. 2. Suboîmpuri z · . . 

Suboîmpurile ~?\,~ C. ,~E,~W l;)G ,~J>, ~T sînt identice otl oele 

din oîmpul x 31. 

E:Xemples 

11 35 ~O ';)A SOCIETAS PHILOHISTORUM TRA:ţiSILVANIAE ';;) G SIBIU . 

t~ plus, cîmpul mai conţine urmi.toarele subaîmpttrir 

a>x. Diviziune subiect 

tn acest suboîmp ai~ incluse informaţii la denwn1rea ooleot1v1-

tă ţli subiect~' !n general se indici o laturi a aot1v1tlţ1i inst1t•
ţiei sau organizaţiei• 

~~ Diviziune oronologiol 

ln acest suboîmp se indic! perioada de activitate a ooleot1v1tl.;. 
ţi1 ' la oa.re se referi lucrarea.' 

~:/:.Diviziune geografică 

Se . indică .teritoriul î~oare şi-a de~ăşurat colectivitatea 
respectiv! 

,.Exemple : 

';) A .PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILO~ DIN ROM!NIA 

~ E CONGRESUL ~WAL II/2/-LEA f;) G BUCUREŞTI Q D 20-22 

.., APRILIE 1894- ';)X DEZBATERILE CARE AU AVUT LOC LA CONGRES 
· QJT RO 
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Oimpul x ,,.,.. Deţi~tori auooesivi oolectivitlţ1 (iatorio) 

1 . Co~ a 

.-

1.1. Ident1f1catorit una din valorile: M }4, O 34, .s 34 
1.2. Indicatori: aceeaşi ca in cîupt1l x 31 
1 •3· Subcîrrpuri : 

Identificator de Subcî!!!! Obser'va~i' 

:t.u.!>cîmp (element de datl) 

';)1\ element de intrare nerepetabil 
';:) c diviziune Hpetabil 
;)6 localitate · nerepetabil 
;ux data deţinerii repetabil 

~~ locul de pe document J!epetabil 
7;)-:f_ f ellll provenienţei ·· 

(donaţie, cumpărare etci') repe.~ab11 

2.- Caractetisticţ : cîmpul este tepetabil 

3;- EXfl.~: 
M .34 10 ~A BIBLIOTECA ION I~C.BRXTIANU ";) G BUCUREŞTI ~X /1927-:-

1947 / ~ Y VERSO COPERTA 1 ';;) Z CUMPXRARE 

M .34 10 ~A AŞEZ1'M!N~UL CULTURAL N:B.1\LCESCU ';)c BIBLIOTECA 

d G BUCUREŞTI ';;)X /1948-1950/ ~ Y VERSO COPERTA 1 . 

M 34 10 ~A GlMNAZIUL "ŞTEFAN POPESCU" <;;) G CORABIA ~y FOAIA 1 

DE GARDI 

M .34 ~O ~ A 515200723 /PAROHIA SF. DUMITRU 'J G CRAIOVA 

Cîmpul. X }8 Colectivitate - variantii 

i·~· tn cîmp se înscriu diversele denumiri sub car:e poate să aparii în pu-.. 

blicaţii autorul colectiv (altele deoît vedeta uniformă) şi de la care 
se fac trimiteri cu "vezi" la forma de vedet!. Cînd numele autorului 
colectiv există şi sub formă desfăşurată şi sub f ofmă ab~eviatl (in1~ 
ţiale, .acronime etc~), atunci una din aceste forme, care nu a fost a~ 
leasă oa vedetă, se înscrie în cîmpul x 38. 

Forma in altă limbă a vedetei ce se constituie ca va~iantl şi se. 

înscrie in acest cîmp va f 1 urmată în mod obligatoriu de oodUl. de 
limbă (suboîmp ~ L ). 
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Cîmpul se înscrie imediat după oimpul în .oare se tnsor1e Tedeta 
autorului ooleotiv (x 31, x .33, x 34, x 35) • 

. · 
2•' Conţinuta 

, 
-,· 

2~1~· Identi:t1oator: una din valorile1 S 38, O 38, M 389 A 38 
2;2~· Indicatorii aoeiaş1 oa în oîmpul x .31 

2•:3~ Suboîmpuri a 

Identi~ioatQt' de 
subci!!!e 

~A-
.;) c. 
';()E 

';>G 
~L 

Suboime 
(element de 

element de 
diviziune 
eveniment 
localitate 
ood limbă 

dată) 

intrare 

Obee1!vat11 

netepetabil 
tepetabil 
ietepetabil 
nerepetabil 
netepetabU 

3~ Caraoter1st1o1t 
Oîmpul se poate repeta ori de cîte ori este nevoie. 

·,-
4·;• Sttuctura: 

~ Element de intrare 

tă(eveniment) ~G localitate 

~C diviziune ~E colectivitate tempota 

@L ced limb! 

5~ Descrierea datelor 
5~1: Indicatotii sînt identici ou cei din oimpul x 31 

,· . 
5•"29 Su.bcîmpurile sînt identice cu oele din cimpul :x: 31, ou e:x:oepţla 

subcîmpului ~T" (ood ţară), oare lipseşte1 

,.Exemple: 

M 31 
M .38 
M 34 

M 38 

2 'JA 
2 :_)A 

10 d A 

~G 
11 ~A 

';) c 

„ 

SOC~ETAS JESU CHRISTI 

s.r. c. 
COLEGIUI.J EVANGHELIC-REFORMAT 'J C BIBLIOTECA 

TG.MUREŞ . I;) Y COPERTA 1 INTERIOR ';> Z ACHIZIŢIE 
MAROS V.A'SÂRHELYI EVANGELISTA HEFORM.ATUS FO OSKOLA 

KONYVT.A'R I;) G MAROS-V.A'S.A'RHELYI fd L HUN• 
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x 40 BLOCUL COLECTIVITATE TEMPORARX 

!n acest bloo se înregistrează ooleot1v1tăţile oare au W1 ele
ment oonst1tut1v temporal şi/sau numeric, nepatronate.de o instituţie 
(coleot1vitate pe~manent!) sau la oare participă mai mult d~ ' ooleoti
vi tă ţi permanente.· 

Funcţia pe oare o are vis-a-vis de publicaţie i~l1ol înscrierea 
~ 

oolect1v1tăţi1 te~otare în următoarele cîmpuria 
x 41 Colectivitate teoporară - responsabilitate intelectuali primari 
x 45 Colectivitate temporară - subiect 
x 48 Ooleot1v1tate temporară - variantă la denumire 

Prin colectivitate temporară definim ooleotivitatea oare are IUi 

element constitutiv spaţ~o-temporal . şi/sau numeric {de ordine). 
ADUNXRI 
COLOCVII 
CONCILII 
CONFERINŢE 

CONGRESE 
CONSFATUIRI 
DEZBATERI 
EXPOZIŢII 

LICITAŢII 

SALOANE 
SEMINARII 
SESIUNI · · 
SIMPOZIOANE 

Oîmp x 41 Colectivitate temporară - responsabilitate inteleotQall 

primară 

l•· Cîmpt1l. oonţine vedeta autorului coleotivi tate te~ora1ă, a 11ţ1eia satt . ,· 

a mai multor lucrări, menţionată în formă de vedetă uniform! • 
• ·,· 

2.' C9ntinut: 
2~1~' Identificatori: una din valorile M 41, C.41, S 41, A 41 . „ . 
2.2: Indicatori: 

Poziţia I 

Poziţia II 

QQ.g. Semnificatie 

l denumirea intră in Fişietul. de autoti
tate naţional 

denumi rea nu intr~ în Fişieral de auto• 
ritate naţional 
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2.3. Suboîmpuii 
Idenl!1f1oatot de S~bCÎ!!!I;? Oba1!Vl~~J. 

suboîs (element· de datl) 

~I\" denQllifea ooleotivitlţ1i te apo- nerepetabil 

fa te 

'::JN nnml.t netepe~ab11 

~T t1t;uJ.atu1l nerep-etabil . 
0-) c diviziune (1nolua1v numitul 

:?epetab11 
d1viziun11) 

~G loo iepetabil 

~]) datl netepetabU 

~L ood limbi ne l!epetabil 

~ 

3~ Oaiaoter1atioi a 

. 

Pfimul suboimp este 1n mod obligatoriu "t1ptU. evenimentttl.ui" 
01d1nea.celo1lalte suboîmpuri este aleatofie, tn funoţ1e de tipul 
vedete i e' 

4'•' Struotuia oîmpului a · 
X~~ ~1; ';)A . .'. ~N .. . ~T ... ';.Jc ... ~G .. . ~J> ... ~L ... 

. 
5; Dşeorietea datelor : 

5il~ Indioatoti a 

. , 

- Primul 1ndioator (poziţia I-a) apeoifiol daol datele din aoeat 
oîmp oonştit~ie sau n~ o intrare 1n lişleittl. de autoritate 
naţional. _-_ : 

Valori a · l'~': atatl ol datele din oimp ~ denumirea auu1i e.Ye- · 

n1men1J - tnttl 1n lP1ş1e1rtll. de autotitate naţ1o·· 

nal • 

23 aiatl ol datele dim o11JJJ> nu 1ntl!l 1D :r::.ş1erul ' 
de autoritate naţional.. 

. 
, · 

- Al doilea indicator (poziţia a II-a) nu se ~t1l1zeazl. Indioa-
torul conţine ttn spaţiu liber (11) 

5~2~· Suboîmpur1 a 

ci)A Ooleot1.v1tate tempore.Pi 
SuboîmpuJ. conţine o denumite llllifo2ml a coleotiv1tiţ11 tem

porare oe constituie un .prim criteriu de ordonare a tntrlr1101 
{ . -

1n catalog, în index etc„ De exempltu "Congres", "Oonferinţl", 
"Conciliu" etc~~ 

M 41 2 ~A CONCILIUVl ~G· VIENA ~T EXPOSITIO ~D 1311 
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r;)NlumAP . , 

,Suboîmpul ollprinde numlrul de ordine al ooleotivitl,11 tempo• 
rare~· Suboîq,ul este nefel>etab11~ (Oong1eaul II/ 2/) 

Reguli de completarea pentru sortarea o~frelor, aoestea ee 
vor sorie între bare astfel 1 /II/ 2/ pentr~ 2 

/rll 11/ pentru 11 

· @TT1tttlatur! 
Suboîmpul ~onţine sub1eotu1 dezbltut, BJ?.foba~ de ooleoui~

tatea tenporarle' Suboîmpul este ·nerepetabile' 

~Diviziune 
Suboimpul conţine speo1f1oafea dlv1•1un11 ooleot1vitlţ11 

temporare .;' 
Subcî111>ul oonţlne atit nmnlrul d1v1slua11, a!t t1 denW111ea 

;)G Loo 
. -

Suboîmpul. conţine denu•irea locului lUlde se deaflşoaal 

· evenimentul l!espeot1d .. .· 
Suboîapttl este repetab111 

~])Data 
Suboîmpul oenţlne data la oare ale leo evenlmeatult 
SubeîmpuJ. este nerepetabil~ 

,.l:nmolea 

?( 41 2-17 (,)A O<YUTIA AUGUSTAE ';)T . E(JOLESIA LUTHERAlU GERMAIIaE 

'.)n MDxxx· /1530/ GL LAT 

M 41 2-6 ~A CQNCILIU4 . 'Q)N /II/2/ . QT EXPOBITIO ~G LYON 
~ D 1274 ~ L ·'LAT 

Oimp X 45 Colectivitate temporari - subiect 
.• 

l~ Oimpul. oonţi~e denumirea în fbrml de vedetl s anei colect1v1tlţ1 
te.mporare la care se referi pttbl1oaţ1at 

• 
2i Cont1nl1't a 

2;·1~· Identificato' a tma din valorile O 45, li 45, .l 45 
2~2~' Indicatori a aoe1aşl oa 1n oimpal x 41 
2:3~~ Suboimpuri a · 



Identi:tioatos 
de auboînp 

C>lt 
~N 
t\>T 
~~ 

;yG 
';).:I> 

A)L 
~X. 
;)~ . 
~~ 
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Subcimo 
(element de datl) 

element de intrate 
numlr 
titulaturi 
diviziune (inclusiv 
numlrul diviziunii) 
loc 
datl 
ood limbi 
diviziune subiect 
diviziune oronolog1ol . 
diviziune geogta:tiol 

Obsenat11 

ne.repetabil 
ne.repetabil 
aerepetabil 

tepetabil 

repetabil 
netepe1;ab1l 
ne repetabil · -

.,i repetabil 
repetabil 
repetabil 

?>~ Oataoter1st1o1 s 
Oîmptll. se poate repeta oti de oi.te oti este nevoie 

. 
4: Sttuotu.ra oimpuluis 

. ·,-

Ptimul element al oiq>'1l.U1 este denumirea oolectiv1tlţ11 tempo.rate 
~A Utmeazl celelalte suboimput1 in ordinea 4.etetm.1.natl de st.ruo
tufa vedetei, iat la sfitşitul oimpU1111 sint plasate •lilbo1mput1les · 
subd1Yiz1tme de aubieot@)() , diviziune oto"1olog1ol (~ ~) , divizit.t.;:, .. 
ne geografici(;) "i:.) , cod limbi l ;)L) . 
Subcimpurile ;) X. ') ;)~ 7 ;;)'1::_ s1nt 9pţionale ş1 r·epetab~e~' 

5: D2s2rietea datelot 
5~·1~· Indicatorii sint identici ou oei din oiaplll :z:. 41 

·, 
5.~2• Subo.împuti s 

Subcinpurile ~A .. >~N „;t>T > ~e, ~G ,;)I>,:;)L eint identice au oele 
din oimpul x 419' 

tn pl~s, cimpul mai conţine următoarele suboimput1; 

';)X Diviziune eubieot 

tn acest eubcimp eint inclttse informaţii la dent.nirea ool.eot1vi
tlţi1 teirţ>orare oare oaracterizeazl pnnotul de vedeie din oare este . 
privit evenimentul 1n lucrarea respectivl~ 

;.;}j Diviziunea cronologic! 

Subcîq>ul conţine informaţii referitoare la o datl sau o pefioa-·.-
dă 1n oare a avut loc evenimentul respective· 

~lD1v1z1une geografia! 

Suboimpul conţine informaţii referitoare la un loo geografia la 

oare se referă colectivitatea - subiect~'. 
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6• lxemele a 

li 00 

li 21 
li 45 

ISTORIA DBL OONCILIO DI TRBNTO PALLAVIOIIO••• 
4 ~A PALLAVlOINO 

2 ';)A OONOILitJl ';)Q TRBNTO ';) D 154~156J ~L LAT 
'..) X ISTORIA ';) Z IT. 

li oo BREVIB OOlfil'!SSIO Dl SACRA OOJllA DCJ4III . BOOLESIARt,JM 
SAXOBIOARtJ4 BT CONIUNOTARUM .IN TRANBJLYANIA 1561~~~ 

.li 45 1 ';.)A CONCILIUM r;)G TRANSILVAlfIA r;)D 1561 f.:>L LAT. 

'Â) X OONFEBBIO EOOLESIARUM BT OONIUlfOTARtll 

1•- Oimpul oonţine. o 'Yafian11l bi al.111 llaltl •alt. !a altl -1•• a tmeS. 49.;. 
zma1r1 de ooleo1sl'Yi.11ate 1te111101â1l, afâ otta apa• pe - p11bl.loaţlei 
01mp'1l . ae no'tltalll imediat dupl 0191'11 oaie •••Uute fetma ••o•ndall 
( X 41 t X 45) f ' 

2·~· Oon.t1ntt11 • 
2;1~. · I~eilt1t1oato11 ltna 41n "falo1tle1 O 48, M 48, A. 48, 8 48 
2; 2i. Ind1oato1i 1 &Oalat1 oa tn otaplll z 41 
2;~. Subo1mpQr1i 

Identifioa'bo! S@ot!!R ObatDatll 
de auboiPR (elementJ 4• 4a11l) 

denllm11ea bt 'fal1aa11l a . 
ooieo111Y1111~1l tenpo1al• . ...... 
111tula11•1l· 
di"f1 tsium 
loo 
clatl 
004 ll•N. 

,.. Oataote.t1st1oi l • 

O~ul se poate lfepeta 011 de ot'be 011 este nt'YoS.e 

4~ St.tuot111a otmpulu1 1 . 

lepe'babll 

••lf epe'Cla'bll 
rie1epe1'altll 
llepe'bab1:a, 
repetabil 

. ·· nerepe1iab11 
11e1epetabU 

O~d1naa e~ementelo~ ele . datl aste alea'b••1•t b luao•l• .de atttto1nt•a 
denWDilfli ~ Bxoep~Sla tace aubo1mplll ';>L (ood 11•bl) oale eotipl 111.'bima 
poziţie~ · 
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5.· Desotiefea datelor 
5.1• Ind1oatoi11 eînt identic i ou oei din oîmp ul x 41 
5.2. Suboîmpur1le sînt 1dent1oe ou oele din oîmp'11 x 41 

Suboîmpul ;) L (ood limbi) este obllgator1Q p·entttl denwd.-
t1le 1n al te limbi.· 

X 50 - BJ.ooul :rruu DE LOCURI GEOGRAFICE 

Acest bloc oare conţine n~mşle looalitătiloa sub fotmil. de •ed.a~ 
tl a fost · ptesotis 1n oaloulatol! ~ 

x 60 ~ BLOC TITLU 

Acest bloo conţine alte titluai ale entităţii l>1bl·iografioe 
" (vedete nnifotme san diferite titluri oe apat pe dooument . -

Aceste oîmput1 oonst1tu1e t mtrKdi !~ i ndexu1i ş1/satt oataloage~ 
Bloolill ctJ;ptinde nl!mltoafele oîmpul!i i 

x 60 - Titlul convenţional waifotm 
x 61. - Titlul uniform 
x 62 - Titlul oonven~ional. pentr~ titlurile ascunse 
x 63 - Titlul unifol!m 1nt1~re secundari (pentru titlurile asollllse) 
x 62 - T1tl.ul - subiect 
x 68 - Titlul • variantă la titlul unifo1m 

Cimpul X 60 Titlul convenţional 

. ' 

l! Cîinpul conţine titlul oomvenţional al doo~mentu.J.~1 

~. C9nţin11t: 

2e'l;' Identificator: una din valoriltt O iO, · M 60, S 60 ,. ,· 

2; 2; Indioatol!1: . · 

2.~. 

Poziţia I : nu se utilizeazl (~) 
Poziţia II: · l - fl!!l autol! 

1) - ou autor 

Sttboîmpuri: . 
J;dentifioat01i Subo1mp 
ge SllbOi!,!!2 

;)~ titl~l oomrenţional 

Â)~ no.măr pal!te 
:;JT ti tlUl parte 

Observa~ii 

netepetab11 
repetabil 
l!epetabil 
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1ntotmaţl1 de ediţie 
ood limbi (limba t1tlu
lu1 · luo r~t11) 

ne1apetabU 
netepetab11 

3. Oa:~otet1st1o1 1 

01mpul nu este iepetab11 pentru aoela,1 titlu. 

lf.·· Stcuotuca a . 
JA~ .. ";:>N ... ;:>T . . . ;)E. · .. . ~L .. . 

5~ Deaotietea datelo11 

~ A Titlul convenţional 
SuboimpUl oontinttitlul oonven~ional al doott„ntulu1 

6. Exemple s 

M. 00 ÂO 

M 60 ~A 

li oo Ao 
ll 60 . rdA 

M oo Ao 

M 60 ~A 

14 GO Ao 

M 60 fdA 
QL 

\ 

ISTORIA//PREA FRUMOSULUI ARGHIR//ŞI A -VR$A FRUlllOASEI 
ELINA//CBA llXIASTRX ŞI OU PX'RUL DB AUR •• • 
ARGHIR ŞI ELENA ~L RtJll 

' 
BUOOAVNX//PENTRU tNVXŢXTURX PRDNOILOR ••• 
BUOOAV'BX r.'>L RtJl 

OBSERVAŢII SAU BXGII DE 8JW4X//ASUPRA REGULILOR//'! 
OR!NDUIELBLOR GRAMATICII R<*llBŞ·fI ~ • • 
GR.AMATIOX RCJ4lNEASOX (;}L Rtl4 

AD ILLUSTRISS!MtJl//PRINOIPEM PHILIP.PtJl .AUSTRIA! DUOBll, 
. MAXIMILliIANI OABSARIB FILIUM//DB TRIUMPH.ALI PROFEOTIO!IB 

HIS.PANIENBI ,//DBQUE !'ELICI IN PATRIAM//RBDITtJ PADGIRIO'tJI, .' . 

AD PHIL;IPPU4, MAXD4ILIANI OAESARIS lJ'ILitJtl~ PADGYRICJU8 
LAT 

. . 
. Subotmpul oonţine •UltUl ttnel d1vlz1wd. a· ·•11sllllll1 · !.Ilie~\ 

g11tl!at !n 111uboî.mptll ';)~ 

';)Ţ Titlul pal!te 

Subotmp~l oo~ţlne titlul ~nei d1viz11Ul1 a tltlbl.ui bllegla~ 
teat 1n subo1111pal ~.,\ 
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;>E I~ormaţ11 de ed1ţ;1e 

Suboimpul oonţine menţio~area ed1ţ;1e1 sa~ etmen11 utili• 
&aţi pentru determinarea el. 

~ L Cod de llmbl 

Suboîmpul conţine limba titltllu1 lnoflr11 . 

Bxemple t 

ll oo Ao 

M.60 'dA 

ll oo .A.o 

• 00 

ll 60 ~A 
~. 

Otq> X 61 

M~OIRES//DE CE QUI Ş'EST PAssi11 EN SUEDE//ET AUX.// 
PROVINOES VOISINES// •• ~ 
MF)lOIRES DE CE QUI S1EST ~ASSI !N SUEDE ET AUX. PROVINCES 
VOISINES (;) lt . VOL~ I (,) T . DEPUIS L 'ANNJIE 1652 {a) L FRE 

M~: HENRICI GUT~ERLETI//VIRI OLARllSSJll4I OBRONOL0Gli~-// 
EDITIO QUARTA... . 
OHRONOLOGIA (;) E EDITIO QUARTA ~ L LAT 

JOURNAL DU VOYAGB//DU OHEVALIER OHARDil//EJI PERBE ET.AUX. 
INDES ORIENTALES tPAR LA .MER NOIRE ET PAR LA OOLOHIDE~°; / . 
PRJ!J'4IEijB PARTIEt// QUI 00.NrIB.NT Ll!l VOYAGE D:l!l PARIS l . 
ISP.ARIN~// " . 

JOURNAL DU VOYAGE EN PERSE ET AUX. INDES ORIBNTALES 
PRJ!)iIERE'\.PARTIE QT LE VOYAGE DE PARIS l ISPA~ r,)L !lUt 

Titlu uiform 

i; Cîmptll oonţime titlul Wliform al dooumentUlui 

2. Cgt1nu1u 
2;1·.,. Identificatori lilna din valorile C 61, • 61, A 61 • S Ei1. 
2i2i Indioato1i1 

Poz1ij1a Ia 

_ Pezi ţia II &. 

5!d... 
1 

1 

-t 

Semnifioatie 

titlul 1nttl 1n · 11ş1ealll de aat~ai-
tate naţională · . 

titlul n~ intri 1n Jişiettll de attto-
titate naţională · 

oti autoi 



2.3. s~boîq,ut1 1 

Ident1f1oatoF1 d! 
SllbOÎIDR 
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8uboîmp Obaervat11 

JA 
~N 
~T 
:;) I 
~L 

titlul 
numlr paFte 
t1tl12 paFte 
infotmaţii di~efae 

ood limbi 

nef epetab11 
i!epetab11 
lepetabU 
netepetabll 
nefepetab11 

3. Caraoteristio1 1 

Oîmpul nu se Fepetl. 

4. Bttuotttl!a i 

';;)A Titlu ;>~număl! parte 'Jrt1111• parte ~t tllto1mavli 

:;)L ood l imbl 

5~'Deeoi1el!ea dateloF a 
5'~-'l• Ind1oatol!1 & 

Ftillltll. 1ndioatol (poziţia I) speoitiol taci clatele 41• 
acest oimp oonat11ntie aau ntl o 1n1Jl!&I• 111 J'1•1•1tll 4• autoli•. 
tata naţ;ioDal• 
Tal.oii a 1 '!itlul intfl 111 J'itiel!tal ele aia:boa!11Jat• na,1o•al.• 

!nti-o ptiml tasl •• ut111•eaml. aoea•tl valoale 
pentFu t1tl12r1 unitoine 1omiaeft;i 

't Titlul nu 1nttl !a J'işieltal ele auto11tate aaţ1o•âl 

~A Titllă (unifol!m) 

Suboîupul oonţine · titllll nmifoF• al doollDlentulni 

'V~ Numli paFte 

Subcîupul conţine numltlll unei sub41v1ziun. a titlt.tl.lli . 
1nFeg1stFat 1n aube1mp'1l. 

~li Paatea /I-&/ l/ 

„T Titlul pltţit 

8ubo1mpu1 conţine titllll •nei aubd1vis1UD1 a titlului 
.tnaegiatFat iÎD euboîmpul ('.) A 

\ 
\ 

li 61 ~ i 'OJA BIBLIA V. T: ';Jr C!NTAREA OtNTX'RILOR 



'- l~U~!!m li 
ll 00 ÂO 

li 60 
li 61 

ll oo Ao 

• 60 1 
ll 61 1 
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';)I Infofaaţ11 

Suboimpul oonţlne divefae informaţii de 1nd1v1dttal1zafe 
a luotltii& vet•iune, loo de,apatiţie, an• 11~ba textUlui 

li 61 11 ~.,\"BIBLIA V ~T: , ';)r CINTAREA CINr~RILOR 
°;) l .RUM . 1870 'J L RUM 

';>L Cod limbi 
~ 

Bubo!npul oontine oodul limbii 1n oale este sotis titltiI 
luotltii indiferent daol titlul uniform este stabilit 1n a.ltl 
limbi (oonfotm 1egul.ii1 titlul unitoi• = titllll 0tiginal sa~ 
oel mai ounosout)i Aoeat ood este neoeaaf pemtru ordonarea al~a~ 
.betiol a luotltiloa g1n1pate •ub aoel&lfi autciu! şi titlu unif'ot~ 
De ,asemenea subo1mpul se 1at111·zeazl 1n oazul titlufilor ofigina
le: Dac! lucrarea este 1n limba romADI suboiq,111. se omite~· 

I 

fJA 
(;) .A. 

(c)Â 
Q1. 

11 61 l i;;)~ .NlEBELUNGENL.IED ';)L FRE 

11 61 l ;,A/LE/ ROMAN DU RENARD/ ';>LENG 

I.NSTITtlrIO.NES//D. JCJSTINIANI BS. PRI.NO.//TlPIS VARIAJI: 

INSTIT(lrIONES r;>L LAT 

CORPUS JURIS CIVILIB ~ T INSTITUTIONES (;, :L LAT 

CONOORDANrIAE BIBLIORUM//UTRIUSQUE TESTAMENTI,//VETE.RIS 
BT NOV I// NOV il ET INT.BGRAE. 
CONOORJ)ANT IAB . BIBLIORUM f4> L Ll~ 
BIBLIA • .N.V.T. G>T CO.NOORDANTIAB BIBLIORUM (.}I LAT~ 
1620 Q L LA.T 

li oo Ao LIBRI APOCRIPHI 9//SIVE//APPENDIX TEm'AMENI'I VFrERIS 
• 60 1 GA. ' LIBRI APOOR'!PHI Gh, LlT 

• 61 1 "(A)A BIBL~ V~T. ~T LIBRI APOCR'!PHI ~I LAT. 1,596 Q L 

li oo Ao LES NIEBELUNGEN/ /OU LES BOUROGUIG.NONS OHES .kTTILA. ••• / / 

li 60 l G> A LES NIEBELUNGEN ~ L FRE 
li Gl · 1 (i) A NmELU.OOE.NLIED (4) L 1RE 

li oo Ao LES ·PHILIPPIQUES//DE M.T.OICERO// ••• 
li 60 (6.) .A. LES PHILIPP IQUIS (() L. JRB 

li 61 (d .A. PHILIPP ICA.B ~ L PRll: 
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Oîq> x 62 Tltlal oonTenţlonal pent~u t1tluc1le ••ollll•• 

1. Oî1119ul oonţ1ne titlul oomenţional al luoclcilol! existente ba ••1.., 
dar nemenţionate pe pagina de titlu. 8e utilisea•I tn corelaţie ou 
oimpul li oo 1n oace apal 1nd1oatoc11 Al, Bl, A2, B2 eto. 

' 
2~· Oontinut a 

2.1• 1dent1f1oatocia ţaloa1e M 62, A 62 

2.2. lnd1oatof1 a 
Cod 

Poziţia Ia ii 

Poziţia Ila l 

" 2.3. Subo1mpur1a 
Ident1f1oatoci 
de aubo11!R 

vA 
t;>N 
~T 

~1 
~ 1-

3: Responsabilitate 1 

Semn1f1oatie 
zu1 se utili se azi 

tf.cl autoi 
ou aLtto1 

§l1bo1!R 

t11ill11 oonvenţiomal. 
nullllc pacte 
t1tlti pal!te 
1nfotmaţ11 divei•• 
aed limbi. 

Qbsonatii ·· 

ne1epe1JabU 
1epetabll 
fepe'liabU 
ne1epe1iab1l 
tepetab11 

C!.q,ul se poate 1epe1ia 011 de o1te oc1 e•t• neTole 

4• 8t1uotud.1 

· -~titlul r;)N 1u1ml.1 pa1te 4>Tt11il• pa1te ';)1 into1maţ1l 

';)L ood de limbi 

5'• D~a~ciel!ea dateloc a 
5•1• Indioatoci a 

Indioatoc11 au aoeleafi semn1f1oaţi1 oa oe1 din a1mptl.l z -~ 

5•2• Suboimpu11 1 

S11bo1mpu111e ~ , ~ N > ~T, ~ t ,~L 
oele din o1q>ul x 60~ . 

ati aaelqi oonţ1nu11 Oll\ 

6e llzemple I 

• oo Ao 

li oo Bl 

li oo A2 

ll~ANNilI LUCA.II// Dl BBLU> CIVILI// PARS PRIMA~'// 
. I 

PBTROBII ARBITRI// .SPBOillBB// BBLLI CIVILIS// 

BUPPLBllENTUll// LUOJJJI// LIBRI SIPTEM// AUDORB// THOMA 
MAIO/ I ANGLO~;/ I 

\ 
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11 21 4 ~ALUOilUS ~ltll!ROUS ANIAEUB . ;>L LAT 

11 60 ;),\Dl BBLLO CIVILI ';)N .PA~S PRIMA 

li 21 4 ~A PBTROlUUS 4})) ARBITER TITUS 

11 62 ~ SPBCIMBB BBLLI OIVILIS ';)LLAT 

li 21 4 ~MAY i;)J>THOMAS 

li 28 

li 62 

4 ~llA.IUB ~~THOMAS 

~ SUPPLEMBNTUM LUCANI ~L LAT 

01np X 63 TitlUl uniform pentr~ titlurile a•otanae · 

l. C1mpul conţine titlul uniform al t1t1Qrilol aacunae: 01qntl •• •t1ll~ 
zeazl doar atunci otnd 1n otmpul li oo apa• 1ndf.oato1il il', -11, A2t 
B2 .-etc. (ca şi x 62) 

2~' C2ntinut I 
2.19· Identif1oator1a Valori li 63, A 63 
2;2~ Ind1cator1a 

Poziţia Ia 

· Poziţia II I 

2•}• Suboimp11rl1 

Identlfioatog 
de suboig> 

';)A 
;) fJ 

~T 
~I 
;)L 

.9,24 Sellln1f1oat11 

titllal 1ntil 1n •1,1erl11 de atttoil~ 
tata naţional 

1 t1tl~l na 1ntrl .hl •i•i•f~l de 
al.l'bofi~ate aaţional 

l 

$ ou atlto1 

8pbo1• 
(e1emen1J de datl) 

t1t1Ltl. 
numii parte . 
titlul parte 
intoimaţi1 d1verae 

· cod limbl 

Otae;yati' 
1·,,: 

nerepetabil 
repetabil 
repetabil 
ne1epetabil 
lepetab11 

3;.• Responsabilitate a . , 
Oimpul se poate fepeta ori de o1te ori este nevoie: 



4.· Sttuotuia 1 

~A-titlul ~Hnuml.f paJ!te :;)rt1t1u paite ~I 1ntoi-ţ11 

~L ood de l 1•bl 

5. Deaor1efea datelof 1 

5~1~· Indioatoii 1 

Indioatol!ii au aceleaşi semnificaţii oa oei de la · z ' 61 

5~ 2.· Bubo impuri a 
Suboimpu11le ';)„ 1.0H „~i,;) 1„ ~ L au MellMfl oonţinllt o.a · 

oele din 01111>'11 x 61. . 

6. Exemple a 

li oo A OPUBOULA- PLUTAROHI ••• // 

li 00 .ll 
li 00 .A.2 

li oo A} 

li 6} 
ii 6} 

li 6} 

li oo A 

li oo Al 

li 00 A2 

li 63 

li 63 

III TUE.Nnl BONA VALEUDil{I/ /PRAEOEPTA I 

SYNrAGMATA//BRASMI ••• 

DB OUPIDITATB DIVITliRUll.~ .// 
Q A llS TUENDA BONA V ALBTUDINB PRABOEPTA 
(.) A SYNrAGMATA Q L LAT 

(;J A DII OUPIDITAT~ DIVITliRUll f;} L LAT 

LAT 

OHRONIOON//OARIOBIS//:t!POSITUll BT//AUOTUll llUIII'IS 'lfr// 
V:&'l'ERIBUS BT DQBţf?IBUS HI//STORlIS, Ilf DBSOR1"I01'IBUS „ 

RBGBORUll ET GE!frIUll A.Nrl//QUORUll •• • 

lUHORTAT IO/ /MAXDIILlilU/ / OAESARIS .A.D BBLL/ /Ul: TURO II IB// . 
DRENDUll, SORIPTA//A//PHILIPPO llBLllffB. 

DB ELEO'l'IO//NB BT OORONATIO/./ tm OA.ROL! V Oil&RIS/ /. 
HISTORIA/ /PHILlP. llBLAMB/ / • 

~ A DB BELLO TUROIS IIBWDBO ~ L LAT 

(C> A . DII BLBOTIO.NI E OORORATIOHB OAROLI T HISTOR.Il Or.. Ll! . 
li oo .A.o 

li oo Al 

OI.AUDIA.NI OLA.UDII//(l>ERA OJÎ.Nli//EX :SDITIOKI .P. BumUDI/ /„~ 

li 21 4 

CPUBOULUll/ /DS RAPTU PROS'.BRPID//LEGB.tlrlBUG llULTUll U!Ia/ / 
ATQUB IOCU.NDUQUB/ / 

~A OLAUDliNU6 ~D OLAUDIUB 
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M 61 A)A OPIRA. OMNIA ';)L LAT · 

M 6, ';)A Dl RAPTU PROSBR.PIN'AE ;)L LAT 

• 00 Al 

• 21 '1 

11• OIWIER/ / LI llONDB DANS UMI BOll/ / CBROIOL~: DES 

tvtNBME?fTS/ / LES PLUS REMARQUABLIS DU 11.0BDB/ / ~· • • 

~ACRAllER ';))KATTHAEUS 

11 6, ~~ ABRJ!GJf DE L 'HISTOIRE UlUVBRBELLB ~l J'RB 

CJ1np JC 65 Titlu - eubieot 

1. Otmpul conţine titlul sttb fotml de vedetl, al l•otltii ·oaie eenst1~ 
tuie subiectul d.Oownentului penttu oale a-a tlotrb 1Dfeg1sttaăea, 
însoţit de menţionate& tesponsabilitlţii , (autortll.) 111 torma 1D oale 
apare tn dooumen•~ 

2. Conţinut a 
29le' Identi:tioatof a are ana din valorile O 659 li 6~, .A 65 

--
2e'2;J1 Indioatod. a 

Pomiţia Ia 

PomiţiaII1 

2.,. Stibo1apllf1 a 

~dszm&,&01i521 

A1 · 1u.l!2~m 

QA 
. ~N 

.OT 

.OR. 
~l 

'; 
~ )( 
Â) '!I . 
;)2:, 
-;) L 

Sem.ni tic atie 2d 
1 titlul lnt1l 1n Pi1iertll. 4e a~to11t.-e 

. naţional 

titltll nu intri în •11ieial de &&!lto•1-
tate naţional . 

§tlbo~gz QL1u2a1i&'a. 
(element de datl) 

titlu netepetab~l 

numl1 parte repetabil 
titlu parte· lepetabll 
responsabilitate .nerepetabil 
1Dtetmaţ11 diverse nerepetabil 
diviziune da subieot repetabil 
d1-.1z1tme o·ronologiol tepetabil 
diviziune geogtatiol repetabil 
cod limbi netepetabµ 
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3~ Oataoteristlo~ : 
Oimpul ae poate repeta o!i de oite oti este nevoie• 

4~ Structura a 

5. 

~~Titlul ă)NRwnlt parte . tdTTitl12 parte ~R. . Responaabil1tate 

~J Informaţii :;:>.x diviziune aub1eot ';;)~ d1v111une otonologiol 
:U.lDiv1z1une geogtaf1ol ;>L Cod limbi 

Exe!!!J?le : 

li oo Ao QUABST IO.NUM/ /Jn COMMENl'ARIORUM/ /Ul. ORGANDN ARISTOTBLIS// 
ORGANON t;) R ARISTOTEL.IB (.) L LAT . li 65 

JI 00 ÂO 

li 65 

li oo Ao 

li 65 

(.)A 

(i)A 

fdA 

HIEROGLIPHIOA •. • IOAtfES PIERI US••./ /OOMMBNI'.A.RII. • .// 

HIEROGLIPHIOA (Î) R :tOA.NNIS PIERII fi) L LAT 

MARTINI BOR//SHAI STOOAR~IANI I.N TRES ARI//STOTBLIB DB 
ARTE DICE.NDI//LIBROS COMME.l(//TARIA ••• 
DE ART.B DICBNDI Q R ARISTCY.l'ELIS . QL LAT 

11 oo Ao PETRI//M~LLANI//PROTEGENBIS//VmI BRUDITIB/ /SDl/ / D/./ 
AULI GELLII/ /NOOTES ATTIOAB/ / A.NtfOTATIONBB/ / e 

li 65 (<}A NOCTE ATT IOil ~ R AiJLI GELLil (c) L LAT 
.. 

Oiiqp X 68 Titlul variantl la titlul uniform (x 61 1 x 6') 

l ~ 01mpl11 conţine d1ve1ae val!iante la titltt (existenbe pe p~bl1oa~le ••• 
oieate de oatalogato1). 

De la aoeate titlu1l •• tealizeazl automat ttim1tel!i de tlplU "•e•1" 
la titlul ptopl!iu-zis~· 

2.- 02ntinuta · 
2~1 ~ Identifioatoia ate una din valotile O 68, K 68, A 68, s 69 ' 
2. 2• Indioatoli s \ 

Poziţia Ia 

Qg4 

1 

Bemnifioatig_ 

titlul inttl tn Fişielul. de auto11tate 
naţional 

· ~ titlul nu inttl tn Ji11ie1ul de auto11t• 
te naţional 
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Pos1ţ1a Ila 1 titlul orig1nal · (o1nd nu eata oonside
rat titlu uniform) 

2 titlul tradus 
' titlul unei plrti 
4 titlul alternativ 
5 titlul abreviat 
6 titlul 1n forml extins! 
7 titlul catalogator 
8 titlul de pe oopertl 
9 alte titluri (oomplementaae) 

.„ 

f 
I . 2_.-,: Suboimpuria 

Id!ntitioatoc 
de subois 

d)~ 
DN. 
;)T 

;).I 
~L 

' ; Oaraoteristioia 

.Suboimp 
(element de datl) 

titllal. 
numii parte 
titlll parte 
intorma1ji1 
ood limbi 

Cimpul ae poate repeta ori de oite ori este nevoie 

4~' Stcuotura 1 

Obsesyat11 

neiepetabil 
l!epetabil 
repetabil 
ne ••Pt!tlabU · 
nerepetabil 

t;l>A-Titlul ~Nnr~pa1te ';)Ttitlu pairbe ~I intoimaţ11 ';)Lood llmbl 

5• Bxeuplu a 
li 61 0..\-ETHICA :;)L LAT 

11 68 ~ ~ETHIOA NIKOMAHEIA ~L GRE 

x 70 · BWCUL DB ANALIZX A SUBIECTULUI -
' 

Aoest bloo oonţine oimpurilet x 71 ~ Clasifioare zeo1~ală uni-
veraall şi x 75 - Denumirile subiectului conţinut in docume~t. 

Oiq>ul x 71 Clasifioare zecimală universală 

l~ Oiq>Ul oonţine ind1oi1 CZU ce e:Jg?rimă subiectul documentului~ Aoeşt1~ 
feprezintl corespondenţi pentru oimpul 9 din etiohetl (domeniu) oit 
şi indicii d1nf8'1Î'Ca a..'!!f-o.(oate dezvoltă <1:omenitt )~ 
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2. Conţinuta 

2~1. Identifioatoria u~a din valoriie M 71, O 7lt A 71, 8 71 
2~2~· Indioator11 nu s1nt utilizaţi (St') . 
2.3. Subo1mpur11 

Identificator 
de subcimo 
~c, 

~X. 

Subo1mp 

indioe OZU prinoipal 

indice secundar 

.. Obseaat11 

obligatoriu 
nerepetabil 

opţional 
repetabil maxi:
mum de ; o.ri · . _ 

;. Oaraoteristioit . 
C1mpul este nerepetabil~: 
Prin indioe princip.al se . 1nţelege nu aubieo1nU. p1inoipal (deoaleoe 
pot fi mai multe subiecte principale) oi indicele .de int1a1e plinol~ 
pali sau pl!'illa intrate ·. ( st;abilitl de catalogato.r) • · · 

Indicii secundari 1nseamnl intd.ri seoundale au alte1natiTe pen'bllll 
I 

ilustrarea celorlalte aubieote.· 
' Apare totdeauna oa ultim oîmp de descriere. 

4. Structura a 
~c*·· 4>x. . • . =>x ... ~x ... 

' 5. Indio1 CZU utiliza\;1 1n •istema 

008 

08 

l . 
159•9 
16 

~ .. . 
- Oultb1i.01vilizaţle. P1og1es. 

- Misoellanea. Varia 

- J'ilozofie 

- Psihologie 

- Logiol 

17 - Moiall. Btiol 

i;;: · - Ooultiam (Magie. Ob11omanţie) 
l;;.5154 -Alchimie 
2(26), 2(091) ,. Religie (Bise1101 ore,tine• Iste11a l!el1g1.•1i :ruoa·.,. 
291•'1, 29 fia religiei. Religii neo1e,t1ne) 

292 - Mitologia alaaiol 

3(316~6, 316i47) - Jt11nţe •o~iale (Pa1bologle •ooiaJ.li Relaţii 
· aooi e) 

33, ;39.1 - Iconomie, oomerţ 
' 32(32, 321 • 321. 7) - Poli tiol.. (Jorme de 01ga11isa1e polltiol~ 

Statul. Democraţia) 
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- Dtept, jurisprudentl .(Stat. laţlune. Popo~. 

Teritoriu. Drept penal. Drept o1Y11. D1ep~ 
eolez1ast1c) 

355 
-,7 
371 

- Armata. Şt11nţa şi arta militari 

39, 398 
51 
52._ 
528 
529 
53 
54 

- tnvlţlmînt. Educaţie 

- Pedagogie 
- Etnograf:ie. Folclor 
- Matematica 
- Astronomie. Astrologie 
- Cartografie 
- Cronologie. Calendare 
- Fiziol 
- Chimie 

55, 551.5, 5.56 
.502 

- Geologie~ Meteorologţe. Hidrologie 
- Ştilnteie naturii 

61 - Med1o1nl 
62 - Tehnici 

- Agriculturi. Zootehnie 63, 636 
64 - Iconomie domeatiol•Şti1nţe menajele. 

- Contabilitate 65'7 
67/68 
7?. 

- Industrii şi meserii cliveree 
- Arhitecturi , 

7;01 - ·Teoria artei. Batetioa artei 
13/76, 745 - Arte plastice şi aplicate 
73? - Numismatici 

. 78 - Iluziei 
792 - Teatru. Arta speotacollll•i 
796 · - Spott 
80, 801, 802/809 - Lingvistiol. lrilologie. L1mb1 
82 - Literat~rl 

82~085 - Retoriol. Oratorie 
Ş2.i'08 - Stilistici. 
82-84 - Maxime. Pl!overbe. Moriame 
91 - Geografie, ollltor11 

. 902 - Arheologie 
929. - - Biografii 
929.'6 - Berald1ol 
93 . - Istorie 
930.22 - D1plomat1ol 
930~'271, ·930~ 2.72 - Epigrafie. Paleogtafie~ Ina·cripţ11 



6. lxenple 1 

li oo Ao 

li 71 

M oo ÂO 

li 71 
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FR. BACON!// DB VERULAMIO// SERMOBBS FIDBLBS,// BTHIOI,// 
POLITICI,// OEOONOMIOiz// SIVE// INTERIORA RBRUM,// 
.ACCBDUNT// J'ABER FORTUNA!// OOLORBS lJOBI BT MALI, BTO// 
LUGD. BATAVORUll,// APUD FRANOISOUM HAOKIUM >.0 1644// 

~e ao . ~X 3 4>X 32 

IACOB! LE MORT// MEDICINAE DOCTORIB LI IDEBSIS// OHYM.I.// 
MEDIOO...PHYSICA,// RATIO~IBUS ET BXPERIMENTIS INSTRUCT.A1// . 
BREVI BT FACILI VIA, PROCESSUS SPAGIRICOS RITB IT AR-// 
TIFIOIOSB AD FINEM PERDUOENDI, NORMJJI,.// BXHIBEIS// CUI 
ANNEXA EST,// METALURGIA CONTRACTA,// SUOCllOTAM 
MBTALLORUll TRACTIONEM// DEMONSTRANS,// LUGD~ BATAVORW,//, 
>.PUD PETRUJ4 VANDER A A~// MDCLYXYIV// 

4>X 62 

Cinp x 75 Denwnirea. aub 1eotelo1 conţinute ~n deo•mant 

l ·. Oimpul conţine denum11i subiect ce n• _pot fi 1noadfate în n1c1 ttnUl. 
din c1mpu11le1 x 25, x 35, x 45, x 65~ 
Se voi include sub i .eotele ce p1ezintl importanţ;l dim punot de vede•• " 

· i•~otic, aooio-pol~tic, geogaafic, cultuaal, în special oele oale pl1.;.. 
veac daoo-1oman1oat 

2. Oont1nu1;a 
29·1·• Identificat of a ale una din valorile O 75, li 75, A '15 
2. 2. Indioato1i a nta sint folosi ţi (1i ţ) 
293. Subc1mpuaii 

15'&nt;l:f~o~toE& SUbQi!!!e Ob111va~;l:I 
~I subg~!!J! (element de datl) .• 

';>A denami1e Del!epetabil 
.V I 1nf 01maţ;ii ne~epetabll 
~~ diviziune subiect lepetabU 
';)~ diviziune 01onolog1ol lepetabil 
4).f. diviziune geografică fepetabU 
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3• Oaraoter1st1o1 1 . . 
Cîapul se poate tepeta de o1te 6t1 este nevoie. Daol mai multe a•tfel 
de denumiri trebuie s~ intre întţ-un index, atunoi oîmpul se tepetl 
pentru fiecare denumire ' în parte. 

4i Sttuctuta i 

aJA Denumite ~I informaţii ;)Xd1v11;iune snbieot . ;)y d1v1siuna 
. ' 

orono~ogioă ~,;t.d1v1z1une geografiol 

5. Exe!!!Q le i 

li 00 .A. 

li ?5 

li oo· .A.o 

li 75 

li oo Ao 

li 75 

li oo A.o 

'i)A 

r.> y 

(()A 

~X 
(() z 

fc) .A. 

~ I 

INr.tMPLARILE//RlZBOIULUI FRANfOZILOR//ŞI lNrOAROBRBREA YJR// 
DE LA MOSKVA ••••• // 

RlZBOIUL RUSO-FRANCEZ fC> I RETRAGEREA ARMA.TELOR PRANCEZE 

SUB CONDUCEREA LUI .NAPOLEON I t;)x BAT.ALIA DE PE ·BERBZDrl 

14 NOV. 1812 (';) Z BEREZINA (SU) 

COUNT TAPPE' S LETTERS//FRCl4 THm IMPERIAL · OAKP ,//TO BIS 

BRCY.rHER//THE EARL AP OARLI.ll%FORD ••• // 

RAZBOIUL AUSTRO-TURO ~ l RE.LA.TARI DE Pll: CDIPUL DE LUPTA 

ASEDIUL VIE.MEI fd Y 17 IULIE - 12 SEP~BIBRIE 1683 

VIENA (AT) 

HISTOIR.E ScmlAIRE//DES CHOBES PLUS MEMORA:BLES//.A.rNBmillS// 

AU:X DERNIERS TROUBLES DE MOLDAV IE •• • 

FRAMlNTlRILE Dlli MOLDOVA DUP.A. MOARTEA LUI IBREMU MOVILI. . 

1608-1620 {;) Z MOLDOVA (RO) 

SUOOESSO DELLE FATTIONI OCOORSE NELL' ONGARI.l VIOINO J. -
VACI.A. •• • Br LA BATTAGIA FATTA IN TRANSILVANIA OOMR.1 IL 
VALACCO ••• 

M 75 Q A. LUPTELE LUI MIHAI VITEAZUL OU GE.NERALUL BASTA. {;)X BAT.U.Il 
DB LA MIRASLAU (dy 1600 (.) Z TRANSILVANIA (RO). 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FIŞEI ANALITICE DE 

EV IDENfl PElfl'RU MANUSCRISE 

Acest capitol va ouptinde insttucţiunlle refel!itoafe la desol!1e

rea manuscriselor în vederea preluorlrii automate. Formatul. este 1dent1o 

ou cel de la o arte.' tnsl datori tl infotmaţiilor epeoifioe pe oare le O.:. 

ferA manuscrisele, conţinutul unor c1mpur1 a fost schimbat tn funcţie d8 

cerinţe. 

Oonsider!nd el nu mai este necesarl teluarea în~regii desoi1er1~ 

s-au specificat oimpurile identice ou oele de la oarte, detaliind~-•• 

descrie.rea numai penttu JlOele o1mpur1 al căror oomţinut 1,1 scbimbl ..... 

nifioaţia~· 
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ETICHETA 

( Nf:l mei r: T; I/.€ ,_l4fe,,.u~, cor/ de ad'llal',jAM' .1· iVt1tllcl.t Îot.tt'IV1~.tf', /)~ 
M r'1/ ,,6J,c_,,.,."<T' cJ .J . ii 
se utili~ează conform instrucţiunilof de .la oatte, 
exceptînd cîmpul 5 care nu se utilizeaz!(°Nllllulj 

C!mpurile 1-? 

Cimpul 8 Felul documentului 

conţine tipurile manuscriselor determinate de forma 
în oare au fost concepute 

Codul Semnifioatia 

Ol carte manueoiisă a unei singure opere 
02 carte manuscrisă - mtscelaneu 
03 manuscris de autor 
04 manuscris dactilo sau şpalt ou ooreotUfile JlUtorulmi 
05 fragmente mss. (independente) dintr-o eperl 
06 corespondenţă 

Cîq,urile '9 - 11 (Domeniu, Alfabet, Loo de editare) au aceeaşi 
semn1fioaţ1e ou oele de la carte. 
Desigur cimpUl. 11 (loo de editare) se va referi la 
looul de redactare al mas. (oodl11 ţlrii) 

Cîmpurile 12 9 13, 14 Status şi Data 1, Data 2 

B 

o 

D 

Aceste oîmpuri se referă la situaţia manusoristll.u1 
(zona 12) faţă de datele de scriere sau oop1ete 9 

data 1 (zona 13) şi data 2 (zona 14)~ 

Status 
S e m n 1 f 1 c a t 1 a 

Data l 

Manusofis ou datare 
unicl 

Manuscris ou doul 
date de redactare 

Manuscris redactat 
de una sau mai multe 
petsoane la date suc
cesive 

Manusoa1s miscelaneu 
redactat de mai muite 
persoane la diferite 
date 

Anul tedactla11· 

Anul de inceput 
al redaotlri1 

Anul de incepn,t 
al .l!edactltii 

Pr imUl an in ordi
ne cronologică 

pata g 

Anul 1nohe1e~ii 
aedactlti1 

"Anul 1nob.e1ea11 
· tedactlai1 

Ultimul an menţio
nat în ordine oro
nologicl 



I 

F 

G 

Manuscris r edactat 
la o dată incertă 
(se inp adrează în
tr-un interval de 
timpi deoeniu,sfert 
sau jumătate de secol) 

Manuscris redactat la 
o dată inoertă · (se a
tribuie cu aproximaţie 
o dată sau două) 

Manuscris redactat la 
o dată necunoscută 
(se încadrează într-un 
secol sau două) · 

-10}-

Anul de început al 
1nterTalulu1 
(post ••• ) 

Anul de sfi.rş1t 
al 1nte rvalulu1 
(ante ••• J 

An11l sau anii presupuşi 

Secolul sau secolele în oare se .presuplllle 
oă a fost redactat (se oompleteaz! în 
cifre arabe, aliniat la dreapta) 

Cîmpul 15 - păstrează semnificaţia de ia carte~ ( .})qct) - /COJ?1antea). 
J 

Cimpurile 16 - 20 păstrează semnificaţia de la carte şi nu se ut111zeazl~· 
( Pe1r1'odt'c.da1~ 1 ~fitt.~•6ilt'fet1f!, lifr>k>c ctttedo']rilui' trie). 

Cin:pul 21 - nu se utilizează , . deoarece pentru manuscrise nu se întoc
meşte fişă fiică. ( Sec·nm1"'-_) 

' 
C împ urile 22 - 25 

B 

c 

D 

E 

Catalog l, Catalog 2 

- conţine codificarea cataloagelor de manusorise 
- modalităţile de completare eînt identice ou oele 'de 

1.a carte. 

Denumire catalog 

Morar~ . , Mihai şi Velculesou, Cătăliaaa Bibliografia „ 
analitică a literaturii romârie veoh1. Cărţile poptllare 

·,· 

laioe .' Bucureşti, i975..;.197a - 2 voi·: 

Ştrempel, Gabriel: Catalogul manuscrieelot româneşti. 
Bucureşti, 1978, 1983 - 2 vol. (oontinU!). 

Catalogul manuscriselor tomâneşti• Int9cmit de Ioan 
Bianu, R~Caraoaş, G~Nioolaiasa, G• Ştrempel ••• 
Bucureşti. Craiova, 1907-196? - 4 vol. 

Crăciun, I~ şi Ilieş,. Aurora: .' Repertoriul manusoti
selor de . cronici internet seo. 15-16, .privind istoria . 
României~· Bucureşti, 1963 - l voi. 

Avram, Mircea: Cartea româneasoă : .manuscris~~ 

Sibiu, 1970. l vol. 



, 

G 

B 

I 

X 

X 

y 
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Comşa, Biooleea Menuaorise tomftneşti din Biblioteoa 
Centrali de la Bl aj. ~aj, 1944 - 1 •ol. 

Lintl, Elena, DJamo-Diaooniţl, Luoia ,1 Stoioo•Jo1 1 Olga s ' . . . ' 

Catalogul manusoriselot ala•o-tomâne din R.S•R• Buouteşt1 , 

1980-1981 - , ,vol• 

Panaitesou, . Pet~u P.a Manusorisele slave din Biblioteoa 
.Aoademiei R.P.R. Buoufeşt1, 1959 - 1 vol~; 

L1tz1oa, Constantin ş1 · Oama.rieno, NestoJ! & Catalogul . • 
manuscriptelor greceşti~~ Bucureşti, 1909, 1940 - 2 vol t 

, ' . 
Szent1vany1, Roberta Oatalogus oonoinnu' libl!ol!t.tm 

.· 
manuscriptorum bibliotbeoae Batt~Uiyanae.- S-zeg,d, 1958 -
1 vol•' 

nu tiguJ!eazl 1n cataloagele cons ul tate 

al te cataloage 

Oimpurile 26 - 30 ~ păstrazl semnitioaţlile de la oatte (N""'-ilc.. v"'"wi,, 
Mi111tl1t. „„„ent~ I 1'0.t-Mă fi&1'e4~ l(„1~1e1eil 1'1'11.r1.ti:f~it~ ex /,~ll':'V 

Oînpul. 31 -

Qimpurile '2- 35 

Oinpul. 36 -

Otmpuaile 37 ~- 41 

nu se utilizeazl CN4Ucă 'fj'~;tt«f~) 

- au acelaşi oonţ1nut ou oele de la oatte ( P~tWt'>tl~~ 
Le7ăf111m.-, eetlja"f, aimsl!'.t>"a~e) • 

mu se tltilizeazl oîmpul, or1tea1ul. de inol•deee tn 
lista de patrimoniu fiind 1nslş1 oategot1• dooumenttt
lui (re8peot1~ faptul ol este manusotia)~ Va ftlnoţio
na însă !n oadJ!ul aoestei dategot11 011tet1ul. de se
lecţie dUpl valoarea d• ooaţuutr. 

. 
- plet·l!eazl semnificaţiile de la oa ne( Jtts~.,.,„a""M; 

Val•c„ ?t•mino/4'-1 ~~t de tfC~~t~~ 1 li.Cit, Nu"'4t. ~/I~") . 



- 105-

J>!!Orl•r•• o1•pU[1lor 

01apurUe L!i fi J..j! pl~tt-••!il ae~fic•,ii1• · 4e . ie o•rte ( .bn:'wc"lfJc, 
_ . . ,_,~ 1e,,:/ului) . . . . .. · - . 

. Ot•pu1 x 98 - ere aoeleoi conţinut. ou oel 4• i• oarte9 ·1• care ae 
aclaugl ;> M c K~l-'!''i· 'ht11te Î"'ttttJ;"1ttkÎ) . 

';) Y oa pentru oarte 
4eoia ';) D 

'".() 
~ M •• Jjl. lile 'feric.telor aca1eiaf1 luorlr1 

aanuaorili•. . . .. 
Otapul. · z 00 . tezt 4e identltJcare . „, .: . .... 

1. Oonţine ogl11M1.a pagin11 4• U.:\1\i a!\1 a· aub•tit.utului ai (b aooep,1-
une• til o•r• •• tolo•••t• la carte), in.oipit ,1 np11~1t(tueputul 

· fi aflrtitul teztului propriu-•18 ou lnţelea 4• aiae atltltor) 
2. Oontiauta 

2.1. I4entlt1oatora una 41n 'talorile O oo, • oo, S oo, A. oo 
2.?. ID41catorU 

Posi.ti• I 

• • 

o 

Posi~ia II o 

1 

. Semnitioati• .. 
RYiM 4• -· \1!.lp (.ta . aooepţiunea ta · 
oare ae toloceft.e la. oarte) 
aubatitutul paginii 4• titlui titi!a 
lucrlr11 ••u --titlul 4• hcap1tel e~o. 
,1 isoipit (1noeputul--teztului .. pro

priu-•i• ou tnţelea ele aille atlUtor) 
ezpl1c1\ (attrfitul . textului propri\19 . 
zia) · · 

pag1u 4e t.1t.lu, . \1t.1ul luorlril fi 
titlul ele capitol • . . 

. . inoipi t fi ezplioi t.. 
2.3 ~ Aoeat . clap nu oon,uie aubolapuri. · 

3. Oeraoteri•t.1oia 
Olapuls - eate repetabil 

· - ••t• obligatoriu 
4. Struotura•a z 00 .Ao 

z 00 Bl 

z 00 Cl 

aau z 00 Bl 
I 

z 00 Cl 

~au z oe) llo 
z Oo Bl 

z 00 Cl 
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bi• 

*Botl Structura ia41catl est• obligatorie, 4eoareoe, peatru 
aanuscriae, la afara pagiDii 4• tit.lu. •au a titlului luorlrllt 
iaoipit-ul fi explicit-ul a!nt iaportaat• eleaaat• 4• i4•nti
ticare. 

Deci pentru ua aanuscri• oare are pagini 4• tit.J.u, olapul 
Ta nea uraltoarea •tructurla 

ere a 

z 00 .&o 
z 00 Bl 

z 00 Cl 

pagina 4• titlu 
incipit. 
upliott. 

Ia abaen~a pagin!i 4• titlu~ •• Ta toloai Ul"llltoarea 4•eor1-

z 00 Bo titlul -luorlril aau al ca:a>itolului 
z 00 Bl. ·incipit 
z . 00 Ol aplici t 

Iil aituaţia la oare aauacriaulau.are .nioi pagid 4• titlu, 
nici titlul .lucrlrii, capitolului eto. ~ •• Ya utili•• awaaia 

z 00 B1 incipit 
z 00 Cl Rl>lioit 
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5. Bxemplea _ 
JI oo Ao CONSTANTIN BRANCOV'AW//DIS B. ROM. RETCB8 u. DBR WALLACBBY 

PURST//ODER BEGEBENHEITElf DESSELBEN IN DEN NEUNZEHlf//BRSTD 
J AHREN SEINER REGIERUNCi, AUS DER//BANDSCHRIPT SBINEB OA.RZLBRS. 
RADUL GREŢSCBAlf//ERZHALT//VpN//LUCAS JOSEPH llARIENBURG// 
RECTOR DES EW. GYMNASIUMB ZU CRON-//STAM I1' SIEBENBURGD// 

JI oo 131 CONSTANTIN II/ /DER ZWEITE, .P'URST DER WJLLACBEY, TON// · 
SEINEM LAND GUTE BRABCOVAN ••• 

I 

JI oo Ol ••• DER HINRICBTUNG .BRANCOV'ANS UNI> SEYNER SONNE//UIVTER 
VORWURFEN DES .KAI//SERS SELBST UNS AUSEHEN// 

lfotla - O singur~ lucrare cu oglinda p~ de titlu • 
... 

O oo .Ao lfUMA POMPILII//J.L DOILEA ORAilJ A RDIULUI//ISTORIB POLITI-
CEASCA BI FOARTE//INTERESATOJRE,AUJATUITA IN//LIMBA FRAN
TOZASCA DE SINIOR FLO-//RIAN ZANTILOM, :SI O:B'IKIAL A OmrlI'J// 
PREA STRALUOITULUI DUKE//DE PANTIEV'RIA.//IAR AOUM INTII 
TALMACITA IN//LDIBA MOLDOV'INEASOA DE DUMNEALUI//ALEXANDRtJ 
BELDIMAN BIV VEL PAH1//SI PE uruu S.AU PREA SCRIS CU//.TOATA . 
OHELTUULA DUJIISALI . IORDACBI//DARIE BIV VBL PAB. DB llIBB// „ 
ALEXANDRU ATHANASIU, DASOAL-//IN TIRGUL PIATRA//1794& 
NOEMV. 2// 

O oo Bl NUMA POMPILII//CAP • 1//NU DEPARTE DE ORASUL KIURII Il'f TARA// 
SAVINENILOR. • • 

• 
O oo Cl •• eDE MINE ALEXANDRU ATHANASIU, DABCAL IN TIRGUL PIATRA// 

17941//DE"AEW • 15// 
. 

Notai - O lucrare 1n douA volume, o singură unitate fizici. 

• oo Bo 
li oo Bl 

li oo Cl 

.., 

/TITLU/ a ISTORIA LUI ALŢIDALIS ŞI A ZELIDEI/ /' 
/INCIPIT/ & IN VREME CE . ISPANII.A BA DIOSABISA ~ro NUMAI 11' 

MULTE CRAII,//CE SI IN MULTE NIAMURI ••• 
/EXPLICIT/a BI SAU SCRIS ACEASTA ISTORIE IN ORABUL IASII,// 

PRIN OSTENIALA DREPTII MEALI, ou PORUNCA nuMISALB// 
GHEORGHIE BELDIMAN BIV VEL BAN.// CEL MAI llIO 
IN'l'RE SLUGI, VASILE DIACU!// 

Nota& - O singură 1lucrare cu titlu, incipit şi explicit. 
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li oo Bo /TITLU/a LULLUS RAIMUNDUS a TEST.AMINTUM. 

• oo Bl /INCIPIT/ a INCI.PIT TESTAMENTUM ID EST .PRACTICA LAPIDIS PHIID
SO.PHORUM F.AMOSI DOCTORlS//MAGISTRl RAYMUBDI LULII 
DE INSULA M.AIORICARUM ••• 

11 oo Cl /EXFLICIT/1 EXPLICIT ISTA PRACTICA TESTAMENT!. 

Botl1 Manuscris latina o singură carte. ou titlu, incipit şi 
"' e:xplioit. 

11 oo Bl /INCI.PIT/1 ••• ESTE MUMX'~ IARX' AC~OR//PRE CARII I-AU il'LAT LA 
BARBAT, . BST.E MAŞTEHX/ /SI PENTRU ACEAIA MULTE 08.ABIRB 

INTRE AOESTEA ARATX~- . ~/ / . 

li 00 Cl /EXPLICIT/ I : : ~ :sI vtNTUL AU TuRBURAT AERUL SI l!'AC!NDUSA/ I . 
!NrUNEAREC, ASINII AU RATACIT DIN CALE . SI -INTR-0. • .// 

Botl.1 O singură lucrare /Esopia/ :tărl titlu, etil inoipit. şi 
,· .· 

e:xplicit (file lipsă la îl'ioeputlll mss.,finalul mas. dete-
riorat) ''- . 

11 oo Bo /TITLU/a VIATA PREA CUVIOŞIIDR//PARINTLLOR BOSTRI//VARLAAll SI . 

IOASAF,//FECIORUL IMPARATULUI AVINIR DB LA I'ffDIIA// 
. . . 

• oo Bl /INCIPIT/a !ASTE O TARX' IB PARTEA RASARITULUI//CB sX CHIAMX 
!.NDIIA~. 9// . 

li 00 Ol /FJPLICIT/1 ~ •• sr !MPARATUL AUZIND ACESTE Ol:JVIBTE//lil:J IllOETAT 
M!NIA LUI ŞI AU PORUNCIT//IARAŞ SA W OMOARE PRB 
:FECIORUL. SAU// 

Botla · Sbornio ou titlul primei lucrări, incipit-prima l•ora1e, 
· . e:x;pl1o1t-ul.t1ma luo--tare• 

M oo Bo /TI'J!LU/a IACOBUS DE VORAGINE//SERMONES QUADRAGESIMALES// 

ii oo Bl /INCIPIT/a FILIA POPULI MEI INDUERE . OILICI~ •• .-QUAMUIS SOLI\!MeNI'l'.A.sf 
QUADRAGESI~s · ru DOMINICA "SBQUENTI "IBCHOETUR// . . . 

M oo Cl · /BXPLICI'l'/1 ~ • ~HEO DE PROCESSU IUDICIJ SUB COMPENDIO DICTA 

SUFFICIENT// 

Botla llanuso~ia latin. Miscelaneu juridic cu titlul şi incipitul 
- primei lucr~i, ·explicit al ultimei lucr~ri. 
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M oo Bl /INCI.PIT/ a • •• FIUL MIEU SAL INVETI//FILOZOJ'IB ŞI SIBTli'A AU 

ZIS: GATA StNT, _O t.811PARATB 1 ~., 

11 oo Cl /EXPLICIT/a AOEASTX ESOPIIA O AM SCRISO BU %BSUMI •• ~/ / BI All 

SCRIS L.t. VELET ACESTA 1779, MARTU 26//IOAB CHIRA 
LOGOP'XT~· 

Notla llisoelanea (SBORNIC) .flrl t1-tlu, ou incipitul prime·1 lttol!ll!i, 
explicitul ultimei lucrări. 

li oo Bl /INCIPIT/ a EXAOTIS A ROMANA CIVITATE RBGIBUS CONSTITUT! SUO 
DUO CONSULES.//BEO .AUTEM OMNIA SOILICET VOCABULORUll 
SIGNIFICACIONES//ET ACCIONUY PROPRIETATES OOLLBOTA 
SUM SUB COMPENDIO .EX LIBRO CODIOIS; . ;: 

li 00 Cl /EXPLICIT/a EXPLIOIT OCULUS DECRET! SCIEJIDUM QUOD Ilf PaCRB!O// 
CONTINENTUR TRIA MILIA CANOBUM ET PARAGRA!'I COOXXI 
PER TOTUM NIS! FALLOR OBLIVIONB// 

Notl: . Manuscris latina Sbornic, flrl titlu, 1noip1tttl primei 
luorlri, e:xplioitul tll.timei luorlri. 

C1mpul x 04 nu se foloseşte 

1. Conţine informaţii privind localizarea şi datarea manQsol!iselot~ 

29' Continut 1 

2~1; Identificator: una din valorile O 05, li 05, S 05, A 05 
2~ 2. Indicatorii nu sînt utilizaţi (tf;) 
2.3. Subcîmpuris 

Identificator 
de suboîup 
";)~ ' 

Suboîmo 2J'seryat11 

localitatea sau localitl- ~i al . op „ on 
ţile in oare a fost 1edao-
tat manuscrisUl 

. nerepetabil 

data sau datele la oaie 
a fost redactat manuscri
sul 

opţional 

nel!epetabil 
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3. Oaraoteristioi1 
Cîmpult - nu se repetă; 

- in suboîmpul --:JA- se trec toate looalităţile în oare s-a 

redactat manuscrisul, în ordinea în oare apar menţionate 

CîmpUl X 06 

pe manuscris, despărţite prin virgulă ; . 
- în suboîmpul ':;)]) 1 - se completează data (an, lun!, zi) 

în forma în care apare în manuscr i s , tr anşc r1indu-se alătu
rat, în paranteze rotunde, cu cifre arabe (corespunde co
dului A 4in Status) 

- două sau mai mult e date existente în 
mas~, se vor menţiona în aceiaşi fel, î n ordinea din mss . , 
despărţite prin bare obli oe (ool!espund codutilor B, O, D 

din Status) 
ex.'a MDCCVI /1?06/ avdl 10/MDCCVII /170?/ ootobre 5 

- datele presupuse se trec 'în· cifte a
rabe între paranteze drepte, despărţite prin bară oblică 
(corespund codului E din Status) 
ex~ 1 /post 1860/ante 1870/ 

/post 1525/ante 1553/ 

. - ariul s au secolul propus se trec 
între paranteze drepte însoţit de s~mnul întrebătii 
(09respund codurilor F şi G din St at us) 
ex~ t /1752 ?/ 

/sec 17 ?/ 

Aspect fizic 

1. Continut, identificatori şi indioatod - aceeaşi oa la carte• . „ 
2• Suboimpuriz 

Identificator. 
de subcimp 

~"' 

~1 

~o 

Subcimp 

numărul paginilor s au foilor 

număt'ul păt'ţilor ş1/sall lucr~
rilor existente. în mss.' 

numărul total al ilustraţiilor 
(miniaturi, front ispio11,v1gnete, 
iniţiale ornate) 

dimensiunile ·mss. 

numătul de rînduri şi dimensiu~ 
nea oglinzii textului 

. 
Observafil 

0bl igatoriu 
nerepetabil 

opţional 
.netepetabil 

opţional 
nerepetabil 

obligatoriu 
nerepetabil 
obligatoriu 
nerepet abil 
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Ciaţ>Ul M 16 - însoţeşte cîmpul x 06. în aceleaşi oond1ţ11 ş1 ou acelaşi 
conţinut oa pentru carte. 

Qirnl x oa No1e Jene1tq/e 
1. Colltinut t 

Cîmpul conţine notele generale ţeferitoare la bibl1ogtaf1e 9 au
tori, copişti, datare, descriere fizică. Aceste note oalifio.ă şi ampli
fică descrierea formală a mss. ale cărei reguli nu permţt includerea tt

no r anumite tipuri de informaţii. 
2 „ Subcîropuri : 

2,1. Identificatori una din valorile O oa, M oa, S Oa, A oa. 
2.2. Indicatori: nu sînt utilizaţi (t~) 
2 • .3•' Subcîmpuri: 

Ident 11.'ioa tos 
de subc.împ 
'CJA 

(i) ./t 

Subcîmp . Obsetvatii . 

- note de referinţe bibliogra- · .opţional 
fi ce nerepetabil 

- note referitoare la titlu 
(alte informaţii despre 

titlu, alte titluri) 
- note de responsabilitate 
- note referitoare la alte 

copii mss. 
- note privind aspec~ul fizic 

(oaractel! de literă, numero- ; 
tări greşite , curiozităţi etc.) · 

- note de conţinut 
(se vor semnala curiozită
ţile de compunere a mas. 
şi elementele de conţinut 
oare nu apar în celelalte 
cîmpuri) 
Pen~ru manuscrisele muzica

le se vor specifica obligato
riu e·lementele descrise în 
anexa. oare folosesc la 
datal!ea mss. 

3• Caracteristici: oîmpUl este repetabil penttu fieoaJ!e tip de notl-

4~ Structură: 
~oR iit ~A 

)(Oîtt ~./ţ - - · 

Oimpurile x 80 - ~ 
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VEDETE 

Blocurile X 20, X 3(>, X 40 se ut111zeazl ou aceleaşi semnifi
caţii ca pentru carte( P~lfS'f!tf'n4 ... .P11''~ 
eolechvitcrfe.J Coket,„,1a~ ..t•mr..ta.tSi' J 

Blocul x 60 Bloc titlu 

Se vor utiliza numai cîmpurile x 60, x 62, x 65· 

Oîmpul x 60 Titlul convenţional 

· l~- c~:!in~!~tine titlul ~.~~Jt<{ln titlu general atribuit de oata-
logator. 

, · 

2• Identificatori ei indicatori - se vor ut~liza oa pentru oarte• · 

3. Suboîmpud s 
. Identif1oatcr1 Suboîmp Observat11 
de suboîm.p 

·~,ţ 

-;)N 
Q)Ţ 

~L 

titlu convenţional 

numlr parte 
titlu parte 
cod limbă 

nerepetabil 
i!epetabU 
J!epetabil 
ne repetabil' · 

4. Caraoter1st1o1i oîmpul nu se repetl pentfu acelaşi titlu~ 

14 60 11 ~A MISCELANEU FOLCLORIC ~ L RUM 

M 60 11 ~A POVEŞTI ORIENI'ALE ';) T POVESTE FOARTE . MINUNA!DA A UNUI 

li 60 

14 60 1 

COCON DE !MPARAT CE AU FOST UN DASCAL FOARTE !.NV'AŢAT 

:;)L RUM 

l ~A DE REBUS ANI'IQUIS MEMORABILIBUS BASILICE SANCT! PETRI 
R<l4E ::>N LIBER PRIMUS. ~T DE SUMMA. DIGNITATE ET 

AlJl'HORITATE .BAS ILICE SANCT I PE'l'RI -:J L - LAT 

-;)A NUMA PCUPll.rr, AL DOILEA CRAIU AL RIMULUI ~N T<l4UL 1 
~L RUM 
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Oimpul x 62 Titlu convenţional pentru titlurile ascunse 

1. Oimpul conţine titlurile secvenţelor de manuscr1~e. 

2. Continut: 

• ·,· 

2,1.- Identificatori: valori M 62, A 62 

2.2. Indicatori: 

Poziţia I: 

Poziţia II1 

• • 
2.3. Subcî!!!euri.: 

Ident!ficato~i 

de subcî~ 

;Jl'f: 
A)N 

;)1" 
'";:) l> 
;oG 
~J) 

;DL 

Q.29: 
1 

1 

t 

SuboiJ.~ 

titlul 
nu~r parte 
titlu parte 
paginaţie 

localitate 
dată 

limbă 

Semnificatie " 
titlul intră în Pişierul de 
autoritate naţional 

titlul nu intră în Fişierul 
de autoritate naţional 

fără autot 
cu autot 

Observat11 

nerepetabil. 
tepetabil 
repetabil 
nerepetabil 
nerepet'abil 
netepetabil 
nerepetabil 

3: Caraoterist1o1: . 
, · 

Cîmpul se tepetă pentru fiecare secvenţă în parte~ . 
4• Exemple 1 

M 62 '11 ';:)A ARCHIRIE ŞI ANADAN ~-p F~ 114-120 ':JG T!RGoVIŞTB 
';;}]) l ??9 ~L RUM 

M 62 H -;)A VARLAAM ŞI IOASAF JT C!NTAREA CE.A: OU PL:l:NGERE SPRE 
RtVNX DUll4NEZEIASCX A SFtNTULUI ŞI ·CUVIOSULUI IOAS.AP 

';)'P P .- 259 v - 261 v ';)G . MOLDOVA ~ /!NCEPUT SEO~ l g/ 
'°;)L RUM . 

• 
M 62 11 ~A ORAŢII 1DE NUNTX 4>TCONOCX'RIIA ~ F~; "!fl-4'!> ';)G HUŞI 

~'J>l680 ';)L RUM 
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~impurile x_§l_!!....!_§} - nu se utilizeazl. 

Cimpul x 65 - Titlu subiect •• utilizeaz~ cu aceleaşi aemniticaţii 
de la carte. 

Cimpul x 68 - Titlu variantă - nu se utilizeazl. 

Cîmpul x 71 .- identic ou cel de la carte (Indici c.z.u. pentru d'termina
rea subiectului). 

Oimpul x 75 • identic cu conţinutul oîmpului prevăzut pentru carte. 
(Denumirea subiectelor conţinute in document). 

N~A I Pentru c1mpurile care aint identice ou cele utili&ate 

pentru descrierea clrtilor, identificatorii de aubc~p 

şi întreaga structurl a cimpului răm1n ou aceleaşi codllr.l. 

'i aceea,1 semnifioaţie. 





P A R T E A A II~ 

GIDSAR DB TRRDRI DIN DOJ4ENIILE1 INFORMATICII, ISTORIEI 
Ol'RŢII, RESTAURX'RII ŞI PATOLOGIEI cîRŢII, RESTAURflII ŞI 
PATOLOGIEI ataiII, UTILIZAŢI tN DESCRIEREA BIBLIOGRAFICI 

ŞI . !N · PRELUORAREA AUTOMAT.X A DATELOR 
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-
l. TERMENI IN LIMBA ROMANA 

ABSTRACT = expunere sumară a conţinutului esenţial al unui document sau 
al unei lucrări 

ACATIST (slav. akatist;gr. akathistos hymnos) =carte de imnuri şi alte 
rue;ăciuni către Maica Domnului 

· Cel mai vechi acatist românesc tipărit este cel al 
Mitropolitului Dosoftei. 

'ACATISTIER - vezi:AOATIST 
„ 

ACIDITATEA HIRTIEI = p1t~:ee"{t:L ·. în hirtie a unor substanţe cu. 'caracter 
. . • acid· 

. . ' 
cauzele apariţiei acidităţii în hîrtie sînt de natură 
intrinsecă sau extrinsecă ca de pildă îmbătrînirea 
naturală a hirtiei, prezenţa unor materiale acide 
încă din faze de fabricaţie a hîrtiei sau respectiv 
cerneală ~cidă, poluare atmosferică, biodeteriorare 
etc • 

. ACUARELA = culoare de apă. Desen colorat în aceast~ tehnică. 

AOVAFORTE = gravuri în adîncime, pe metal, care utilizează,pentru inQizş
rea desenului pe placă,acidul azotic (apa tare). 
Prima . acvaforte cunoscută este lucrarea lui Dtlrer 
"Tun". Folosirea masivă a acvafortei datează din j~ 
rul anului 1530. 

AOVATINTA = variantă a grav'urii în ·acvatorte oare ţmit~ laviul, inventai! 
în sec. XVI~I de J.-B. Leprinoe • 

.. 
ADAGIU (lat. adagium, format din gd asendum = de făcut, de înflptuit) 

= maximă, sentinţă, proverb. Cuvîntul ~e foloseşie 
mai frecvent pentru aforismele foarte ve.chi. J. in
trat în titulatura unor colecţii' de creaţii paremio
logice (de exemplu opera lui Erasmus din Rotterdam 
Adagiorum collectanea, Paris, 1500) • . 

AFIEROSIRE = dăruire, închinare . 

AGENT DE DETERIORARE = element care condiţioneazK (iniţiazl) apariţia 
procesului de 4eteriorare. Intre agenţii de deterio
rare a hirtiei se numără& · lumina, .. , i gaza'tpoluante 
din atmosferă, ecidit 8 tea cernelii, ciupercile 
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. . 
microscopic~, insectele etc. 

ALTE INFORMAŢII DESPRE TITLU = termeni, sinta()me sau serie de trăsături 
caracteristice ce apar subordonate şi in legătură cu 
titlul propriu-zis el publicaţi~i9 sau cu titlurile 
paralele, variaţiile titlului propriu-zis, titlurile 
de 'părţi sau volume şi cu titlurile .operelor indivi
duale pe .care le conţine publicaţia. Ele calif~că, 
explică sau completează titlul la care se referă sau 
indică trăsăturile caracteristice în publicaţie, mo~ 
tivul pentru care sau _ ocazia cu care a fost tipărită 
publicaţia respectivă. Termenul include subtitluri şi 
variante de titluri aflate în pagina de titlu sau 
substitutul ei, ·dar nu cele ce se găsesc în interio
rul publicaţiei. 

ANALE (lat. annales = scriere istorică pe ani) = scriere veche .cu carac
ter istoric, în care întîmplări mai importa~te din 
viaţa unui popor sînt consemnate cronologic. Ex.& 
Analele lui Tacit, în care istoricul roman istori~ 
seşte prima perioadă a imperiului de la moartea lui . . 
August pînă la asasinarea lui Domiţian (14~96 e.n.). 
La noi°& Analele de la Bist ita ("Letopiseţul anonim. .. 
al Moldovei")care încep nararea -evenimentelor de la 
Dragoş Vodă9 pin! la Bogdan cel Orb (1359-150?.). 

ANALECTE (gr. analektos = cules, adă\.lgat) = culegere de bucăţi în proză . 
sau versuri, alese din operele unuia sau mai multor · 
scriitori. Ex.1 Chrestomaţie sau analectş de Timotei 
Cipariu. 

ANASTASIMATAR, · 
var. ANASTASIMAR 

(gr. anaatasimos = cel care se trezeşte, invie) = carte 
de tropa~e referitoare la inviere. 

ANOBIIDAE = familie de insecte din cadrul ordinului Coleoptera ai cărei 
reprezentanţi sînt cunoscuţi sub denumirea populară 
de. cari. 

ANTETITlll' =altă indicaţie de titlu, care fiind .plasată inaintea titlului 
propriu-zis al publicaţiei, sau a paginii de titlu ·. 
sau a subtitlul.Ui acestei pagini, ·introduce titlul 
propriu-zis.(Uneori conţine numele colectivităţii 
~esponsabile de apariţia lucrării, numele colecţiei, 
seriei, tematicii etc.) 
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'• t 

ANTOLOGHION (Br• antholoehion = floarea cu'Vintelor) = carte fare cuprindE 
slujbele obiQnuiţe la s(i.rbătorirea sfinţ~lor din ca
lend.arui creştin. Ex. a "/mtologhi ~' ed*ff~ f loarea 
cuvintelor ••• la anul de la zidirea lu_miţ . 7213" • •• 

ANTOLOGIE (gr. anthos =floare + logos = vorbire) = cui~~ere ~Je t~xte in
tegrale sau fragment are, reprezen~ativ~ :i' . ~ntru opera 
unuia sau mai multor autori, pentţu o PQ ioadă a 

' „ 
unei literaturi, o anumită orient.Ţe, o ' numită ternă, 
idee etc. Una din cele mai curi.os~ut;~. ; ~j plogii .'Î"-> 

literat urc:t. romântl vech-e este loer~ ,.,. de· ilar:(~ 
dt' -V-1hiu..) . . L \ · 

APOCALIPS (gr. apokalypsis = revelaţie, explicaţie) = ~ carte r : Q. Noul 
Testament care cuprinde revelaţiiie· f!cule sfîntului 

" . . 
Ioan evanghelistul în insula fatb.tp9p ; P!f, stir~ de 
felul celor ce se găsesc în liter$t~~~~ocrifă. 

! î. 
' 19 

APOCRIF (gr. apokrYphos = ascuns 1 neautentic• îndoielaj.o)~ ,, c.Uinente 
sau scrieri atribui te al tui autor de,oi,t ' el adevărat 4 

' ·.· 
Apocrife er au unele plrţi din Vecg.~Ul,_; 9~. Bout Testa-
ment precum şi orice scrieri cărora ~tB$fica nu le . 
recunoştea caracterul diviDtdar le tole~p pentru sco• 
pul lor m~ralizator. Intre cărţile pop~~re care au 
circulat la noi, mai ales in s~colele xyţI şi XVIII& 
Căderea îngerilor, Cain şi Abel• Moarteâ7lui Irod~ · 

,- j . 
Adormirea Maicii Domnului. t 

'f 
.APOLOG (gr. apologos = pavestire) = naraţiune in prozl seu $~versuri ou 

~POLOGIE (gr. 

un expres conţinut moralizator, prezenta~ în for~ 
alegoric~. Sinonima parabolă, fabull. · · 

apologia = apărare) = scriere sau cuvintare de şpărare, 
laudă exagerată a unei persoane s~u a unbi lucru. 
Ex.1 Platona Apologia lui Socrate. )'RDm.,y Apologhie• 
Neamţ11816; ' ·Bucureşti, 1819. 

I 

APOSTOL (gr. apostolos = trimis) = partea din Noul Te,tamen"' : care ouprin.: _: 
. .. de faptele apostolilor. Ex.a Apo~'~l, Ti~govişte ,1547. 

ARHONDOLOGIE {n.gr. arhondologhia) = istoria familiil~r boiereşti. Ex.a 
Arhondologia Moldovei de· Constant~n Sio~f_ Iaşi, 1892 • 

.ATAC BIOLOGIC - vez:i. DETEHIORARE BIOLOGICA .\ 

... 
.AUHEOLE (HALLO-uri) = zone de migrare (dispersare ) in h$.Xtti : t a unor mate-

riale străine, colorate, de obicei in -j\lful unui cen~ 
tru generator ( ~x. a aureole ruginii tti ~ „ ul incluzi
unilor de · fier, aureole brune in jurul Q rnelii acide 
etc.) ·. 11 
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AUTOGHAF (gr.., autos, singur + graphein~ a scrie) = scris chiar de elitre 
autori semnăţure autorului pe un volum, de obicei cu 
o dedicaţie. 

AVANT-TITLU - vezi1 ANTETITW 

BĂRBI = marginile neregulate ale foii de hîrtie, provenite din fabricaţie 
In 'unele cazuri ediţiile bibliofile pllstrează în le
gătură marginile neregulate ale hîrtiei. 

BESTIAR (lat. bestiarius = despre animale). Vezia FIZIOLOG 

BIBLIE (gr. biblos = carte) = .carte religioasă fundamentală a mozaicilor 
şi creştinilor cunoscută şi sub denumirea de Sfinte · 
Scriptură. Este o culegere de opere ale literaturii 

~de luoi!~ri jul!1dice,fituale,teligioase şi 
istorice, alese şi prelucrate de preoţi şi cărturari. 

BIND - vezi:NEHVURA 

Ex.a Paliia de la Orăştie (1582)~ Noul Testament de 
la Bălgrad (1648), Biblia de la Bucureşti (1688). 

BIODE'l'JmIORARE - vezi DETERIOHARE BIOLOGICA 

BLANC(~)= semn întrebuinţat în format pentru a marca spaţiile neutili-· 
zate • . 

BLOCAREA VOLUMULUI = solidarizarea paginilor şi astfel compactarea volu
mului ca urmare a unor agenţi externi. 

BU_COAVNA (v.slav. azubukovino) = abecedar. Sinonimei bucvar, alfavit,ABO. 

CBU =acronim pentru Control Bibliografic Universal. Sistem mondial pen~ · · 
tru controlul şi schimbul de informaţii bibliografice 
creat pentru a dispune pretutindeni şi rapid, 
sub o formă acceptabilă la nivel internaţionel,de dS-:. 
tele bibliografice de bază ale tuturor publicaţiilor 
apărute ·in toate ţările. 

CABOŞON= profil pe suprafaţa coperţilor (din metal, pi(tre preţioase etc) 
cu rol estetic şi .de conservare (pentru a proteja co
perta de contactul cu suprafeţele pe care este aşezat) 

CADRU - vezi!CH.ENAR 

CANT ·- vezi; MUCHIE 

CAP = partea superio~ră a cotorului cărţii. 

CAPI'l'ALBAND = element al cotorului. cărţii (aflat la capul şi . 

piciorul volumului) coiifecţionat din bumbac sau mătase 
cu scop estetic Qi de conservare. 
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CARACTER = orice semn grafic cere intru în - componenţe elementului de datl: 
litere, cifre, semne speciale, inclusiv spaţiu. Acees-i 
te este · semnificaţie termenului cu cere se operează . 

in sistem. 

CARACTERUL LITEREI = grup de trăsături caracteristice corpului de literă 
folosiţ in textul publicaţiei. 

CARI. - vezia ANOBIIDAE 

CARTUŞ= ornament cere încadrează un text, un .titlu, un cuvint. 

CATAGRAFIE (gr. katagraf' = inscripţie, desen, listă) = inventar, listă, 
catalog, recerisămînt. 

CATAVASIE (gr. katabasis = coborire) = imn cere completează fiecare din 
cele n9uă cintări ale canoanelor. In .veohime catava
siile· se cintau de emindouă stranele, . cîntăreţii cobO-
rind in mijlocul bisericii~ 

CATAVASIER :: cartea care cuprinde catavasiile. Ex. a "Cetavesieriu~ cu 
alte trebuincioase oint~i ce se · cintă presta tot 
enulu", Bucureşti, 1724. 

CATEHISM (gr. katechismos = instruire cu voce tare) = 
1) Scriere oare conţine, sub formă de întrebări şi 
răspunsuri, preceptele fundame.J.tele ale religiei creş,.. 

tine. 
2) Expunere sumară e unei 4octrine, a unei concepţii 
religioase, filozofice etc. 
Vezi şia Invătătură creştinească. Prime tipăritură 1n 
lb. română a fost Catehismul luteran (Sibiu, 1544)~ şi 
prima tipăritură rom. Coresia Intrebare creştinească 
( 1599). 

CAZANIE (v.elev. kezenije) = oerte . · d~ predici in cal;'e sint dezvoltate şi 
explicate pasaje din evanghelie. Cea mai cunoscută 1n 
li-te;~veche este Cazania lui Varlaaatt 'numit~ şi 
Carte romonească de învătătură (1643). 

CASU~A TIPOGRAFIC.A (COWPHON) = datele aflate de obic·ei la sfîrşitul 
unei publicaţiiycare conţin informaţii cu privire la 
publicarea sau tipărirea acestele, 
informaţii suplimentare (numele autorului şi al lucrl~ 
rii, uneori _numele editorului, al ilustratorul·ui, al 
tipo9rafului, al celor care suportă cheltuiala, 
ou literele cui s-a tipărit, data eto. 
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CEARCĂN DE APA - vezi: PETE DE UMEZEALX 

CEASLOV (elev.~ = ora + slav~ = cuvînt) = carte cu rugăciurii şi cin
tări pentru diferi te ceasuri din z_i. Impreună cu mi
neiul, octoihul, triodul, strestnicul şi penticosta
rul formează breviarul bisericii ortodoxe. Printre 
prlmele ceasloave tipărite la noia Ceaslov greco
arab (17o2) şi Ceaslov slavo-român (1714)1 datorate 
lui Antim Ivireanu. 

CEASLOVEŢ (slav) - vezi1 CEASLOV" 

CEASOSLOV" - vezia CEASLOV. 

CHENAR= bordură care încadrează paginile sau coperta . cărţii. Adesea este: 
realizat din elemente ·ornamentale. 

. . ' 

CHINOVAR = cerneală roşie utilizată la scrierea ini ţi~lelor .~ la ornamente i 
miniaturi şi la sigilarea actelor. 

CHIRIACODROMION (gr. l\yriakodrom.ion, din k,yriakos = care aparţine lui 
Christos + dromos = drum, cale) = colecţie de cuvin~ 
tări bisericeŞti pentru toate duminicile • . Ex.1 ~ 
riakodromion sau Evanghelia invătătoare„ •" Ml.grad, 
1699 • . 

CIUPERCI MIOROSCOPICE = grup de organisme microscopice ubiq~tare, ce 
dispun de un echipament enzimatic bog~t şi lab.il oare . 
le permite adaptarea le surse de hrană foarte variate & 
Se dezvoltl în condiţii de umiditate relativă a aerU.:. .. 
lui de peste 65%. Sinonima ciuperci de mucegai, micro-
micete. 

CIUPERCI DE MUOEG.AI = vezi1 CIUPERCI MICROSCOPICE 

OIM.P = şir de caractere conţinind elemente de dată aflate intr-o l~găturl 
logicl din punct de vedere bibliografic (de ex.a 
cimpul pentru limbă conţine coduri pentru limba textu.
lui; iimba textului original, limba rezumat elor). 

I 

OI.MP DE .LUNGIME FIXA =· oimp oare cuprinde întotdeauna acelaşi numlr de 
caractere ( de ex.a limba e~te exprimată · printr-un 
cod alfabetic de trei caractere RUM = limba români). 
Otmpul de lungime fixll este identificat prin poziţia 
sa in fi~ă. 

OIMP DE LUNGIUE VARIABILA • cimp care cuprinde un număr oarecare de carac
tere (de ex •. 1 Qimpul pentru titlu). Oimpul de lung+me 
variabilă este identificat printr-\Ul identificator de 
cîmp. Un ctmp de lungime variabilă cuprinde doi indi-
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catari şi unul sau mai .multe eubcîmpuri fiecare cu 

identificatori de subcîmp . 

CODICE (lat. codex = tăbliţă de scris, carte, condică) = manuscris 
vechi, păstrat în formă de carte. Ex. Codex aureus, 
Codex Sturdzonus, Codex Neagoeanus etc. 

COLLIGAT = unitate fizică creată posteditorial de către posesor , prin le
garea împreună a două sau mai multor documente, după 

criterii subiective. 

COLONCIFRU = Nr. de ordine al paginii unei c9.rţi, imprimat în partea de 
sus sau de jos a acasteia. 

COLONTITLU = primul rînd tipărit cu majuscule deasupra textului fiecărei 
pagini,cuprinzînd numele autorului , titlul î ntreg sau 
prescurtat al cărţii ori al unui capitol. 

COMPILAŢIE ::: utilizarea mai mul tor izvoare şi prelucrare a mai· in.~ tor in
formaţii, date neprelucrate etc. într-o nouă operă; 
opera rezult ată din folosirea informaţiilor culese 
din mai multe surse. 

CONSERVARE.= 1) ansamblul metodelor şi mijloacelor profilactice şi cura
tive puse în slujba păstrării bunurilor culturale; 
2) disciplina care se ocupă cu etiopatologia, profi~ 
laxia Şi tratamentul de stopare a deteriorării bunu
rilor culturale (sinonim prezervare); 
3) activitatea pusă în slujba creerii condiţiilor 

0

0p~ 
time păstrării caracteristicilor originale ale bunu~ 
rilor culturale (d·epozitare, menţinerea fact orilor 
microclimatici la valorile pre scrise, manipulare şi 
valorificare corecta etc.) 

COPERTA INTERIOARA = verso-ul copertei (în descriere se va utiliza& 
COP .• l INT.; COP~2 INT~) 

COTORUL COPERŢII = zona din copertă care acoperă cotorul corpului cărţii . 

COTORUL CORPULUI C/\RTII = pa1.'tea corpului cărţii c are se c onstituie prin 
unirea caietelor (printr-un sistem. de coasere sau în
cleiere) şi care are rol de axă în jurul căreia se ro
tesc foile. 

COTOH CU NEHVUHI = cotor, pe suprafaţa căruia sînt profi l ate nervurile. 

COTOR NETED = cotor plat care maschează elementele de constituire a coto
rului : corpului cărţii ( ftrM f erof 'ttiiu) . 

CRESTOMAŢIE (gr. khrcston = util + mat hc-Ln = a învi.iţa) = o s·elecţie de 

texte, după criterii funcţionale , cu caracter didactic 
vezi ş i 1 ANTO.LOGIE,ANALECTE 
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cnt:Ş1'EHI FUNGICE = denumil'e dată miceliilor şi fructificaţiilor fungice 
prezente pc materiale. Aspectul, formo şi culoarea 
lor pot furniza dote privind speciile implicate şi 
amploarea otacului. 

CRI.PTOGRAMA(gr. kryptos = ascuns + gromme = desen) = document, însemnare 
cu caracter secret. · 

CRONICA ( gr. khronos = timp) = scriere cu caracter istoric, în care sînt · 
consemnate, în ordine cronologică evenimentele mai 
importante din viaţa unui popor, a unui domnitor, a -
unei familii etc. 

CRONOGRAF (gr. l(hronos = timp + graphos = scriere) = scriere cu caracter 
isto~ic care cuprinde faptele, de obicei de la înce
putul lumii, îmbogăţite cu legende religioase şi 
populare. Ex.i Istoria sinoptică a lui Constantin .. 
Manasses; Hronoqraful Tării Rumânesti etc. 

cu BLAGOSLOVENIA = cu aprobarea (Formulă utilizată în cartea veche ro
mânească pentru a indica patronajul). 

CUSTODE = vezi: RECLAMA 

DATE PRELIMINARE= 4.- pagina sau paginile de titlu ale publicaţiei, in
clusiv verso-ul fiecăreia uintre acestea1 .2,.- orice. 
pagină sau pagini care preced pagina sau paginile de 
titlu; 3.~ menţionarea privilegiului şi autorizaţiei 
de tipărire. 

DEPOZITE (DE MATERIAL) = materiale (diverse) acumulate şi fixate pe sU.:. · · 
prefaţa hîrtiei. Ex.: depozite de praf, ceară etc. 

DEPOZITE DE CEARA = ceară acumulată şi fixată pe suprafaţa hîrtiei. 

DERMESTIDAE = familie de insecte aparţinînd ordinului Coleoptera ai cărei 
reprezentanţi se hrănesc cu piele şi pergament. 

DESCRIERE BIBLIOGRAFICA = set de date bibliografice care îhregistrează şi · 
identifică o publicaţie. 

DESEUNAREA GENERALA A : MA TERIALULU I = termen care indică în linii ma&!1 
clasa materialului c~eia îi aparţine publicaţia. 

DESEMNAREA MATEHIALULUI SPECH~IC = numele clasei specifice de material · 
din care face parte publicaţia. 

DET.IUUOHAHE = deprecierea materialelor prin pierderea într-o anumită mă-
ri ură a cali t ?.iţ ii lor ini ·ţiale. In general deteriorări
le hîrtiei sînt clasificate în& fizice, chimice şi . 

bi.ologice. 
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DETERIORARE BIOLOGICA = proces complex de deteriorare sub acţiunea unuia 
sau mai multor agenţi biologici. 

DETERIORARE CHHUCA = transformări complexe în material . apărute în urma· 
desfăşurării unor reacţii chimice. (e~. ruperea le
găturilor chimice din macromoleculele de celulozăi 
urmare~ acestei deteriorări chimice este pierderea 

rezistenţei hîrtiei). 
„ 

DETERIORARE FIZICO-MECANICA = deteriorări apărute în urma acţiunii unu1 
fenomen fizic cace depceoiază materialul pcin solicit.~ 
mecanică (ex • . îndoituri, plieri, rupturi, tensio
nări etc • .) . ~"o~r-~~~ 

DETERIORARI EVOLUTIVE ~ deteriorări apărute sub acţiunea· care se desfă-
şoară continuu acceriţuînd · depceoietea materialelor 
pe măsura trecerii timpului. In general s.înt .evolu
tive deteriorările chimice şi biologice. 

DETERIORARI IREVERSIBILE = 1.- deteriorări care se produc cu modificări 
chimice în structura suportului sau pierderi de mate
rial. 2.- deteriorări în urma producerii cărora mş
terialele nu mai pot fi readuse la forma iniţială. 

DETERIORARI NEEVOLUTIVE = dete·riorări apărute în urma unor procese actual 
mente încheiate şi stabilizate in condiţiile date o 
ex.t deteriorările fizico-mecanice, deteriorările 
biologice în condiţii climatice neprielnice dezvoltă~ 
rii. 

DETERIORARI SPECIFICE FOLOSIRII = deteriorări apărute în urma manipulări~ 
lor uzuale~ ex.a acumulare de impurităţi şi grăsimi _ 
pe colţul de răsfoire, uzarea pielii de la cotor etc 0 

DIAO, vezia GRÂMÂTIC 

DIDAHIE (gr. didahi = învăţătură) = predică moralizatoare, cuvîntare, în~ 

r 
văţătură rostită în anumite împrejurări solemne, care 
are la bază un text din Evanghelie. Ex.t Didahiile 
lui Antim Ivireanu 

DIOTOSITORIU (cu DIORTOSIREA) =corector (ou corectura ••• ) 

DRUGAR <:f!Ji~ ])'Jr.a~e:Jc_)=. t~jo7):..af J „ . . ~ ~--.-: : . 
DuCT (lat. ductus)= trăsătură, fermii, · caracter de. f1fe1c: 

EDIŢIE = totalitatea exe~plarelor unei publicaţii tipărite prin folosirea 
aceluiaşi zaţ tipografic sau reproduse după modelul 
exemplarul.ui-b~ză şi publicate de un editor sau un 
grup de editori. (O ediţie poate fi tipărită de mai 
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wulte ori sau poete avea mai multe apariţii, iar 
aceste reeditări pot prezenta mici diferenţe între 

ele). 
= · ?1ct"ma. eeld1fz. · fn ~ "m/Jc -nietM1.St!1qS-11 l1t/ 'f"!Ntu' ..t~~;.,. 

. . . 
EDIŢIE I'RIMA = prima aparitie editorială a unei opere. 

--- ~- ---- - --·· -
EDIŢIE PRINCEPS = prima ediţie a lucrărilor autorilor care au trăit îna- . 

inte de apariţia tiparului (jumătatea sec. al :XV-lea). 

ELEMENT ·:s cuvînt, sintagmă sau grup de · caractere reprezentînd un component 
i distinct al informaţiei bibliografice; parte dintr~o · 

zonă a descrierii bibliografice. 

ELEMENT DE DAT.A = cel mai mic şir de caractere care este identificat 
· explicit. 

ENCOMION (ngr. egkomion)= elogiu, cuvîntare de laudă. 
I 

EPISTOLIE (gr. epistoli) = scriere în versuri,sub :forma unei scrisori~ · 

adresate unei persoane reale, fictive sau decedatt.; 
prin care autorul discutl o problem! lit~rară, fil~ 
zof'icli eto. în stil didactic sau satiric. Ex.a 
Horeţiua Ad Mecenatem; Gr • .Alexandrescu Epistolă 
către Voltaire. 

EPITALAM ( gr. epithalam.ios = cîntec nupţial) = poem de miel întindere 
scris în cinstea tinerilor căsătoriţi. Ex. Sapho1 
Pindar, Anacreon sînt autori de Epitalamuri. 

ERMINIE (gr. ermineia = interpretare) = manual de pictură religioasl bi
zantină, care cuprinde, pe lîngă indicaţiile şi re.;. 
ţetele tehnice ale meşteşugului, şi texte apocrife 
legate _de personajel~ şi scenele înflţişate. ManU.:. 
scrise greceşti ale erminiilor au fost redactate 1n 
atelierele zugravilor da la Muntel~ Athos. O parte 
s-au tradus şi în româneşte • 

. ETICHETA = zona de fişli care cuprinde totalit~tea cîmpurilor de lungime 
fixă. 

EVANGHELIAR( lat. evang .eliarium) =· carte care conţine ·cele patru evanghe-
lii, în întregime sau 
,parţial. Primul evangheliar complet tipărit în 
limba românăa Tetravanghel (1561) al lui Coresi. 

. . 

EV'ANGHELIS (gr. evenghelion :bunavestire) = una din cele patru versiuni 
de bază . ale doctrinei creştine. Ve~· s/ iV-4NGNEt.l1tR. 

. . 
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EV ANGHBLIB INV' AŢATOARE, vezi r: CHIHIACODROMION 

EVHOLOGHION·' (gr. euhologhţ9~ = carte ·de rugăciuni), v ezia MOLITVENIC 

FIAB , nti : JFLR 

FACSIMIL = reproducerea exQctă, manuală sau mecanică a unui manuscris, 
desen, carte etc. 

" FERECATURA = învelitoare a coperţii, realizată în me t al e preţioase pre~ 
lucrate artistic. 

FILIGRAN = 

transparenţă • 

FINALE = micile ornamente ·care se pun la sfîrşitul capitolelor (în fr. a 
eul de lampa) • 

... 
FISA FIICA = denumire convenţională dată fişei în care se completează 

~ 

FISA .MAMA = denumire 
> 

numai eticheta şi notele specifice referitoare la 
particularităţile exemplarului descris. Aceasta va 
fi pusEl. apoi în relaţie (în cadrul prelucrării auto
mate) cu fişa mamă prin numărul de înregistrare în 
sistem 5e . 1.f1rili.fttJă M'IJ1!ut 1oaie -e:t:em)>la!Ce~ a.~&t41'' ~·zSi~ 
,..., Qfo.tc11t. •eetU1 717Qt' e'?>~~r. CAP" a. f°'t"I ~c1E1.s ?e ~{" b?a»tc:t. ~ 
convenţională dată fişei care conţine descrierea 
completă s unui document-etalon pentru t oat e exem-
plarele unei ediţii. 

FIZIOLOGUL (gr. ph:ysis = natură + logos = ll'()lc.6itte :. ) = scriere populară mo
ralizatoare, asemănă torF e unui manual de zoologie, 
în care descri.eres animalelor, fantastice sau reale, 
este urmată de pilde esopice. Astfel de lucrări au 
fost create în sec. I.V în Egipt, prelucrate apoi în 
limbile romanice şi germanice . 

FLEURON = ornament gravat în formă de floare. 

FLOAREA CUVINTELOR, vezi1 ANTOLOGHION 

FLORILEGIU (lat~med. florilegium) = culegere de texte alese; vezi şi: 
antologie, crestomaţie • . 

FOAIE FRONTISPICIU = foaie tipărită înaintea paginii de t itlu, sau care o 
înlocuieşte, bog·at· ornamentată, cuprinzînd un rezumat 
al paginii de titlu. 

FOI DE GARDÂ = una sau m~i multe foi de protecţie, albe şau colorate, 
confecţionate din hîrt ie, mătase etc. Protejează o 
gravură, mini atură, desen, acuarelă etc. 
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Oind acesteaeînt OQezate între copertă şi corpul 
cărţii (avînd şi funcţia de le~utură) ele se vor 

numi forzat. ..J J. . . ,,,_ !-4 ~_....,.....„ 
\f!!..11 ll~U #f lrtU„SI fJ 11Ur,e. ~" 

= indicativ convenţional\determinat de numărul de înd~ • 
ituri ale foii tipo6rafice. Se stabileşte în funcţie i 

de·numărul de foi ale caietelor (signatură şi raclam~) 
direcţia liniilor de apl, d1spunel!el2- filigranului pe ' 
foaie. (vezi şi Pcit1tt4f..«) 

FORZAŢ = foaie dublă care face legătura între copertl şi corpul cărţii, _ 
avînd şi rol d~ protecţie. Tipul de material şi sti-
lul, în care este realizată decoraţia acestuia, con
stituie elemente de orientare cu privi~e la perioada 
istorică, aria geografică, legător etc. 

FRAGILIZAREA HIRTIEI = o importantă pierdere a rezistenţei .~niţiale a 
hîrtiei manifestată prin fisurarea sau spargerea 
zonelor afectate ale foii l~ manipulare. f'cx:('!E: 
ajunge,în faze ~xtreme,la fragmentare la cea mai 
uşoară atingere. 

FRONTISPICIU = ilustraţie plasată în partea de sus a paginii de titlu . 
sau a începutului de capitol avînd . uneori inclus şi 
ti'tlul lucrării sau al capitolului. 

FUNGI {lat. fupgua=ciupercă) = ciuperci 

GALERII DE INSECTE = galerii cu traiectorie întortocheată produse în 
scoarţele de lemn şi în corpul cărţii prin consumarea 
materialului de către larvele insectelor aparţinînd . 

ordinului Coleoptera • 
.J 

GAURI DE ZBOR = orificii produse în scopul ieşirii din material pentru 
efectuarea zborului de împerechere a insectelor 
aparţinind ordinului Coleoptera. . 

GRĂMXTIC = scriitor de cancelarie domnească, slujbaş de vi~terie, logoflt ~ 
Prin extensie copist. Sinonimei pisar, uricar. 

GROMOV'NI'#!1scriere populară oare prevesteşte vii.torul după fenomenele 
naturale. 

HAGIOGRAFIE (gr~ hagios = sfînt + grafein = a scrie) = ramura teologiei _ 
care are ca obiect povestirea vieţilor sfinţilor. Ex. i , 
DosotteiaViaţa şi petrecerea zfintilor, Iaşi, 1682~ : 
i686. 

HARTOFILA~hivar, bibliotecar ·al unei biserici sau mănăstiri. 
HEHMENEUTICA (gr. hermeneutikos = explicativ) = teoria şi arta interPţ't'e

tării unui text. 
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HRISTOITII (gr. hristoitheia = bunăouviinţă) = scriere cu caracter didac
tic, manual de bună purtare. Ex.a Anton Pann Hristo
itie au Şcoala moralului ••• Sibiu 1834. 

ISBD = International Standard Bibliographical Description .= Descrierea 
bibliografică internaţională standardizată 

ISBD (A) = International Standard Bibliograph.ical Description (Ancient) 
= Descrierea bibliografică internaţiona~ă standardiza
tă pentru publicaţii vechi. 

ISBN -· International Standard Book Number = Sistemul internaţional de nu
merotare a cărţilor. Acest sistem este destinat inre
gistrării într-o formă codificată a producţiei de car
te din fiecare ţară. Numerotarea cărţilor după ISBN 
permite identificarea fiecărui titlu sau a fiecărei 
ediţii a unui titlu sau a unei edituri sa~ organizaţii 
editoare; numărul respectiv fiind unic pent'I· u acelaşi 

titlu sau aceeaşi ediţie. 

ISSN = International Standard Seriala Number = Numerotarea internaţională 
standardizată a publicaţiilor in serie. Numărul inter
naţional standardizat al publicaţiilor în serie (ISSN) 
este un cod cifric standardizat, concis, unic şi nee
chivoc, destinat identificării exclusive a titlului 
unei publicaţii în serie. 

IDENTIFICATOR DE CIMP =şir de trei caractere oare identifică un c~p ·de 

lungime variabilă, compus din 1 codul nivelului biblio
t?;I"afic (caracterul s, C, M sau A) şi tipul cîm.pului 
(format din două cifre). . . 

IDENTIFICATOR DE SUBCIMP = cod de 'ouă caractere procedînd fiecare subcîmp, 
necesar identificării lui in cadrul unui cîmp de lungi
me variabilă. Primul caracter este totdeauna OJ iar cel 
de al doilea caracter este alfabetic. (De ex.: în ca
drul cimpului de lungime Variabilă X 21 - .a~tor - iden
tificatorul de subcimp O> A indică elerentul de intra
re al numelui, iar identificatorul de subcîm.p f.J D in
dică restul numelui). 

!FLA = International Federation of Library Associations (In româneşte 1 

FIAB =Federaţia Internaţională . a Asociaţiei Bibliote-
carilor). . 

ILUSTRATIE = reprezentare grafică, legată de conţinut, ~are apare în cadrul 
\ unei publicaţii. 

IMPRIMARE = toate exempl~ele unei ediţii publicate odată sau intr-o singu
ră operaţiune. Aceste exemplar e permit includerea va
riantelor care a.par in cursul ti:păririi. 

INCLUZIUNI DE CUPRU = particule de cupru desprinse de pe instalaţiile de 
fabricare a hîrtiei, incluse î n pasta de hirtie şi fi
xate în foaie. In prezenţa umidităţii excesive se for-
mează aureole albastre-verzui în jurul particulelor de 
cupru datorită foroării carbonaţilor de cupru. 

INCLUZIUNI DE FIER = particule de fier desprinse de pe instalaţiile de fa
pricare a hirtiei, incluse în pasta de hîrtie şi fixate 
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în foaie. In pr ezenţa ur~idităţii excesive se formează 
aureole ruginii în jurul particulelor de fior datori-

i · tu formurii oxlzilor de fier (r.ugină). 
\{r.'al. 11'e.u.,,a.b1.dum ~ ~făni 

INCUNABUL ,- = tipuriturlle secolu ui al XV-lea (pînă îri anul 1500 inclu-
siv). 

INDI CATOR = cod/opmat-y/c'f:~~i:r asociat unui cîmp de lungime variabilă 
care furnizează informaţii suplimentare în cee~ ce 
priveşte conţinutul cîmpului, sau indică modalităţi 
de prelucrare a datelor. 

INFECTARE = contaminarea unui material .cu microorganisme. 

I NFESTARE = contaminarea unui material cu insecte. 

INIŢIALA = prima literă a unui cuv î rit, paragraf, capitol, ţext manuscris. 
( Adesea\iJ"'6i;at ornamentată şi colorată). Se regăseşte \ 
şi în primele tipărituri, executată tot··manual. 

INTERFOI.IERE = introducere~ la legat a Unor file albe intre cele tipărite ·. 
pentru marcarea paginilor lipsă sau pentru comple
tări şi corecturi ale lectorului. 

INTEHPOLARE = intercalare într-un text dat a unor părţi care nu aparţi
neau textului original şi care au fost adăugate ulte• 
rior fie pentru a explica, fie pentru a. completa 
textul iniţial. 

I RMOLOGHION (gr. eirmos = suită de rugăciuni + loghion =Cl.fvF~'t; ) = carte 
âe. · t..1.tet"· ·. în care se află o suită de imnuri. Ex9a 

tt ••• S-au tipărit Irmologhionul acesta ••• în sfînta · 
monastire Neamţul, la anul 182? la martie 15". 

IRMOS (gr. eirmos = suită de rugăciuni sau imnuri) = primul vers al unei 
cîntări bisericeşti; indică atît cuprins~l cît şi me
lodia celorlalte versuri. numite trooare. 

I ZVOD (v .slav.) = manuscris, listă, însemnare, catast1r. 

INCHIZ ATORI = c(1sro1:fft't1e. de închidere a cD.rţii pla_sate pe cele două coperţi. 

I NGALBI!:NIREA (IKBRUNI RE A) HI RTIEI = virarea culorii spre galben-brun .da.:. 
torită transform5rilor chimice produse în hîrtie • . 
Aceste trunsformă.ri au loc mai ales la contactul cu 
JiUmina (re nc·ţii f otochimice), 

INTREHAHE CHEGTIN.~ ASC/\ = ve ~, i: CA 'l'r;!USM 

JITIE (~. s l av. zitijje) = bi or.;rafi e , prlţ anie, întî inpl nre 
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LAVIU = procedeu de a colora monocrom un desen cu tuş dil uat sau cu o 
culoare de apă. . 

LEGATUHA (DE CARTE) = sistem de solidarizare a părţilor componente ale 
cărţii, în scopul realizării continuitfiţii tex tului 
şi a conservării volumului. Uneori are şi funcţii 
estetice. Stilul legăturii ofer~ adesea posibilita
tea stabilirii ariei geografice, perioa~ei etc. 
(Vezi anexa •• • ) 

LETOPISEŢ (sl).~vezi: f}rJAL~ 

LETRINA = 1.- literă majusculă adesea ornamentată care ocupă înălţimea 
mai multor linii de text la începutul unui paragraf 
(vezi şi iniţiale) • . 2 • .:.. litere independente care mar• 
chează ordonarea alfabetică a cuvintelor în enciclo.:.. 
pedii, dicţionare etc. 

LIGATURA = semn grafic· care uneşte două sau .mai multa litere . 

LINII DE APA = urmele lăsate în foaia de hîrtie de către sita pe care a 
fost fabricată. Acestea sînt orizontale (vergeuri) şi 
verticale (pontuzouri), vizibile prin transparenţă. 

LITURGHIE (gr. leitos =public ·+ ergon =prestaţie)= rugăciune care se 
oficiază dimineaţa , în special duminica şi la săr
bători. 

LITUHGHIER = carte care conţine rugăciunile pentru săvîrşirea liturghiei • 
Inceputul tiparului în ţările româneşti este marcat 
de Liturghierul lui Macarie (15o8). 

„ ~ 

LOGOFAT = vezi~GRAMATIC 
MANU PROPRIA (lat~)= exp~esie folosită în documentele medievale oa~e se 

refer~ la semnătura titularului. Prescurtat& m.p. 

MARCA TIPOGRAFICA = vinietă, adesea alegorică., însoţită de o deviză 
adoptată de tipograful şau editorul cărţii, imprimată 
fie pe pagina de titlu, fie la sfîrşitui cărţii. 

MARGINALIA (lat.). = note pe marginea paginilor tipărite, conţinînd obser
vaţii în legătură cu pas.ajele corespunzătoare. 

MATERIAL INSOTITOR = scurtă descriere a oriciirui material ce însoţeşte 
partea sau părţile esenţiale ale publicaţiei şi care 
este menit a fi folosit. împreună cu aceasta. 

, ir/rnti c q,. 

MEMŢIOJTAREA EDIŢIEI = eleWie.,,1e ·<if., . edi_ţiei sau imprimifrii din care face 
parte o publicaţie, înregistrată în termenii folosiţi 
în publicaţia respectivă sau comunicată, cind este 
necesar, de agenţia bibliografică. 
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MENŢIONAREA RESPONSABILITAŢII = element privind identificarea persoanelot 
· şi a funcţiei lor, care sînt răspunzAtoare sau au 
contribuit la crearea conţinutului intelectual sau 
artistic al lucrării. 

MENŢIONAREA SERIEI = · · . elemente care identifici o· serie şi 
subseriile oi (dacă este cazul) şi orice numerotare 
cu cifre sau litere în cadrul seriei şi subseriei. 

MIGRAREA CERNELII (CULORILOR) = antrenarea pigmenţilor sau coloranţilor 
din cerneală (culori) de. către front~ de apă sau 
alţi agenţi fluizi şi deplasarea lor în hîrtie. 

MINEI (v .sl. mineja) = carte în care sînt orîndui. te slujbele 
sf~nţilor din toate zilele. Este împărţită în 12 
ph-ţi pentru cele 1,2. luni ale anul u1. Au fost tra

·duse şi tiph'ite în româneşte de Grig'Orie, Ohesarie 
şi Filaret de Râmnic, la RÎmnicu Vîlcea (1?79-l?Bo). 

MINIATURA (lat. minium = oxid de plumb) = mici compoziţii sau ornamente 
pictate, uneori aurite sau argintate, aflate pe ve

MISCELANEU = 1.-

chile manuscrise şi incunabule. ttt. '1._eeptt1 .e&.
1 
~ ~:3 

Ct.L 7n.t.fitillrri. C!tÎl46A:u $Q.t.I vetmlt'dl7t , ~01 • reli~•ll. 1-4' p'l'll•~~· 
manuscris .alcătuit din mai multe lucrări, care pQt fi 

diferite tematic, scrise d~ mai mulţi copişti la 
date diferite. 2.- publicaţie care cuprinde mai multe 
lucrări ale acelui.aşi autor sau de autori dif&riţi. 

MOLEBMIC (ale ) = vezi a MOLITVENIC 

MOLITVENIC (v.slav. molitvinik) = carte de rugăciuni care se citesc în 
diferite împrejurări ale vieţii omeneşti de la naşt.ere 

pîriă la moarte. ·Ex.a Molitvenic, Tîrgovişte 15451 
Molitvenic tipărit de Coresi, Braşov 15641 Iaşi 1681 
datorat lui. Dosoftei etc. 

MUCHIE= grosimea coperţiitn cele trei laturi libere. 

NEHVURA = profil vizibil pe cotorul cărţii, provenind din tehnica de 
coasere a caietelor cărţii. Corespondentul pr.ovenit 
din .limba germană1 ţmit. 

NIVEL ANALITIC = descrierea bibliografică a conţinutului unei p~blic~ţ~i„ 
monografice sau seriale. 

NIVEL BIBLIOGRAFIC = modalitate de înregistrare şi descriere : . 
. ff:„ . "!.!'til.:,./oct-<m~nÎ ( ea,Jt:/f!j mtih'u30t.J~1. J~/tid~ ~).I · 

NIVEL COLECTIV = descr'ior.ea cara.cteris~icilor general~ ale unui grup de 
volume sau lucrări care constituie o lL.'litate .de con
ţinut. 



NIVEL MONOGHAFIC =descriere bibliogrofică · a unei publicaţii de sine stă
t~toare (unitate .fizică şi de conţinut). 

NIVEL SERIAL = descrierea bibliograflcă a publicaţiile~ seriale (publi- · 
ceţii periodice sau în serie). 

OCTOIH (gr. oktoihos = opt tonuri) = carte de ritual, folosită în biserica 
ortodoxă, care cuprinde cîntări pe opt glasu:i:-i. Ex.a 
Octoihul de la Caransebeş, mas. din sec1 XIII; Octoih 

OGLINDA PAGINII . 

tipărit de ruacarie, ir~cv1:;tc (/~-Io) . 

= forma şi dimensiunile suprafeţelor tipărite pe 
paginile unei · cărţi. 

OGLINDA PAGINII DE TITLU = transcrierea integrală a paginii de titlu, în 
formă continuă, marqînd însă sfîrşitul de rînd al 
textulUi tipărit prin două bare oblice (//). Din 
această transcriere vor fi omise motto-urileAi°versu-

„ 1 

rile citate.. 

OLOGRAF = scris de mina autorului {despre manuscrise, corespondenţă etc.) 

OMILIE {gr .• homilia = .conversaţie) = predică religioasă, cuvîntare, vezi 
şi& CAZANIE. Primele traduceri de omilii le-a făcut 
Coresi în T~lcul Evangheliei, :.8/lifs_o.vC.f.;64). 

• 
OPIS= list~ sau indice de_acte, documente etc. 

OIŢIOl'TAL = cîmpul (subcîmpul) poate lipsi de pe fişă în situaţia în oare 
documentul descris nu conţine ~lementele care def:l:neso 
cîmpul sau subcîmpul respecziv. 

ORNAMENT TIPOGRAFIC = motive geometrice, florale, zoomorfe sau antropo
morfe, de dimensiuni mici, c~re împodobesc paginile 
tipărite. 

OROLOGHION {gr.) = vezi CEASLOV 

OSMOGLASNIC .(slav.) = vezi OCTOilI 

OTECINIC (slav~ otcinik) = vezi PATERIC . ' 

~ PAGINA COPYRIGHT.= verso\paginii de ţitlu, unde se adaugă in:t;ormaţii pri-
vind permisiunea de reproducere a cărţii. 

PAGINA DE TITDJ = pagină, de obicei la începutul publicaţiei, care prezint~ 
-cele mai cuprinzătoare informaţii despre publicaţie, 
lucrarea conţinută. în publicaţie, titlul, afirmarea 
responsabilităţii şi a tuturor sau a unei părţi din 
datele de imprimare. Cinel elementele,.care în mod nor
mal sînt prezenţate pe o pagină de titlu, sînt împăr~ 
ţite ~ fără a se repeta - pe dou~ pagini faţă în faţă, 
acestea sînt considerate împreună pagină de titlu. 



PALIMPSEST (gr. pelin= din nou+ poestoe = · răzuit)= foaie de pergament 
de pe care a . fo.st ras text ul vechi pentru a fi înlo
cuit cu un text nou ( p/roc~" f h.eeY't'nt ""~ · ci~s f>t Cvu I 
fi ed 1il • t/in /,'1>3~ ele ?WJ.:fe1c1'ttl). 

PANEGIRIC (gr. panegyrikos = elogiu) = discurs în care se făcea elogiul 
unor mari personalităţi (se rostea adesea la înmor-
mîntări). 

PARACLITICHI (gr.) ::s vezi OCTOili 

PAREMIOLOGIE (gr. paroimÎq = proverb + logos = cuY-i~) = disciplina care 
are ca obiect cercetarea proverbelor populare. 

PARIMII (gr. paroimia = proverb) = proverbe. Extrase din Parimiile lui 
Solomon ori din Epistolele sfinţilor Apostoli. 

PASCALIE (gr. paahalia = etirbătoarea sUferinţei) = calendar perpetuu cu 
tabele de însemnări pentru c·alculuJ. sărbătoriior reli'~ 
gioase (în special data Paştilor). 

PASSIM (lat. = ici şi colo) = formulă întrebuinţ;aii!. pentr.u semnaiareâ 
existenţei în diferite locuri .în volum a aceloraşi 
elemente ale descrierii. 

„ " .., PATA = zona, de formff., mărimi? şi ouloltkf foarte diverse apărute pe hîrti.e · 
sau pergament în urma contactului acestora cu diferite 
substanţe care se pot fixa fizic sau chimic pe fibre. 
ex.s pete de umezeală, grăsime, ceară, pete fungice 
etc. 

PATA DATORATA INUNDARII = vez~ PATA DE UMEZEALA 

PATA DE CEARA = zonă translucidă în hîrtie, cu contur delimitat, apă.rută _ 

în urma contactului ou o picătură de ceară fierbinte~ 

PATA DE GRASIME = zonă translucidă în hirtie (mai mult sau mai puţin col~ 
rată), apărută în urma contactului cu o materie grasă. 

PATA DE UMEZEALA = zonă de obicei colorată diferit în rap~rt cu restul 
hîrtiei cu un contur bine definit, marcînd limita de 
migrare a frontului. de lichid. Sinonime& cearcă,n de 
apă, pată datorată. i nundării. 

PA'l'ERIC (gr. paterikon) = olll.egere de t Dxte desp.re vieţile unor părinţi a1 

hiser1o11 ortodoxe. Ex.a "Ot ecinic sau pateric, poveşti din 
viaţa mai multor sfinţi", mss. sec. XVII. 

PĂDUCHI DE CAHTE = denumirea populară a insectelor apşrţinînd familiei 
Liposcelidae, ordinul Corrodentia• Au culoare albă şi 

I 
o lungime de 2-3 mm, se hrănesc cu clei,afectînd zonele 

!, apropiate de cotorul cărţ;ilor. 



P~NTICOSTAR (ngr. ~ontekootarion .(. pentekoste = al cincizecelea) = carte 
biserlcoască în c.are cete cuprins: Jtrnl11io/4 slujbel or 
dintre Pnşti şi Husalii (5o zile). Ex.a Triod penti
costar (155'3). 

P~TE FUNGICE = pete apărute pe materiale în urma activităţii microorganis
melor implicate în biodegradarea acestora. ~ot fi de 
culori, mărimi şi forme variate în funcyie de speciile ; 
implicate şi de natura şi compoziţia materialului · · 
atacat. 

PETE RUGINII = pete apărute în urma migrării în hîrtie, 
ditate crescută, a oxizilor de fier 
ziunile de fier sau 4e contactul cu 
fier. · 

în condiţii de umil 
I 

generaţi de inelu- : 
; 

un obiect conţinînd 

PICIOR = partea inferioară a cotorului cărţii 

PIERDEREA UNITATII VOLUMULUI = desprinderea coperţii de corpul cărţii. 
Desprinderea caietelor Şi foilor din corpul cărţii. 

PILC = val de uns literele cu cerneală la teasc. 

PILCAR = tipograful care lucrează cu pilcul 

PISAR= vezi;GRAMĂTIC 

PLACHETA= ' 't/dum 1'Ne .e.u C!.Îl-Pvqfo1',<!?/r/1tlf11,/ Pn S,P't'et'etl *lt3tllU
0

) b1r~u1e.::. 
PLANŞA= material ilustrativ .care apare pe o pagină~ însoţit sau nu de 

text explicativ, şi care nu face parte dintr-o sucea~ 
siune de pagini complet sau parţial acoperite de text. 

PONTUZOURI = vezi& LIIUI DE APA 

POSLANIE . ( v •slav • ) = vezi i · EPISTOLIE 

POSLUŞNIC = slujitor, ucenic tipograf 

PHAVILA (v .slav. pravilo = regulă) = l;- culegere de vechi legi, regula
mente. 2.- carte care cuprinde îndatoriri monahale şi 
preoţeşti, canoane. Ex.: Cea mai veche ~ulegere de 
legi tipărite in Ţara nomânească este Pravila de la 
Govora ( 1640). 

PRAXIU (e;r.) var. PHAXIS = vezia APOSTOL 

PliliDOSLOV:IE (sl. predusloviie):vezişi~PROLEGOMENA 

PHENll.MERANT = subscriptor, abonat 

PROBAR = repertorlu de litere şi semne tipografice existente în dotarea 
unei tipografii. 

PI<OCBS DE DETBHIOHAHE = şir de i'enomene prin desfăşurarea cărora se pro
duce deteriorarea materialelor. 



-133-

l'HOLEGOtmNA (gr.) = precuvîntare, prefaţă, introducere. 

l 'iWLOG ( L~r. prolor;os :: prefaţă) :i' parte care procede cuprinsul propriu
zis al unei opere literare, de ·obicei dramatice; po

vestirea vieţiloi' sfinţilor. 

PROPOVEDANII {slav. prepovedania) = predici ortodoxe la înmormintare. Ex.a 
Propoved~:mii la în&ropăciunea oamenilor morţi de 
Samuel Micu, Blaj, 1784. -

PSALM (gr. psallo = cîntec din liră) = imnuri de slavă la adresa divinită
ţii care se cîntau cu acompaniament de harpă. Atribui
ţi cei mai mulţi regelui David, (151), psalmii au 

început să fie cintaţi şi in biserica creştină. 

PSALTICHIE {ngr. psaltiki) = culeg~re de muzică vocală de cult. Ex.a 
Psaltichia lui Filotei sin Agăi Jipei mas. ·1713 

PSALTIRE (gr. psalterion = instrument muzical de formă triunghiulară, cu 
coarde) ~ colecţie de psalmi. Ex.a Psaltirea scheiană, 
Psaltirea voroneteană. Prima psaltire tipărită în 

.PUBLICAŢIE IN MAI 

lb. română datează din 1570 (Coresi); Psaltirea în 
versuri, Dosoftei, 1673. 

MULTE VOLUME = publicaţie apărută în mai multe părţi, 
~ . 

separate din punct de vede1·e fizic( concepută sau pu-
blicată ca entitate; părţile separate pot avea titluri 
şi menţiuni de autor aparte. 

PUBLICAŢIE MONOGRAFICA = publicaţie neserială, cuprinzînd textul (cu sau 
fără ilustraţii) complet într-un singur volum, în mai' 
multe volume sau urraînd a ·fi completat într-un număr 
finit de volume~ 

RECLAMA = CUSTODE. Primul cuvînt sau prima silabă a cuvîntului din textUl. 

paginii următoare, tipărit în partea dreaptă jos a pa
ginii anterioare, care facili ta tipograf;ilor 14'mărire a 
succesiunii paginilor şi asam.blarea C' ".l i e t Glor. 

RECTO = prima pagină a unei foi sau pag jna din dreapta. 

REPE'l'ABIL = cîmpul ( subcîmpul) poate f j r-epetat de cî te ori este necesar 

corespunzător elem et te lor de "descriere a documentului. 

Iu.m'l'AU HAilli = disciplina care se ocupă cu re.stabilirea semnificaţiei ori

g inar e a .bunurilor culturale, înl5.turarea efectelor de~ 
t e,rioruri i ş i consolidare a structwrli suport. 

RO.JDA IUC (v. slav. ro;jdi ti = a se na9te) =vezi & ZODIAC 



RUBHICARE = un mod de punere în paglnu e::icp·r1mînd o împărţire d~conţinut 
a tex tului. Provine de la scrierea cu cerneală roşie 
a titlurilor sau pasajelor î n manuscrise şi tipări• 

turi. 

RUJD.l!":.NIŢA (slav.) = vezi& ZODIAC 

SBOIUUC ( bg. sbbrnik = culegere) = vezi& MISCELANEU 

SCRIB = vezia GRAMATIC 

SCRIPTURA (lat. scriptura = scriere)=l.scriere cu caracter literar sau 
ştiinţific; p~in extindere~ conţinutul unei scrieri. 
2.- asociat cu determina tivul "sfîntau, se foloseşte 
în sintagma Sfînta Scriptură& scrierile cuprinse în 
Vechiul şi Noul Tee.tament . (Biblia). Ex.a Biblia ade
că Dumnezeiasca Scriptură ••• ", Buc. 1688. 

SELINODROMION (gr. selenos = lună, dromos = drum) = scriere despre 
naşterea şi ~işcarea lunii • 

SEIURL= un jlW/' de publicaţii „ corelate printr-un titlu colec-
tiv care se referă la întregul grup .pe lîngă titlul 
individual al fiec~~ui număr în parte ; publicaţiile 

~.'11<"ff"' individuale\ po"t. 1 numerotate sau nu. Acest termen 
nu se . referă la publicaţiile ia mai multe volume. 

SIGNATURA = cifră, literă (rar steluţă sau alt semn) tipărită în partea 
· de jos a primei pagini a unui caiet (coală de tipar) 
pentru a facilita ordonarea caietelor la !egare. 

SIN AX AR (ngr. sinaxarion ) = carte care cuprinde, _ după calendar, vieţi ... 
le sfinţilor povestite pe scurt. 

·SINOPSIS (gr.) = sinteză, rezumat. 

SLOl/0-CIF'RA = literă din alfabetul. c.h:i.rilic cu val oare cifrică; pentru a 
o deosebi de se-m.n.e/e c~ valoare fonetică este mar
cată· de titlă şi uneori între două puncte'despărţi~ 
toare. 

STRASTUIC (v.slav. J!trasti = durere, patimă) carte care cuprinde oficie
rile din săptămîna pat imilor. Ex~t Strastnic Blaj, 
1753 şi 1773. 

SUBCIMP şir de caractere, conţinînd un element de dată ce intra în 
componenţa unui cîmp. 

SUBSTITUTUL PAGINII DE TITLU= pagină sau o parte de pagină· dintr-o publi- 1 

caţie, care, în. absenţa paginii de titlu, o înlocuieş~ 
te& cănuţ·a tipogr·ai'ică, titlul incomplet, titlul de 
capitol sau chiar cel de sumar, colon-titlul, cuvinte 



ŞNIT = vezia TRANŞA 
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de început, explicntivot de deschidere a textului 
principal, a aliniatului etc. Partea conţinînd cele 
mai · cuprinzătoare · olate. · i . trebuie să fie folosită · 
ori de cite ori este posibil~ Pentru completarea 
datelor se va apela la celelalte substitute, într-o 
ordine stabilită. 

TETRAEV'ANGHELIAR = vezi& EVANGHELIAR 

TIHAJ = numărul de exemplare în care se tipăreşte ~ car~e l . . o publica
ţie periodică '6ft.~ 9Jtti!e. alta.'- ~""Jf'hi,,,.ake "/"li'o;-t.l!l.fCti: · 

TITLA = semn grafic a cărui formă clasică este o linie orizontall ondula
tă, ~lasată deasupra unei litere sau unui grup de li
tere, indicînd prescµrtarea unui cuvînt sau valoarea 
nµmerică a literelor. 

TITilJ = cuvînt sau sintagmă, care apare de obicei în publicaţie, denumind 
publicaţia sau lucrarea pe care o cuprinde. 

TITllJ ALTERNATIV = în cazul în care titlul propriu-zis este constituit 
din două părţi (fiecare dintre acestea putînd fi con~ 
siderată un titlu) uni te prin cuv înt ul "sau" (ori · 
echivalentul lui în altă 1 ;.m.bă), a doua parte din 
titlu va fi denumită titlu alternativ. 

TITLU ASCUNS = titlul lucrărilor care formează unitatea editorială a· . 
unui document, neanunţate însă în pagina de titlu. 
Ele pot să apară în continuarea lucrării de baz~ sau 
cu pagină de titlu separată dar spre deosebire Q.e 
colligate, sînt componente ale aceleiaşi ediţii~ 

TITLU COLECTIV = titlul general al unei suite de titluri existente în 
lucrare. 

TITLU CONVENŢIONAL= un titlu scurt, semnificativ,,.extras de . catalogator . 
~t IU'hllit.J • 

din titlul propriu-zis, sauîun titlu generic care 
caracterizează publicaţiile ce conţin mai multe lU-:. 
crări ale aceluiaşi autor. 

TITllJ PARALEL = titlul propriu-zis (sau titlul ~ei lucrări individuale 
incluse intr-o publicaţie fără titlu colectiv) în 
altă limbă sau . în alt alfabet; un titlu în altă limbă 
sau alfabet prezentat ca un echivalent al titlului 
propriu-zis. 

TITLU PHO.PRIU-ZIS = titlul principal al unei publicaţii, în forma în care 
apare în pne;ina <l.e titlu sau pe substitutul paginii de 
titlu. Termenul inel ude orice titlu al terna tiv dar nu ; 



-136-

cuprinde ti tllll'ile paralele 'şi al te informaţii des
pre titlu. El include de asemenea cuvîntul de des
chidere 'al paginii de titlu cu cond~ţia ca acesta 
aă nu reprezinte o afirmare separat~ a. responsabili
tăţii, o dedicaţie, un motto, o menţionare a. seriei, 
a preţu.lui publicaţiei, a edi·ţiei sau orice altă 
parte a datelor de imprimare. 

~ 

TRANSFER - MIGRAREA ACIDITATII = transferul (migrarea) acidităţii de p~ 
un material pe alt material cînd sînt ţinute în con
tact un timp ~ai îndelungat. 

TRANŞA = cele trei laturi exterioare ale corpului cărţii. Coresponden
tul de provenienţă germană1 Şnit1 pentru trenşa auri
tă& Goldşnito 

·TREPETNIC (slav trepetinik) = carte populară de prevestire a. vii torului 
după interpretări ale unor mişcări convulsive ~i in
voluntare ale feţei. Ex;1 Trepetnic Băle;rad, 1639. 

·TRESA = semn de carte 

TRIFOLOGHIU (gr.) : _vezi: ANTOLOGHION 

TRIOD (v. slav. triodi.C:.. gr. triodos = răspîntie)=carte care cuprinde 
cîntările din postul mare, înc~pînd . cu Duminica Vame
şului şi a Fariseului pînă la Paşti• Ex.a Triod-Penti1 
costar tipărit de Coresi în 1558. 

TRIPEŞNIC = vezia TREPETNIC 

TROPAR (gr. troparion =întoarcere, schimbare, sl. tropar')= scurt~ 
cîntare de laudă, imn. 

ŢVETOSLOV (slav) ~ vezia ANTOLOGHION 

URICAR = scrii tor de urice (acte de proprietate), copist de cance_larie. 
vezi şi& GRAMATIC . 

VEDETA = cuvînt, un grup de cuvinte, un simbol sau un grup de simboluri 
scoase în evidenţă faţă de descrierea din catalog, 
care serveşte lş ordonarea descrierilor după un sis~ 
tem prestabili~• 

VEDETA DE AUTOR COLBC'l'IV = d.en:.:.miri de col ectivităţi, persoane juridice 

.sau morale responsabile de conţinutul ·intelect ual al 
lucrării. 

VEDETA DE AUTOR •PERSOANA FIZICA= nume de persoane fizice· responsabile 
de conţinutul intelectual al lucrării. 
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VEDETA UN1F'0HMA = formă unitară de nume, totdeauna aceeaşi (indiferent 
de modul cum -este nota t pe document) pentru acelaşi 
aut~r, iar pentru lucrările fără autor~ un tillu 
unitar pentru aceeaşi lucrare . apăr.ut~ sub diferite 
titluri. 

VEDETA UNIFORMA DE TITLU (TITLU UNIFORM) = titlu în l i mba originală a 
lucrării sau titlul cel mai frecvent utilizat în 
ediţiilş operelor catalogate sau î n referinţel°e făc~ 
te la aceste opere de către autorităţi recunoscute • . 
(Dacă oper.a este în general cunoscută sub un titlu 
de uz curent, acest tit.lu va deveni vedetă uniformă), 

VERJEURI = vezia LINII DE APA 

VERSO = a doua pagină a unei foi sau pagina din stînge. 

VINIETA = în sens strict, ornament i:r.;i.spirat din forma viţei· · de vie (fr. 
vigne >vignette). Vinietă în cedrul unei cărţ:t.. este 
orice ornament de format mai mice 

VOLUM ~ROŞAT = carte ou colile unite şi fixate într-o copertl flexibilă. 

XILOGRAVURA = grav ură în relief, executatti în lemne Poate fi "în lungul · 
' . fibrei (lemnul tăiat în sensul fibrei) şi "1n cap de 

fibră" (lemnul tăiat transversal) . .A fost folosită 
de editori, pentru ilustraţii, tn sec. XVI-XVII. 

ZAŢ = vezia OGLINDA PAGINII 

ZEŢAR = lucrătorul tipograf oare culege textul 

ZODIAC (gr. zodiak6a =cerc_ care cuprinde cele 12 constelaţii)= scriere 
populară în care se prezic~ viitorul. oamenilor după 
zodia în care sint născuţi. 

ZONA = secţiune 'principală a unei descrieri bibliografice cuprinzînd date 
dintr-o .anumită categorie sau grup de categorii · de 
1ntormaţ11~ · 
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TERMRNI !N LIMBI STRXINE 

AB CALCE (expresie lat~) = ,de la i noeput 

ACCESSIT {vb. lat.: aooedo-edere-ssi-ess um) =s-a adăugat. Verb oa re 
marchează introducerea in volum şi a al~o~ luo rărL 

AD (prepoz~ lat~) = la~.. (însoţeşte numele editorului, uneori âl 
. tipografului) 

AD CALCEU (expresie ~at~) = ~a termen 

AD.MITTITUR (vb. lat.: admitto-ittere-is1-iss~ =a îngăduit, a 
aprobat... Vezi şi . IMPRIMATUR 

AGGIUNTA (it~) = adăugit0: 

ANIMADvERSIONES (eubst~ lat~: animadversio-onis) =observaţii, note , 
comentarii 

ANNOTATIONES (su bat~ lat~: ) = comentarii, note 

ANOPISTOGRAF (subst. gr~) = imprimare pe o singură parte a filei 

APPRESSO · (partio~ lat~ de la vb~· apprimo-ere-essi-essum) • imprimat 
Vezi şi PRESSO 

APUD (lat~) = la... prepoziţie oare însoţeşte numele editorului , 
uneori al tipografului . . . 

AUCTUS-.A-UM (parti·o~ perf ~~ lat~ de . la vb~ augeo-ere- :xi-otum) s: 
. îmbogăţit(ă), sporit(ă) 

AVEC PRIVILEGE (fr~) - vezi OUM PRIVILEGIO (lat~') 
' . 

BEI {prepoz~ germ~) = la (urmează ntllnele editor~ui sau tipografului) • 
. · . . Vezi şi AD (lat.'), CHEZ (fr : ) 

' 
BIBLIOPOLA (subst• lat~' : bibliopola-ae) = librar 

„ 
BUCHFUHRER (germ~;) = şef de atelier tipograri.o 

CALCOGRAPHUS (subst~· gr. formă lat~') = gravor . . 
CASTrX:rATIO (subst~: f ~ latin) = 

Substantivul 
ediţie 

îndreptare, îngrijire / de ediţie/~ 
însoţeşte numele îngrijitorului de 

CHEZ (fr~) - vezi APUD (lat~) 

CON LICENZA DE SUPERIORI . ET PRIVILEGIO. (it~: ) - vezi CUM PRIVILEGIO (latJ 

CON PRIVILEGIO (it~) - vezi CUM .PRIVILEGIO (lat ~ ) 
. I 

CONSCRIPSIT (vb~ lat~: conscribo- bere-psi-ptUm) =a redactat ••• 

CORRECTOR (subst~ lat~) = corector, cenzor 
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COHRE'l'TO (part. 1t~) = corectat, îmbunXtuţit 

CORRETTOHE (subst. it~ oorrettore-tr1ce) = corector (mai ales în 
. tipografie) 

CUM ADD!TAMENTIS (subst. lat~: additamentum-i) =ou adăugiri 

CUM FACULTATE SUPERIORUM (expr. lat~) = cu aprobarea superiorilor. 
Vezi şi: CUM PHIVILEGIO 

CUM PRIVILEGIO (expresie lat~) = cu aprobarea 

CURA (subst~ lat~) = cu îngrijirea lui ••• 

DATI IN LUCE (it~) - vezi DATUS IN LUCE (lat.) 

DATUS IN LUCE (e~res1e lat~) = editat~ arrf!W.l_ 
DELINEAT (vb. lat~~ :. deli:"leo-are) = a desenat • •• 

EDIDIT (vb. lat~ edo-ere-idi-itum) = a publicat ••• 

EDITIO ... ' PRIORI .AUCTIOR (expresie lat~· ) = ediţia a 
faţă de cea precedentă 

EDITIO AUCTA (lat~) = ediţie îmbogăţită 

... ' lmbogăţită 

ELENCRUS (subst. lat~) = selecţie, indice, tablă de materii 

EMENDATUS (part~ lat~ al vb~ amendo-are) = desăvtrşit; perfectat, 
corectat 

EN LA BOUTIQUE DE ••• = în magazinul lui... (se referă la difuzor) 

ENHRIDION (aubst~gri) = dedicaţie 
E.f>ITASIS (sub~~' gr~: epi tasis-seos) = postfaţă 

ERUIT (vb~' lat~ eruo-ere-i-turn) = a scos la iveală, a dezvăluit (refe.:. 
ritor la tipărirea cărţii) 

EX LIBRIS (subst~lat~:· : liber-bri) = ·din cărţile~; .~· (însoţeşte numele 
proprietarului cărţii) consacrată ca maroă de 
proprietate: mo1f6"'s,ştarrq;>ilă sau etichetă 

EX OFFICiNA (subst~ lat~ cu prepoz~) = din tipografia (din atelierUl 
tipografic) · . · . . . 

EX PRI VILEGIO REGIS - vezi şi: CUM • • • • = cu aprobareL (încuvinţarea) 
regelui 

EXCUDEBAT (impf. vb~ lat~: excudo-ere-di-sum) = s-a făurit, s-a tipărit.; 
Verbul precede numele meşte~ului tipograf 

EXPENSIS (subst. lat.: e:xpensum-ţ) . = cu cheltuiala 

EXPLANATUS (part~ lat~ al vb~ explano-al!e) = explicat, clarificat, 
interpX!e·tat 

EXPLICIT (lat.) = I 
abrevierea cuvintelol! latine: EXPLICITUS EST LIBER 

(curea este .terminată) aşezată de către copiştii . 
evului niediu la sfîl!şitul unui manusc~ls. S-a men
ţinut la numeroase tipărituri din . sec • . al XV-lea 
(incunabule) şi prima parte a sec. XVI. Prin exten
sie se foloseşte şi la ultimele fraze ale te:x:tUlui 
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EXPOSITA (part~ vb. lat.: expono-ere) =expusă, ·poveetitl 

EXPURGAT (vb~ lat~aexpurgo-are) =a tndreptat,a ooreotat 

EXPURGATA · (part~ vb~ lat~: expurgo-are) = îndreptată, o.oreotatl 
(referitor la ediţie) . 

FECIT (vb. · lat.a faoio-faoere-feoi-faotum) =a flout~.~ (ve1b oare 
însoţeşte de obloel numele gravurului) · 

FORDIT~ (magb~) = t1aduolto1 

FORDITOTT (magb~) = tradus 

GEBESSERT (gel!m~·) = (ediţie) 1mbunltlţ1tl 

GEDRUCK (germ~) = tipl~it 

GEDRUCHT ZU •• • DUROH~. ~ (germ~·) = t1p!l!1t la.-·. 9·. de o!t!e 

. GOLDSCHNIT'l' (germ~) = tran"şă 8Ul!1 tă 
\ 

.„ 
••• 

BAEREDES (subst~ lat~)' = urmaşi, moştenitori (se intilneşte in· formula• 
rea datelor privitoare la proprietarii de edituri 
şi tipografii) · 

D4PENSIS (subst~; lat'~ & inpensa-ae) = Olt obeltu1ala'~ Vezi ş1t StllPTIBUS 

IMPRBSSIO '(subst~~ lat~~ : impressio.:.inpresioniş) = tiplrire, 1irpr1maae 

lMPRESSIONE (it~~) .:. vezi IMPRESSIO (lat~' ) 

IMPRESSUM {partic~; lat~' de. la vb.- 1Cr1mo.:.el!e-essi-ssum) = impr1matl· 
tipăr1ti FormUI oare precede ntunele tipografie 
sau al tipografului 

IMPRIMATUR (vb~" lat~·· : imprimo-1nere-essi-eesum) = să se 1mprime ~· 
FormUlă prin care se aproba tiplritul unei olrţ1 
(bun de tipar) · 
• 

IMPRIMEUR (subst~ fi~~) = tipograf 

IN AEDIBUS (eubst.- lat~: aedes-is) = in oasele~· . ·i , in editttra. • i . 
IN DAS TEUTSOHE UBERGESETZT (sintagmă germi~) = tradus 1n g~tmanl:, 

. Vezi şit VERTEUTSCBT 
• 

IN VERLEGUNG (gei!m~; ) = editat d~ 

INCIPIT (vb9' lat~) = (san HIC ·INCIPIT ·= aioi începe) notl pus! la !noe.:. 
putul mse. şi . tipăiiturilor vechi {pini in seo•~ al 
XVI-lea) şi care conţine titl.ttl. luorăl!ii şi ntunele 
autorului; corespunde ou formUla lntroductivl sla
vonă EJE NACIOLO ori SIQ.ZANIE. folosită şi !n 
primele scrieri româneşti~' Prin extensie se folo-
seşte şi pentru primele fraze ale textului unui 
mss. sau tipărituri 

INTERPRETE (subst.lat.·: inteţpres-etis) = interpret, comentator, 
tradllcător 

IUSSU (subste'lat~: i~ssum-i) ~ cu porunca, din ordinul~- Se utilizeazl 
in formulele de patronaj IUSSU ET AUOTORITATE . 
Vezi şi: CUM PRIVILEGIO • 
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, 
KIADAS (magh.) • ediţie 

LECTIONES (subst. lat.1 ·1ectio-.onia) • aieg•ri, "Yariante 

LIMA (subst. lat . a lima-ae) • revizuire, coreciurl 

LITTERIS (subst. lat.a littera-ae) • cu literele lut ••• (mentionarea 
tipografului) 

MIL VIEL. GUTTEN STUOKEN GUERET (expresie gel'll.) = /ediţie/ adAugitl 

NOTA (subst. lat.a nota-ae) = ou notele 

NOVAMENTE RIBTAMPATE (ital.) Q din nou tiplrite 
, . 

NYOMDASZ (magh.) = tipograf 
, 

NIOMDASZAT (magh.) = tip~rafie, tiparlliţl 

.NYOMTATOTT (megh.) a tiplrit, imprimat 

OPERA ET STUDIO •• ·• (expresie lat.) • ou gri3a şi · atrldania.„ Urm.eazl 
. · numele ad.itorului. ştiinţific. . . . · 

PINXIT (vb. lat .a '.2_ingo-pingere-irai-ictum) = a p~ct.at 

PRAELECTIONES (aubat. lat.a praelectio-oDis) = li.muriri, lecţii 

PRINTED (part • . engl.) = imprimat, tipi.rit 

PRINTED AT ••• (parţic. engl.) =tipi.rit la ••• . 

PRINTED BY ••• FOR ••• (expresie engl.) • tiplrit de.~.pentru • • • 

PROMOTORE (it.) • iniţiator, creator 

· PROSTAT (vb. lat.& prosto-are) = s-a vindut 

PUBLISHED BY 00.MMABD OF ••• BY••• (expresie engl.) a editat 41n 
porunca ••• de . către ••• 

RACOOLTA (subst. it.) = colecţie, cUlegere 

RECOGNITUB ( part. vb. lat.a recognosco-ere-ovi-itUllJ,) a revizuit, 
verificat 

REPURGATA (part. vb. lat.c repurgo-are)s curlţatl! purificat! 
(referitor .la ediţie). Vezi ş & EXPCRGATA 

BCHEDA (subst~ lat.& scheda-ee) = foaie serial, pagini 

SCHOLIA (subst. gr.) = aparat critic 

SCULPSIT (v b. l at.& sculpo-ere-si-tum) = a sculptat„. ( µrmeazA. 
. numele sculptorului.). 

SOCIUS (subst. lat .) = asociat (tipograf sau editor) 

SOLLERTIA (subst. l at . a sollertia-ae) = meşteşug, !ndemiD,11re 

STAMPATO (adje it . ) = tipărit, imprimat 
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STUDI O ET CURA (subst~ lat~a etudium-11~ cura-aQ) = ou strldan1a ş1 
~rija. ·, Vazl şl a· o=ERA ET STUDIO 

SUMPTIBUS (subst~lat~ a sumptus-us) = ou o bi el tu1el1le lui~.~· (înso-
ţeşte numele editorului oomeroial) · 

SUPRALI~ROS (lat~: st.t.R...er-ex-libris) =maro! de proprietate apl1oatl pe 
. · legătura unei ol-rţ1 , . , 

TY.PIS (subst~ lat~~ ~ tYPUs-1) = ou 1mag1n114t- ~ litet'ele lui ~ ~~· (deci 
· tipăt'it de ••• ) 

- ' ' 
TYPOGRAPHUS (subst;lat~:) :: tipograf~· Vezi şi: IMPRIMEUR (fr:h · 
„ , 
UBERLESEN (germ~·) =. /ed1 ţie/ revă2iutl 

VERLEGT DUROH~ • • (geht~; ) = editat de~.~ 

• VERTEUTSCHT (gehl~i) = tradus în germană " 

ZUSAMMEN GETRAGEN (sintagml germ·h = compilat 





i 

P ' A R TB A A IIţ-A 

OLASIJIOAU ZBCillALl DIVIRSALl 

TABBLl PRISOUR~ATl 





Cleeificeree zecimală universal~, sistem de identificare 
a conţinutului unui documen.t, este utilizată în sistemul informatic 
ca mijloc de sortare şi regăsire a subiectelor socumentelor · prel~crate. 

Tabele prescurtată pe care o prezentăm mai Jos reprezintă 
indici selectaţi din ediţiile medii iDt.tl'llaţionale: "Classification 
Decimele Universelle - Bruxelles, Mundaneum, 1967" şi "Internetionele 
Mittlere Ausgebe - .Berlin, Beuth Verleg GMBH, 1978". 

Selectarea indicilor CZU a fost făcut~ pentru .a răspunde 
necesităţilor impuse. de clasificarea subiectelor spec i.fice cărţii 

I - I ·• , • 

de patrimoniu. 1 

Tabela CZU cuprinde o selecţie de indici principa li.ş~ o 
selecţie de indici au.X~lieri de loc şi de timp. 

Indicii auxiliari comuni de loc ş i de timp pot fi adăugaţi 
oricărui indice CZU din tabela principală, atunci cînd subiectul o oer e: 

ex. : 93 (38) Istorie Greciei ar tice 

93 (398.2) Istorie Daciei 

93 (498.3)"14" Istoria Moldovei în secolul 15 

61 (JB) Medicina în Grecia antică 

61 (398. 2) Medicina în Dacia 

61 (498.3)"14" Medicina în Moldova secolului 15 

Succesiunea acestor indici este deci următoarea: 

indice principal, indice auxiliar de loc, 

indice auxiliar de timp 





o 
00 
001 

001,18 

001.s94 
001.9 
001.92 
001.94 
001,95 
001,97 
001.98 
002 oo, 
003.037 
003.07 
003.2 

003.3 
003.31 
003.32 
003,"?>3/.34 
003,341 
003,344 
003.349 .'. 
003.5 
003,64 
003,65 
005 

006 
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TABELA PRI NCIPALA 

General1t.lt1 

Prolegomene, .Baztl• generale ale stiinţei s1 culturii 
ftiinţl şi cunoa•tere 1n general. Erudiţie. Organizarea 

muncii intelectuale 
. Viitorul ştiintei, Prniziune, Prognoz•. Viitorologi e, 

Anticipaţie 

Raporturile dintre şt:l.inte • . Interdisciplilulritate 
Limbaj ştiintifio, Tţtrminologie, Nomenclaturi 
Metodologie generali. Metode ştiintifice şi· tehnice de 

.. stUdiu . şi cercetare _ 
Invent:.11 şi . descoperiri• Patente .. .. - . 
Rlspîn.direa. diseminarea cunoştinţelor 
Popularizarea ştiinţei 
Fenomene tncti. neelucidate 
lrori ştiintUice. Inşelltorii 
Pseudoştiinţl, KanifeŞt~ri pseud.oştiinţifice 

Jalsificarea ştiinţei. Doctrine . false. _ eronate .. 
Scrieri 1J:l general. Documentare. Carte„ .. Isţoria .c~ţi1 

Semiotică, Sisteme de scriere şi de notare , .· semne şi 
simboluri grafice 

Ortografie 
Utilizarea scrierii, Bpigraf~t• Paleografi e. Oaligrşfie 
Sisteme de şcriere în general • . Şcriere ou. 1deogrSJD.e • . Scrier1 

silabi~•· Scrieri al.tabetice~ Alfabet pentru orbi, Scrieri 
secrete, Stşnografii, Pedografi1, Tehnografii. Coduri de · 
semnalizare, . Morse ·. 

Tipuri individuale de scrieri . . 
Scrieri ale popoare~or primitive . 

I 

Scrieri ideografice, Scrieri hieroglifice, Scriere cuneifol'lll 
ScrieŢi alfabetice 
Scriere greacă 
Scriere latinl 
_Scrieri slave. Scrieri chirilice, .Scrieri glagolitice 
Materiale . şi instrumente pentru .scri s 
Monograme. Anagrame. _Cronograme. Semnături 
Mărci de pro~rietat~ . Mărci 4e fabricl 
Stucliul orgairlzării • .. .Analiză, Sinteză, Olasificare şi 

taxonomie, Sistematizar~ în general 
Standardizare şi standarde. Norme 



007 
008 

009 
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Inf oraatiol. Oibern.eticl 1n general 
Oul turl• Ci"filiaat:ie.Prcgrea . 
Stiinţe umaniste în general. Umaniatid 

. . .. . „ ' . · .. . ·· 

... oo.„·_· _. _ _....,!!. .... ·b;loil„i .... 2E.af1•10atalp„g•.a....,...Liste 4• clrt1 
011/016 Bibliografii - · 
017/019 Cataloage 
017.1 Cataloage de biblioteci publice 
017.11 Cataloage colective 
017.2 Cataloage de biblioteci particulare 
017., Oataloage de vtnzAre 
017.4 · Cataloage da edituri 
017.43 · Cataloage de anticariat 

02 .liblioteconomie, Bibl!S?,ţ~9i 
027 · categorii de biblioteci 
027~1 Biblioteci particulare 
027.'?>/ .4 Biblioteci publice .. . . . . .. 
·027.5 Biblioteci loc&te. BibUoteoi-, prw1Do1ale. Biblloteoi 4e Ita\ 
027.6 ·· · -Biblioteci pentru copii;. Biblioteci pentru· llnblt~1 •to• 
027 .• 7 · Biblioteci uid•erei tare 
02'7 .a Mbliot9ci . şcoiare .. 
028 ·Lecturi. Indrmarăa lecturii 

04 

05 

061.12 
061.213 . 
061.22 
061.236 

061.27 
061.3 
061.4 
061.6 
069 

02 
08 

Bseuri 1n c9lectie 

Periodi ce si seriale. Revistes Anuare! .~•ţ•~4e . *t"• · 
Oalendare,„ ·A lmanahm-1 

Orgariizstii · ei al te tipuri de coleot1T1 tltie Af!W.9'li• 
Societăti, Insti tutee Bxeozit11, Muzee 

.Academii 
Organizaţii de tineret 
Societăţi ştiinţi~ice 

.Organizaţii şi lllişcări esoteritae secrete fi . aeaisecret.e„ 
.Ordine. Cavaleri etc. 

Fundaţii. Aşezlminte _ 

Congrese, Conferint;e. Silllpozioaae etc. · 
Expoziţii temporare. Sal.oane, T1rgur1·. 
Instituţii de cercetare. Instituţii şti1Dţ11'1ce 
Muzee. Expoziţii ~ermsriente, Gal~r11. Cabinete. Coleo~11. 

M.uzeologie 

Presă, Ziariaticl 
Poli~raf ii, Antologii 



.-146-

atl jntolog11 1n41'f14uale 

08? 

088 

09 

090.1 
091 
09.3 
094 

1 

101 
11 
W/119 
122/129 
124 
128 
129 

13 
uo.2 

"' 13,.5 
13.3.6 

"'·9 
14 

159.9 

159.9.07 
159.91 
159.92 

jntologii coleoti•• 
Serii aa~ ooleoţii 
Omagiale. Culegeri 4• lucrlri di'ferse 1n onoarea maei 

personalitlţi 

Publicaţii cu proYenient.l eau 4eetilulţ1• particulari. 
Publicaţii pentru copii. Scrieri populare. P'2)>licati1 
oficiale ,1 aemi-otioiale 

Varia. llisettlanee 

Manuscrise. Olrti remaroabile, Bibliofili• 

Bibliofilie. Bibliomanie. BibJtofili 
Manuscrise· 
Incunabule 

. . 

Opere remarcabile. Opere rare. lxemplare unice. Bditii -49 
.. lm:. Bditii princeps 

Ix libria ·. 
Opere de 4imenaiun1 .. excepţionale 
Opere cu dedicaţie autografi 

Jlilozotie 

Batura, domen1u1 9 aetodele şi ro1ul .:tiloz01'1•1 . 
lletatizicl 
Jlilozotia .naturii • . Cosmologie 
lletatizicl speciali 
Teleologie 
Surlet. Natnra vieţii fi a morţii 
Originea şi destinul sufletului individual. Transm.1graţ1a -

surletelor~arnare, Imortalitate 
Jlilozoria spiritului~ Metafizica vieţii spirituale 
Jlilozofia culturii 
Ştiinţe oculte. Ocultism 
Domenii particulare · ale ocultului·. Alch11d.e • .&atr~logie ·. 
Ohiromanţia 

Spir11.1sm 
Sisteme rilozorioe. Teorii 9 curente şi f~oli filoso~ice 

Psihologie 

Teoriile, legile psihologiei, Psihologie aetafiziol. 
Psihologie raţionali . 

Psihologie expe~imentall. Teste 
Psihofiziologie. Psihologie tiziQlogi~.l 
Dezvoltare şi aptitUdini mtntale. Psihologie o.oaparatl .•1 

diferen+.ială. Tipologie, Personalitat,. Tealt>erameat. Geniu 
Teoria expresiei. AptitUdini, Talent.•. Biopa:l.hologie . „ 



159.95 

159.96 

159.97 
159.98 

16 

160,1 
161/162 
164 

165 
167/168 

17 

171 
1?2 
1?3 
1?4 
176 
l?? 
1?8 

2 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
264 
265 
267 
268 
27 
2?1 

• 

28 
281 
281.9 
281.95 
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Senzatii. Perceptii ••nzorial• 
Punctiuni executorii• Stntimente. Baoţ11. Dorinţe. 

Aspiraţii. Instinote. Buncţii aoţrice. Toinţl 
Procese psihice superioare. Atentie. Meaor1e. X..lţare • 

Imaginaţie. G1ndire. Intuiţie . . 
St~i şi f e~omene psihice speciale. Parapsihologi•• Bipnoliall• 

Sugestie. SOllD. şi veghe. Psihologie protUDdl •. Pld.hanaliâl 
Psihopatologie 
Psihotehnici 

Logică, Teoria cunoasterii. Met94olog11 

Natura şi rolul logicii 
Logica el~mentarl. Blem;ntele funda11entale ale . iogio11 
Logistici~ Calcul logic. Logi~l f ormall moderai. 

Logici simbolici 
!eoria cunoaşterii• Bpistemiologte. Oriteriol•g1e 
M~t<>dologie logici~ .~e~odol~ia ftiintelor 

Jlorall, Etică. Filozofie praotiql 

Morala 1ndivid1.lală . .. 
Morala sociali. Etica socială 
Jlorala familiei .. 
Morala prof esionall 
Morala sexuali . . . . .. .. 
Jlorala şi societatea . (relaţiile sociale) 
Morala şi cumpătarea ... 

Religie, Teologie 

Teologie naturali, Teodicee . . 
Sfînta . Scriptură, C~ti sfinte. Biblie 

Vechiul şi Noul Testament 
Teologie dogmatică 
Teologie practică 
Teologie pastorală 
B~serica creştină 

Liturghie. Cult public. O!rţi liturgice 
Sacramente 
.Asooiatii şi . comunităti 'religioase · 
Catehizări, Şcoli de duminică 
Istoria generală a bisericii creştine 
Ordine religioas·e. Ordine călµglreşti 
Biserica

1

creRtină. _ Comunităţi. Secte 
Biserici primitive • . ·Biserici orientale 
Biserica _or ·t<:>doxă răsiiri teanll 
Biserica romSnă 

.. 



'2B2/288 
289 
29 
291 
291.13 
292 
294 
295 
296 
297 
299 

3 

308 
311 
312 
314 
316 

32 

321 ,22 
3~ . 

'~·' 324 
325 . 
325.3 
326 
327 
32R 
329 

33 

''o ,,1 
332 
l~4 

336 
3'8 .. 

· 3~.4 

Biserici occidentale 
Alt• aeot• 
Religii necreştine 
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ftiinţa fi istoria ooaparatl a reU.giilor 
llit • . Jlitologie coaparatl 
Mitologie greacl ti roa&Dl 
Religii indiene 
Religii persane _ 
Religia evreilor. lud.ai• 
lsl• 
Alte religii 

Stiinte sociale 

Sociografie 
Statistici. 
Statistica populaţiei. Beoenalll!.nt 
Studiul populaţiei. l>eaogratie 
Sociologie 

Politici 

~orme de organisare politiol• Statui 
Statul şi relig1ta 
Politica interni.• Politica naţionali 
Clase sociale 
Alegeri . 
lligraţie. Eiaigrare. Imigrare .. 
Colonialism. Politici coloniali 
Sclavie 
Relaţi' internaţionale. Politica ezternl 
Parlamente. Guverne 
Partide 'ţ mişclri politice 

Stiinte economice, Economie politici 
. . ,, . I 

it11nte economice 1n general 
Munci„ Problem.ele . JR"1%1Cii . 
Proprietate. Pămint. Şol. Imobile 
Oooperare în .economie. 09operaţie „ 

. Pinante. Finan.te pµblice. Bănci _ 
Situaţie economică. Politici econolllicl. P~anifioare •oonoaiol 
Sectoare şi r&m\ll"i economice. Agriculturi. IJ14uatr1•• 

Transporturi, Turism. 
Comerţ, Fin&iiţe internaţionale. Econoaie aoDd.iall 

· Oom.erţ 
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34 ._„ Drept. Jurispruden~l 
34.096 
340 
340.5 
340. 6 
341 
341.3 
342 
342. 4 
342.5 
342.? 
342. 8 
343 
347 
347. 6 
'?Jlf.7.7 
'?J'+B 

Procese celebre 
Drept in general 
Drept comparat 
Medicină legali 
Drept internaţional 
Drept de r§.zboi 
Drept public. Drept de atat 
Oonstituţie 

Puterea de atat 
Drepturi fundamentale. Drepturile •alui 
Drept electoral. Sistem de vot 
Drept penal 
Drept civil 
Dreptul familiei. Drept succesoral 
Drept comercial. Drept de autor 
Drept ecleziastic. Drept biaericeao 

35/35! Ad.minietrayie publici 

22.2{""'3„5""'9 __ _,A_r_m ... a .... t„a.1 ..,.ş ... t_1 ... 1n.t.-a......_s„i..-ar..,t ... a....,..!U„·„1 ... t ... ar1 __ · . 

2.§ ____ _.A..,. s.1-..s.t ... e.n_.t.ii ... s-.o_c_1_a„1„l~·-A..,s„ig..,..ur ..... 1r.,_1 ...... ao„o.,.i.,.a.l-.• 

2J Invătămint, Educatie 

:;7.o'l/.09 Bazele şi principiile educaţiei 
'?J71 Organizare şcolari 
3?1.3 Metodică da predare 
3?1.4 Sisteme . de . educaţie 

371.64/&69 Materiale şcolare. Manuale etc, 
372 Materii şcolare şi preşcolare. Ourrioulua 
3?3 . ·· Iiiv~ţ;ămint şcolar general 
373.3 Invăţămint elemeniar 
3?3.5 Invăţămint mediu 
373.6 Invăţămint "profesional 
376 Invăţămint special 
3'78 Invăţămint superior. Universitl~i 

~89 Măsuri şi greutăxi• Metrologie 

29 Etnografie, Folcior 

393 Ritualuri funerare 
'94 Viaţă publică. Viaţi sociali 
'95 Etichetl. Ceremonial 
396 Feminism 
397 Populaţii primitive 
398 Foiclor 



5o2 

51 

511 
512 
514 

52 
521 
523 
523.31 
523.34 
523.4 
523.9 
524 
527 
528 
529 

53 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
539 

54 
541 
542 
543 
546 
547 
548 

55 
551.1/.4 
551.5 
552 
553 
556 
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Oredinte populare. Superstiţii. Slrbltori populare. 
OArti populare. Teatru popular. 

Ştiinte exacte, Ştiinte ale naturii 

Natura. Conservarea şi protectia naturii 

Matematicl · . 

Teoria numerelor. jritmeticl 
Algebrl 
Geometrie. Trigonometrie 

Astronomie ~ Astrologie 

„ 

Astronomie teoretic!. Mecanici cereasol:. Aatrot1siol 
Sistemul solar 
Pămintul. 

Luna 
Planetele 
Soare1e 
Stele şi sisteme solare. Univers 
Navigaţie 

Geodezie. Topografie 
Cronologie. Calendare 

P'izic~ 

Mecanică raţionali. Mecanica solidelor 
Mecanica fluidelor~ Hidreuliol 
Mecanica gazelor. Aerodinamica 
Acusticl. Vibraţii 
Optică 

Căldurii. Termodinamici 
Electricitate. Magnetism. 
Fizică atomică şi moleculari 

Chimie 
Chimie teoretică 
Chimie experimentală 
Chimie analitică 
Chimie anorganic~ 
Chimie organică 
Cristalograf ie 

Geologie. Meteorologie. Hidrologie 
Geologie ;generală 

Meteorologie 
Petrografie . Petrnlogie 
Geologie economică. Zăcăminte 
Hidrologie. Hidrosfera 



22.__ B o otde 5'72 .. ~.~~~·~A=nt~-r=o~p~oTlogie · 
573 Biolo~ie generali şi teoretici 
574 Biogeografie. Ecologie 
575 Genetio~.illreditate.Variabilitate.Evoltiţie 

Originea speciilor 
576 Citologie 
5'17 Biochiniie. Biofizic fi 
578 Virusologie . 
579 Microbiologie 

~8 Botanică 

61 
611 
612 
613 
613.2 
614 
615 
615.322 
615.8 
615.89 
615 .9 
616 
616.036. 22 
616- 089 

Zoologie generală 
Fiziologia e.nimalelor 
Bolile animalelor. Patologie animală 
Anatomie 
Geograf ie animală. Fauni 
Zoologie sistematică 
Nevertebrate 
Protozoare 
Moluşte 
Insecte.Entomologie 
Vertebrate 
Peşti. Ihtiologie 
Păsări. Ornitologie 
Memifere 

Stiinte aplicate.Medicină.Tehnici 
Medicină 

Anatomie 
Fiziologie 
Igienă personală 
Igiena alimentaţiei 
Igienă publică 
.b'armaceutică.Terapeuticl.Toxioologie 
Plante medicinale · 
Fizioterapie 
Medicină populară 
Toxicologie. Intoxicaţii . 
Patologie. Medicină internă 
'Epidemii 
Chirurgie 



617.3 
617„? 
618 
619 

62 

621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 

629 

63 

630 

6Jl 
632 
633 
634 . 
634.l 
634.8 
635 .. 
635.ll.8 
635.9 
639 
638 
639 

64 
641. 5 

65 

655 
656 
656.a 
657 
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Or topedie 
Ottal.llologie 
Gineoologie. Obstetriol 
Medicinl veterinari 

Tehnici. Inginerie -- . 

Oonstruotii de maşini 
Tehnică minieri . 
Tehnicl .. 11111 tarl 
Construcţii civile 
Oonstrucţia d.ruaurilo~ 

Oonstruoţii de canale. llicroa•elioraţii 
Construcţii .fluvial•• Porturi. ~•ra~e .. · ... 
Tehnici .sanitarl • . Jlim.Qtlri . . ou .apl. _Oanalialr.i.„h oraşe 

. _ Igiena locali tlţilor. Climatizare. -f•hnica .ilulliJ;latulm. 
Mijloace: df transport. Vehicul.o rutiere • . J\ltoaoblle • .. 

Vapoar,. Transport .ferat ier." Looom.otiT•• Tranapert·' 
aerian. Avioane. Aeronave. Astronautici 

• ' • ' • I 

A25riculturl .· 

Silvioult \lrL Eoonollie .. tor.estierl 
·Agronomie generali.. AgrotehDicl . .... „.. . . . ... 
Bolile. şiprntecţia plantelor. :fitopatologie 
Oultura·plantelor de c1ap 
Borticult~l 

Pomiculturi · 
Viticultură · ..... .... .. . . · 

· ariidinărit. Plante de grldinl 
Legumicultură 

Plante ornamentele. ?loriculturl 
Creşterea animalelor. Zootehnie . 
Creşterea .. insectelor. .Apicul turl. 
V1nătoare. Pescuit~ Pisciculturi 

SerioiouJ.t \D."l 

Economie domestic!. Stiinte menajere 
Jrta oul inarl • . Oărţi de bucate 

Conducere, Organi zare 

I ndustrii grafice. Industria poligrafiol • . Ooae~ţui cu cart&f 
Organizarea trans:oortuJ.ui 
PoŞtă. Filatelie 
Cont abili ta.t e 



66 

665. 5 
669 

Industrii chimice 

Parfumerie. Cosaeticl 
Metal urgie 

67/68=W> Industrii si meserii d!Jerae 

674 
6?5 
676 

. 
Industria lemnului 
Industria piellriei 
Industria hirtiei 
Industria textili 
Industria cauciucului 

6?7 
678 . 
679.8 
681.11 
681.22 
682 
683 
684.4 
685.3 
686.1 
687 

Tehnologia prel ucrlr11 pietrelor . 
Ceasorniclrie. Ceasuri 
Instrumente de măsuri 
Feronerie 
Armurărie 

Industria .mobilei 
Industria 1nclltămiatei 
Legătorie _ 
Industrfa con:f ecţ~ilor 

69 Oonstr~ctii• Lucr lri _de _eonstr90t11 

691 

7 

llate~ale de : constr~ţii 

Artă. Arhitecturi. Sport 
' li 

?.Ol Teoria .arte1 • . Estet1oa , arţei . 

?.02 Tehnica artei • .Restaurlri • . Reproduceri 
7.03 Stiluri şi ~nfluenţe în artl 
7.04 · Iconografie. Iconologie 

71 Urbanism, Arhitecturi peisagist.A 

72 Arhitectură 

726 Ar.b.iteeura Disericilor 
73/76 Arte plastice si aplicat e 
73 Se ulpt ura 
?37 Numismatic! 
7'8 Cer amica de artă 
?4 Desen 
?45/ ?49 Arte aplicate, Arte decorative 
75 Pictură 

?6 Grav ură. Art e gr,fice 
77 Arta fotografică, Fotografii 

2§._. ___ ,.-M ... u_,z.i_c.-ă 
781 Teoria muzicii 
783 Muzică religioaş~ 



704 
785 

79 
791. 8 

792 
792.5 
792. 8 
79).) 
794.1 
796/799 
8 

80 

Boo.l 
800.2 

Bol 

801. l 
801. ll 
Bol. 12 

801. 1) 

801.14 

Bo.l. 15 
801. 16 
801. lB 

801.19 
801. 2 
Bol. 21 ·· 

801. 22 

801. 2) 

Bol. 24 . 

Bol. 25 
801.'26 

Bol. 27. 
Bol. 2B 

801. J 
. 801. Jll 
Bol. 312 

801. J lJ 
Bol. )1 4 

Bol.)2 

801. 4 
Bol. 5 
BoJ.. 52 
801. 54 
Bo J. .55 

Muztc~ vocală 

Muz :lc!i :tnetrumenteln 

Divertismente. Jocuri. Sport 
Meneje1·j e. Circ 
Teatru. Arte spectacolului 
Operă. Operetă 

Balet 
Deneurl 
Şah 

Sport 
Lingvistică. Filologie. Litereturl 
Linţ>vietică . . Filologie. Limbi 
Filozofia limbii 
Originea ş~ istoria limbilor 
Lingvi~tică generală 

Ortografie 
Alfabet 
Vocale. Diftongi 
Consoane 
Sisteme ortografice 

· Pronunţie 

Accent 
Abreviaţii . 

Semne de ptinctueţie 

Părţi de vorbire 
Articol 
Substantiv. Nume 
Adjectiv 
Pronume 
Verb 

· Numeral · 
Adverb 
Conjuncţii. Prepoziţii 

Lexicologie. Lexicografie 
Nume de locuri. Nume toponimice. Toponimie 
Nume ale unor · obiecte Jin natură. Nume de plante etc. 
Nume de persoane 
Sinonime. Omonime • .nI. : .... nime 

Dicţionare. Dicţi_ onare · lingvistice. Dicţionare pe subiect 
Fonetică 

Gramatic~ 

Gramatic~ comparat~ . 

Etimologie. Semant!cg, Formarea cuvintelor · 
Morfologie 



801.56 

Ool. 6 

Onl. GJ 2 

Ool. 6lJ 
Bol. 63 

801. 66 
Uol. 67 
Sol. 7 
8ol. 7J 
801.8 

8o2/8o9 
802. o 
So) 
80).0 
804 
804.o 
Bo4.o- o22 
804.0-023 
804.0--024 
805.o 
805.90 
806.0 
806. 90 
807 
807.1 
807.5 
8o7.7J 
807.74 
808 
808.2 

808.4 

808.5 
808.54 
808.61 
808.62 
808.6) 

808.66 
808.67 
809 

809.l 
809.12 
809.2 
80'). ) 

3i11taxfi 
Vera:1 f:i ca ţ:i c. .l 'rozodj e 
Accent 
nitm 

Metric ă. . Măsuri metrice 
Rime 
Strofe 

- Ştiinţele auxiliare ele filologiei 
Critica . textelor. Hermeneutică. Interpretare. Exegezl· 
Sursele {izvoarele) filologiei şi lingvisticii. 
Surse orale. Surse acrise 
L:l,mbi individuale 
Limba engleză 
Llmbj germa11ice 
Limba germenă 
Limbi romanice 
Limba franceză 
Franceză veche 
Franceză medie 
Franceză modernă 

Limba i te liană 
Limba română 
Limba spaniolă 
Limba portugheză 
Limbi clasice 
Limba latină 
Limba greacă clasică 
Limba greacă medievală 
Limba greacă modernă 
I.im bi slave şi - baltice 

Limba .... rusa 
Limba poloneză 

Limba cehă 
Limba slovacă 
Limba sîrbă 
Limba croată • 

Limba slovenă 
Limba macedoneană 
Limba bulgară 
Limbi orientale·. Limbi africane 
Limbi indoeuropene 
Limbile: sanscrită, vedicl 
Limbi semite · 
Limbi hamite 



Bo9.4 
8o9.4 J 
Bo9. 451. 1 
809.454 
809.5 
809. 51 
809.56 
809.6 
809.7/ . 8 

82 
82. ol 
82 . ol5 
82.oJ 

. 82 ~ 08 

82.o9 
82.o91 
82o/899 
820 

830 

840 
850 
860 
871 
875 
877. 4 
881 
882 
884 
885 
885.4 
886.1 
886.7 
89 
891 
891. 2 

892 
893 

894. 35 
894. 511 
895 
896 

82P 
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Limbi urelo-eltoioe 
I.im bi turo o-tătare 
Limba maghiară 

' 
Limb i f i n i ce-baltice 
Limbi aeiatioe 
Li mba · chinezu 
Limba japoneză . 

Li mbi africane 
Li mb 1. amerindiene 

Literatura 
Teoria literaturii. Eet&til.oa 11 t~rarK 
Curente şi şcoli . li terere. „ 1 „. 
Tehnice traducerilor 
StiU.sticEf., .R~torli:c~ · \' 

~· 
Ori tică li tereră. ·".-l:at orie 11 t erarl 
Literatură comparată 

Li teraturi individuale 
Literatura engleză 
Literatura germană 
Literatura franceză 
Literatura italiană 
Literatura spaniolă 
Literatura latină 
Liter atura greacă olaeio~ 
Literatura greacă modernă 
Literaturi eleve 
Literatura rusă 
Literatura polonă 
Li tera·tura cehă 
Literatura slovacă 
Literatura aîrbă 
Li tera tura bulgară . 
Literaturi asiatice, Literaturi africane.Alte literaturi 
Li teraturi indiene 
Literatura 681)6Crită, vedică 
Li teraturi semite . 
Literaturi hamite 
Li teratura turcă 
Literatura maghiară 
Li teraturi asiatice 
Literaturi Elfricane 

Folclor literar 



9 
9o2 
9oJ 

91 

910 

912 

929 
929 . 6 

93 
9Jo 
9Jo. 2 
9Jo , 22 
93o. 24 
93o.25 
9Jo.211 
9J o. 272 
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Geografie, Bioerefii, Istorie 
Arheologie 
Preistorie ·, 

Geograf ie 
.. 

Ştiinţe geografiei, Ex pe di t:l.i. C~lătorii 

H!frţi. Atl.eee 

Biograf ii 
Heraldică 

Istorie 
Ştiinţa istoriei · 
Ştiinţe auxlliere ale istoriei 
Diplomatică 

Crono~ogie istorică 

Arhivistică. Arhive 
Epigrafie. Inecri.ptii 
Paleografie 



(leo) 

(2') 

(26) 

(28) 

(') 

('o9) 

. ('1.) 

,,2) 
(») 

('34) 

('.S5) 

(,-6) 

(,6,) 

('64) 

(('65) 

,,66) 

('67)) 

('68l· 

('7) 

('8) 

,,91) 

('92) ,,9,) 
('94) 

,,95) 

(-,.96) 

t397) 

(,98) 
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Jl!DICI AYXILIARI. pE LOC SAU OEQORAFJ!CI 

11livernl. lnterna$iona1. Ana&llblul tutunr. i1rt1or 

llunţl 

Oceane. •bi 

Rturi. nurli. Ape ourgltoare 

.Tlzoi.le lumii antio• 
(ptnl tn anul 476) · 

'Iliri legendare. AUantida et.e. 

China ai Japon!~ an\id 

Egiptul anti• 

Iude ea 

India antid 

lledo-Peraia. Cltaldeea. Bebiloa .li-petarda ete. 

Tlrile popoarelor denumite•t>arbere• 

o.nam.. 
CelSii 

Spania. D>eria~' Luaitania 

Britamda 

Slarli 

Popoarele din nordul BUnpeis. normansi, aouadinanl -- ·· 
vild.ngi eto.· 

Roma. I.talia antiol 

Grecia antici 

81-aeod.• Insula• 

.&aia Minor Occidentali• 

Aaia Minor Orientali• 

Siria. Paleatina • . Arabia 

Asia aeptmtrionalia occidentali• 

Asia meridionali• centralia 
I 

A:f'rica 

Europa meridionali• orientali• 



() ')A. 2) 

(4/9 ) 

( 4 ) 

( 4lo ) 

(42o) 

(43o) 

(436) 

(437 ) 

(438) 

(439) 

(44) 

(45o) 

(46o) 

(469) 

(47) 
(48) 

(48o) 

(481) 

(485) 

(489) 

(491.1) 

(492) 

(493) 

(494) 

(495) 

(495.o2) 

(496.02) 

(496.1) 

( 496. 5) ' 

( 497 )' 

(497.1) 

(497.2) 

(498 ) 
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l);tc ia 

Statele ş i teritorii le J urnii moder ne 

F.urope 

Marea B.ri tenie 

Anglia 

Germania 

Austria 

Cehoslovac i a 

Polonia 

Ungaria 

Franţa 
I 

Italia 

Spania·. 

Portugalia 

Rusia. U.R.s.s. 
Statele scandi nave 

Finlanda 

Norvegia 

Suedia 

Danemarca 

Ie lande 

Olande 

Belgia 

Elveţ ia 

Grec i a 

Imperiul bizantin 

Imperiul otoman tur c în Europe 

Partea european~ a Turcie i 

Albania 

Statele balcanice 

Jugos l avi
1
a 

Bulgaria 

România 



-l'o-

( 498. l) Tara RomAneasctL llunteni• Valllhi• Valahia Ilare 

(498.2) Oltenia 

(498.') •oldoYa. Valahi• Mici. Bogdania 

(498.4) Transilvania 

(498.41) Maramureg 

(498.5} Banat 

(498.6) 

~498.7) 

(498.8) 

(5) 

· (5.lo) 

(52o) 
(~,, 

(54o) 

(55) 

((560) 

(59 ) 

(6) 

(61) 

(62o) 

~:6') 

(64) 

(65) 

. (66) . 

(67)) 

(68) 

(7) 

~-71) 

(72) 

(726) 

€7,) 

(8) 

Bucorlna 

Basarabia 

DobJP.ogea , 

.laia 

China 

Japonia 

Statele peninsulei arabioe 

India 

Jtran 

'IUroia 
~ (496.1) 

Statele 8114-eetului asiatic 

Africa 

S~atel• nord-af'rioane 

Egipt 

Etiopia. Abisainia 

M8l1'00 

Algeria 

Statele Africii occidental• 

s~atele Af':ricii ecuatoriale oi central• 

Statele gi ter~toll'iile Ai'Pieii de SU4 

America de lrord gi Oentr.a.Ul 

Canada 

Mexic 

Statele Americii Central• 

Statele Unite aie Americii 

America de Sud 



(81) 
\ 

(82) Argentina 

(8,) Chil• 

( 84 )) Boli rla 

~85) Peru 

(87) Venezuela 

(9) Statele gi teritoriile regiunilor euatraliene·~ • ...Uo• 1i · 
&Qtarotioe. Oceania 

(9lo)' ... „,...~-~zia 

"'.....,t.-~..i.„~ 

( 94) Australia 

~98) Ai-otice 

(99) A:ntarotioa 

Intticele auxiliar de loo este eimbolizat prin parant.•••·i Cll9)i 

gi apeoif'ie• locurile geotimioei · zonele luai! antloej diviziunile 

geo-politice ale lumii aedern•t grupate tn cadrul ~ieelrai conUn-.t. 

Acest indice poate f'1 ata1ai orionrui indice 03U princtpel• 

ext 581.~498) l'l.ora RomAniei · 

În cazul inMoilor oare denumeao aunti~ rtm; lecaliUS! 

etc. 88 pot :tolosi denumirile reepecti ve alJlturat• in4io•lui om d• 1„. 

ext (29 Dunlre) nudul Dunlrn 

( 2' Carpati) llUntii Carpati 

(498 BucuregU) 



Indio1 auxiliari de timp 

lndioii auxiliari de tim'p, av1nd oa semn distinotiT. " •• „" 
(ghilimelele), servesc pentru a preciza momentul, epoca sau 

o suită cronologică. 

Datele stnt scrise 1n ordinea: aJJ, lună, zi , 
ex: "1898.12. lr' ___ ,.. 11 decembrie 1898 

. "04,35.08.04" ---• 4 august 435 e.n. 

Anii a.Dteriori erei noastre sint precedaţi de semnul -(minus) 

ex: "- .0064" --+anul 64 t..e.n. 

Pentru desemnarea secolelor se folosesc 2 cifre: 

ex: "o}" .:..--~ secolul 4 

Observat ii 

"16/18'' ---~ perioada cuprinsă intre secolul l? 
şi seoolul 19 ' 

"04/14" -_;.-~ Evul Mediu 

Pentru a speoifioa istoria generală a unui 8llwnit 
domeniu, se poate utiliza indicele auxiliar de formă (o91) 

ex: 6l(o91) Istoria medicinei 
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TIPURI DB DBSORIBRB 

1. OARTB RCllANBAsOl VBOBB 

1.1 Bivel aonogratic. l'.l•a 11&111 ••••••••••••••••••••• 
1•2 . Nivel aon.ograti·c. l'.l•a tiicl •••••••••••••••••• ~. 

164 
' 166 

2. OARTB VBCHB smlI.Rl 

2.1 Nivel aonogratic. 11fa ml • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 168 
2.2 Nivel aonogratic. l'.l.-; tiicl •••••••••••••••••••• 170 
2.3 lf1vel aonogratic.· Repetabilitatea ctmpal&d. xoa • • l 7a 
2.4 B:l.vel monogratic, hempliticarea chp1.1rilor 

'JI2,,5/x75 · • •. • • • • • • •. • •• • : ••••• ~· ••••• .-· •.•••••••••••• .•• 
2.5 Bivel monografic. Titluri ascaanse ••••••••••••••• 
2.6. Nivel aonogrSfic. Oolligate ~•·••••••••·•••••••••16~, 
2.7 Nivel monografic. Mai aulte volume în 1Ulitlţ1 . 

fizice ·separate . tlrl pagini de titlu (;OllQU ••••• 1·ei4, 
2.8 Bivel coleot:S„v. Ol.llegere •••••••••••••••••••••••• 
2.9· IU.ve1 co1~ct1v I aonogratic. Antologie ••••••••• · •• 
2.10 Nivel colectiv / monografic. lla1 multe voluae 

· · într-o ami tate tizi.ci cu pag1Di de t1 tla 
com11Dl ••••••••••• ·• •••••••••••••••• · •• · •••••••••• 

2.11 Nivel colectiv I aonogratio. llai multe volmae 
tn uDitlti fimice separate cu paglnl de titlu 

· comanl ••••• „ • • e: ••••••••••••••••••••••••••••••• • . 19~4, 

1!1~ 

176 
l82 

.186 
188 

l,.9o 

198 . 

.3 .1 lf1 v•l aonografic. lliacelanea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·200 

' 3.2 lUvel monografic. 811b8t1tuttil pagin:li de 
titlu · • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • . • • • . • • ·204 

3·-' Bivel colectiv I monografic. Doul volame 
într-o uni ta te fizici • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 206 
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llA.TBRIALB .A.UXILliRB I 

1. lleaentele necesare determinării forma~ala1 olrţi1 
2, Plrţile clrţ11 

'· Date awaare privind legătura de carte 
4. Tipuri de legăt11ri 
5. Notaţia auzicall bisantinl 





ORDINEA D~ CERCETARE A ELEMENTEIDR NECESARE DET:SRMINARII FORMATULUI CARŢII 

=====~=====================~======================================~-==============~ ================;==~== 
Cite pa
gini are. 
caieţul 

Paginile unde 
se găsesc re
clamele 

c) 

Pagina la · 
, . care se 

găseşte a 
doua sig
na tură 

Direcţia 
pontuzo
urilor 

Locul wne 
se găseşte 
!iligranul 

llr. de indo
ituri ale 
:filei tipo
grafice 

Format 

===========~========================~i===============================================================~=== 
4 4 şi multiplu 5: 

8 8 şi multiplu 9 
8 ·a şi multiplu 9 

16 16 şi multiplu l? 
12 12 şi multi:Plu 13 

24 24 şi multiplLt 25 

32 16, :;2, 48 16 b) 

36 12, 24, 36 a) 1,3 a) 

48 24, 48, ·?2 25 
64 16, :;2, 48, 61 1? 'b) 

l 

l 
I 
l 

in mi;Jlocul 
filei 
la cotor 
1n partea de 
sus a :filei 

-"-
!n partea de 
sos a cotorulai 
către marginea 
din af ari a fi-
lei 

n - . 
~"-

-"-in partea de 
a cotorului . 

sus 

2 in folio (2) 

4 in 4 

4 in 8 (1/2 t) 

8 in 8 

6 1D 12 cv2 t) 
12 1n 12 

16 1n 16 
18 1n 18 
24 in 24 

32 in 3~ 

===============================================================-=========================================== 
a/ Fila este tăiată in trei, aşa ~ncit va avea:; reclame şi 3 signaturi. 
b/ Signaturile ca la formatul !n a. 
c/ In schema datăA-4 ţinut seama de reclamâ'. (custode) de pe ultima filă a caietului. In mod obişDuit reclama 

. se află pe· paginile cu număr par sau pe verso foii (dacă numerotarea este in file). 

I 
I\) 
I-"' 
o • 

d/ Pjima signatură este intotdeauna pe pagina 1, celelalte cu o pagină mai departe decit aceea care poartă 
reclama. De regulă, se incepe determinarea cu caietul 2 , deoarece in multe cazuri caietul 1 nu e4te complet. 
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DATE SUMARE PRIVIND LEG.A.TURA DE CARTE ROMANEASCA 

EPOCA. EVOLUTIA LEGlTURII DE CARTE 
= ================================================================================================~===================~ 

Pină in secolul 
al .XV-lea 

Secolul al 
.XV-lea 

Seco1gl al 
XVI-le a 

Pină in secolul al xv-lea nu se poate vorbi de o legătură propriu-zisă de carte. 
Strămoşii legăturii de carte sînt tripticele sculptate sau pictate care . conservă tex
tul pomelnicului scris pe pergament şi care reproduc în mic motivele de pe turnurile · · 
şi zidurile mănăstirilor, portaluri şi chenare de ferestre, pietre de mormîn.t şi tîm
ple de altar . 

Legătoria apare în mănăstiri. Cei dintîi legători sînt călugării care erau şi copişti, 
miniaturişti, zugravi, gravori, uneori tăbăcari şi curelari • 
Legăturile se numesc mănastireşti (monastice} după locul unde sint executate. Cărţile 
sînt cusute cu vină de bou sau sfoară de cinepă şi sînt protejate de coperţi din lemn, 
ad~sea imbrăcate în piele sau stofe brodate, cu închizători din metal sau piele. Pe 
coperţile din piele, ornamentele sînt imprimate cu fier rece. Pentru protejarea loifse 
folosesc în colţuri şi centru, bumbi metalici nUmiţi caboşoane sau o îmbrăcăminte de 
carte .din metal preţios numită 1'erecăt11ră. 
Ferecăturile sînt uneori or·namentate cu pietre pre.ţioase, ·plăci de fildeş, emailuri, 
etc. Cea maI veche ferecătură este cea din argint aurit.a Evangheliarului manuscris, 
caligrafiat şi i~podobit cu miniaturi de Nicodim (mănăstirea Tismana, atelier muntean, 
l4o4-14o5). · · 
Schema generală de ornamentare a legăturii de carte românească legată în piele se regă• 
seşte în legătura de carte europeană a secollllui al XV-lea şi după datele deţinute est~ 
mai reprezentată la noi in secolul al XVI-lea. · 

In secolul al XVI-lea tehnica .de legare rămine cea din secolul trecut. 
Ferecăturile continuă să reprezinte mOdul luxos de protejare a cărţii pină la începutul 
secoiuri:a:-âI XX-lea, cind pornind de la mijlocul secolului al XlX-lea, metalul preţios 
incepe să fie înlocuit cu metalul canun. . . 
Legăturile in piele se ornamentează cu fier rece cu motive specifice după zona geogra~ 
fică. în Moldova, ornamentele sint mai ales fitomori'e, în Ţara Românească geometrice, 
uneori canbinate. In Transilvania .se observă utilizarea ambelor tipuri de ornamente în 
funcţie de legăturile cultUrale dintre centrele culturale româneşti din Transilvania 

./. 



Secolul al 
XVII-lea 

- ~l~ -

cu cele din Ţar.a Românească ori Moldova. Motivele geometrice predomină., unele chiar. 
pină spre sfirşitul secolului al XVII-lea. · 
Principalele motive ornamente.le sînt aşezate in interiorul chenarului şi reprezintă : 
- ghiocelul stilizat cu trei petale conturate cu linii simple sau duble. 
- roz~ta inspirată din floarea de argintică (vizibilă şi in frontispiciile şi . vinie1iel ~ 

gravate in cărţi). 7 

trefla, crinul şi palmeta in diverse combinaţii. · 
elemente zoomorfe de inspiraţie heraldic~ (rar). 

ScFleiiia de aşezare a ornamentelor pe conerţi : 
- coperta 1 : dreptunghiul chenarului in care se inscriau romburi, in interiorul căro-

rt:i se dispuneau motivele. 
- coperta· 2 : altă aşezare a elementelor decorative, mai rar prin folosirea altor mo

tive; joc de linii . 
chenarul reprezintă unul sau mai multe rinduri de motive, mai ales geollietrice . 

- centrul este format din linii care împart coperta tn romburi sau dreptunghiuri (de 
obice1triple, mai rar simple sau du.ble). La punctul de intîlnire al liniilor se 
apăsau mici fiare reprezentind un cerc dublu, o steluţă, un cerc cu un punct la mij
loc, pentru a masca suprapunerile şi depăşirile de .. linii. In jurul locului de între
tăiere a liniilor se plasau in raze fiarele destinate s.ă ~ecoreze spaţiul. 

--
In legătura din piele se păstrează motivele orntllllentale al-e secolului al XVI-lea cu di• 
ferenţe de djmensiuni şi de aşezare în ansamblu. Spre sfîrşitul secCilului apar elemente 
ale barocului, mai puternice în Transilvania prin influenţa germiµl!. lncepe să se dez.
VQlte stilul numiţ brîncovenesc. Pentru ornamentare se foloseşte poleirea cu foiţă de 
aur , mai rar argint , a întregii suprafeţe decorate sau numai a unei părţi (colţuri şi 
medall oane) • 
Tranşa este aurită şi cizelată cu motive geometrice sau fitomorfe. 
Legătorii sint de profesie logofeţi, d&scăli, gr~ătici, preoţi. 
~a de aşezare a ornamentelor pe coI!_rtă · . 
- chenarele nu mai sint imprimarea aceluiaşi fier (ca tn secolul al XVI-lea) ci a unor 

rulete cu lăţimea intre 0,5 - 18 mm. pe care sint gravate vrejuri stilizate din flo
ra românească. Ruletele sînt şi cu zimţi, colţişori, liniile punctate , mai tîrziu se 
preiau motivele florale şi frunzele de acant din sculptură. · 

- colţur....! : in lOC de romburi apar motive florale mici, capete de îngeri, evantaie. 
- centru : medalioane sau rozete. Dispare linia triplă care impărţea coperta în romburi . 

.. /. 



Secolul al 
XVIII- l es. 

Secolul ai · 

XIX-le a 

·- 214 ·-: 

Apar e titulatura "legător de carte" in insemnările manuscrise despre legătura de pe 
cărţi şi pr imele nume de legători-grav ori, semnaţi pe copertă : Ioanichie Bacov , 
Constantin Atanasievi ci Rîmniceanul, Mihail. Strilbiţch1 . 
Legătorii lucrau ocazi onal şi adesea ambulant , uneori s e afili au tipografiilor unde · 
erau doar toleraţi. Prima breaslă a legătorilor se înfiinţează la BraŞOV i n 1734. 
Secolul este dominat de le gătura brincoveneas~ • . In Moldova insă se observ ă păstrarea . 
elementelor ornamentale geometrice caracteristice secolului al XVII-lea, iar în Transil.a 
vania se constată influenţa ger@ană reprezentată de elemente baroce,dar şi rămăşiţe ale 
ornamentaţiei medievale de tipul micului medaliori an~opomorf înserat în chenare. 
Le~ătura brincovenească foloseşte elementele ornamentale apă.rute incă la sfirşitul se
co ului trecut,reprezentate de elemente decorative orientale şi influenţe occidentale 
baroce. Vor domina tot secolul al XVIII-lea, în a doua jumătate impunînd~se în ornamen-
tarea colţurilor simboluri ale celor patru evanghelişti. · 
Ornamentele legăturii brincoveneşti constau din i frunza de acant, flora autohtonă (maci 
bujori, narcise, garoafe, floarea-zoarelui, uneori un şir de arcuri care simulează un 
vrej, dar în loc de palmete (sfîrşitul secolului al ~'"VI-lea) există motive locale regă
site pe uşile de la Hurez, uşile impă.răteşti de la altarul mănăstirii Arnota etc., evan~ 
taiul, rozeta, decor semănat cu puncte. · 
Schema de aşezare a ornamentelor pe coperte i 
- chenarul este format din rulete pe care sînt gravate motive din flora românească. 

cofturife reprezintă flori, capete de îngeri. Motivul preferat este evantaiul, motiv 
or enta răspîn1it şi în ornamentarea cărţii occidentale, Pe paletele evantaiului se 
gravau în Transi:vania s garoafa cu patru petale şi floarea de nu mă uita stilizată, 
în fara Româr.ească i floarea de crăiţă şi de măceş pe tulpini lungi cu floarea stili
~ata. 

- centrul este împodobit cu o rozetă (adesea din evantaie îmbinate) sau un medalion. 
Plăcile pentru imprimarea medalionului er.au executate de gravorii din imprimerii şi 
căpătau o dublă utilitate i pentru ilustraţie şi pentru decorarea legăturilor • 

... 

La Sibiu in 1839 se înfiinţează bresla legătorilor. 
Stilul tradiţional rămîne la cartea religioasă, iar legătura cărţii °laice răspunde in
fluenţei Europei occidentale prin noile tehnici industriale de legare şi folosiŢe a or
namentelor occidentale. · 
In noile legături se folosesc şi materiale noi: pî·nza şi cartonul ornamentat. Legăturile 
industriale sînt uşor de executat şi din materiale ieftine. Cele mai simple sint combi
nate din piele Şi carton sau pînză şi carton, fără ornamentare. 
Legăturile indus~riale 'editoriale reprezintă cîteva tipuri deosebite: legăturile · par
lante formate n egaturi simbol ce şi figurative şi legăturile ornamentale p~opriu- · 
zise. Unele ca şi celelalte po~ fi monocrome sau policrome şi lucrate prin_imprimare cu 

. ./. 



Secolul a l 
XX.-lea 

placă. Legăturile ornamentale folosesc ornamentele populare de pe ţesături, dar şi che
nare artistice in care se mai inserează colonade, impletituri, amoraşi, lire din arse~ 
lul ornamental al le gă turii europene. Chenarul, nu este obligatcriu in legăturile par-
lant e, care incearcă o concordanţă intre legătură şi conţinutul cărţii, mai &les prin 
prezentarea pe copertă a portretului autorului, de obicei in medalion. 
Editura Socec prezintă remarcabile legături editoriale . 

Legă turile industriale sînt preponderente, legate in piele, pinză, carton şi plastic ; 
care aderă la cart~ prin lipire. Legătura cărţii se protejează prin casete şi mape şi 
se il'lfrumuseţează şi protejează mai ales prin supracopertă. . 
Se urmăreşte concordanţa intre grafica legăturii şi conţinutul cărţii ca o incă comen
tare a cărţii pe lingă ilustraţi~. Ca urmare a rolului de comentare a cărţii, grafica 
supracoperţii, coper~ii, casetei, mapei începe să f i e semnată, la inceput de secol chiat 
pe copertă, în zilele noastre pe verso foii de titlu. · . 
Printre primii graficieni semnaţi: W.Piekarski, Menelas Simonidi, D.Stoica. Nu există o 
schemă de legătură prestabilită, decît în cazul colecţiilor. 
Legăturile manuale sint sporadice şi datorate unor entuziaşti ca G.Brătescu-Voineşti 
sau Romulus Vulpescu (în cadrul iniţiativelor bibliofile editoriale ) • . 
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DATE SUMARE PRIVIND LEGATURA DE CARTE STRAINÂ 

=~===================================================================================================================== . . . 

.Epoca Evoluţia legăturii de carte Legă .tori 

====================~========================::;:=========================================~============================== 

Antichitatea 
greco-r omană 

Pînă in 
secol ul al 

XV-le a 

Secolul al 

XV-le a 

De la ruloul de papirus Şi pergament s-a ajuns la forma cunoscută 
a cărţii prin intermediul codexului reprezentat de foi de perga
ment asamblate la bază şi protejate de altă foaie simplă de perga
ment„ 

Arta legăturii apare in mănăstiri, Un preot (ligator) făc-ea legă
tura de carte. Ma.Duscrisele pe pergament, bogat ilus~ate cu mi.
niaturi au coperţi masive şi somptuoase, de pus pe mese şi pupi
tre, protejate de hoţie prin ataşarea de suporturi cu lanţuri 
(libri catenati). „ 
Legăturile se numesc _mănăstireşti (monastice) după locul unde •au 
:fost lucrate. 
Cărţile sint cusute cu vină de bou sau cu benzi de pergament şi 
sînt ap!rate prin coperţi din lemn îmbrăcate in piele şi stofe bro
date, cu inchizători din metal sau piele. Pielea şi stofa coperţi
lor se protejează la colţuri şi centru cu caboşoane _ sau cu ferecă
turi (legături de orfevrărie) din metal~ preţioase ornate cu plăci 
de f1.ldeş 1 pietre preţi0i:&se, email e:tc. . 
Le~turile îmbrăcate in stofe s-au conservat rar. 
şe mai folosesc drept legătură de carte foi de pergament, uneori 
rupte din manuscrise vechi, procedeu care va continua sporadic şi 
in secolul u~mător • . 

Invenţia tiparului a facilitat multiplicarea cărţii şi a dezvol
tat implicit, tehnica legătoriei. Apar tehnica şi materialele le
găturii artizanale ac :.Uale alături de cele ale secolului trecut . 
Legăturile se cos cu sfpară de cinepă, iar materialele sînt di n 
piele de căprioară, porc, oaie. Cotoarele au nervuri groase, 
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profilate, foile de gardăsînt din hirtie albă, tranşa cărţii 
este pictată şi cizelată. Pielea coper.ţilor este imprimată la 
rece cu fiare mănăstireşti care formează astfel desene in re
lief pe fonduri presate. 
Legăturile mănăstireşti reprezentînd scene religioase se impri~ 
m.ă cu o placă, nu cu un singur fier ornamental. Ele apar pri.ma 
dată în Olanda, apoi în Germania, Franţa şi Anglia şi se numesc 
leg&turi şotice. In Germania din a 2-a jumătate a secolului 
apare un instrument nou, ruleta,care repeta prin rotire, modelul 
apăsat pe pielea umezită. Noul instrument va fi . folosit în che
nare sau benzi. 
In Italia, prin intermediul Veneţiei şi a altor oraşe comercia
le se învaţă aurirea legăturilor de la orientali şi prin inter
mediul lor procedeul pătrunde în Europa occidentală. 

Se preiau principalele- tipuri de legături din secolul trecut. 
Germania impune noua schemă a legăturiia chenar imprimat cu 
ruleta, interiorul imprimat cu placă. 
F.anaşterea cărţii începe in Italia influenţată de arta orien
tală. Primele legături italiene cu influenţă orientală sînt 
cele promovate de Aldus Manutius, care combină imprimarea la 
rece cu aurirea unor ornamente şi tot sub influenţă orientall 
înlocuieşte uneori coperţile din lemn cu cartonul, care mai 
uşor de minuit şi mai practic, se putea folosi pentru formate
le mici preferate de Aldus şi imitate de continuatorii săi , 

· familia tipografilor Giunta din Florenţa. Astfel, in acest se
col, formatul. cărţii se micşorează: in a0 inlocuieşto in 2° ei 
in 40. · . 
Prin intermediul prieteniei lui Aldus Manutius cu colecţionarul 
francez Jean Grolier, noul stil de legătură se răspindeşte ·in 
Franţa des.chizind drumul preponderenţei :franceze in arta legă
turii secolului al XVII-lea. Numeroase ateliere de librari-le
gători se deschid la Paris şi Lyon. Franţa impu:ae legătura cu 
blazoane prin Ludovic al XIII-lea. · . 
Citeva tipuri de legături conlucrează în Europa secolului 1 
- pin! la legături.le aldine,in Franţa din timpul regelui 

Ludovic al XIII-lea se foloseşte un decor de tranziţie intre 
arta monastică şi cea a renaşterii, regele folosind ca .em
blemă pentru cărţile sale motivul porcului spinos~ . · ' 

- legături aJ.dine cre.ate prin folosirea fiarelor oTttal'ftll\\tl.t. 
tip, imprimate in adincime7mai i~tîi simple

7
apo1 in aur. 

I „,, 

Coster, Heinrich 
Fosel, Johaml 

Boule, Andr6 
Bayeux, Edmond 
Compains, Jean 
Mac6, Robert 

legătorii din 
Wittenberg 
familia.Aldus, tipografi 
şi legători in Veneţia 
Continuatori 1 famili a 
Gi1.1Dta din Fl.orenţa 
Imitatorii străini ai 
lui Aldusa Krause, Jacob;. 
lleuseT, Ge.spar · · 

Wotton, Thomas ("Grolie
rul englez) 

~ Roffet, Etienne 
Şcoala lyoneză 
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- legături cu camee, reprezentate prin motive aldine avind în cen
tru pe coperta primă un relief oval cu scenă antică . 

Canevarius, Demetrius 

- legăturile Grolier sin~ reprezentate prin desfăşurarea pe t~a
tă .coperta in figuri geometrice sau in impletituri a. panglicii 

· Grolier, Jean 

din două fire. paralele mai mult sau mai puţin impodobite cu fle
uroane aurite, care încadrează o parte centrală avind pe prima 
copertă in capitale aurite titlul cărţii şi pe coperta a doua, 
deviza lui Grolier: ''Portio mea, Domine, sit in terra viventium" , 
iar in josul ei, însemnarea: "Jo. Grolierii et amicorum". 

- conlucrează acum, legăturile italiene cu fiare aldine şi cele 
franceze cu împletituri umplute cu mastic colorat precedind moza
icul în piele. 

- contemporan cu Francisc I, regele Franţei şi Grolier, se impune 
ca legător, librarul şi tipograful Geoffroy Tory, care -va utiliza 
plăci ornamentale cu impletituri fi tomorfe şi-şi va impune emple-
ma sa: vasul spart. _ 

- urmează citeva embleme regale pentru ciţiva regi ai Franţei în or
dine cronologică: Francis I, cu emblema sa: salamandra, Henric al 

-- II-le a cu iniţialele inlăJ:lţui te HC şi HD şi semiluna Dianei de 
Poiti~rs, la care uneori persistă şi caboşoane de protecţie, Henric 
al III-lea cu ornamente semănate pe tot cimpul copertei şi motive 
funebre, care formează tipul de -legături numite leg!turi regale. 

- sfirşitul secolului înseamnă impunere franceză mai ales prin dece>
rul "a la fanfare" datorat lui Nicolas şi Clovis Eve şi numit le
_gătura "a la fanfare" abia în secolul al XIX-lea de Charles -
Nodier după numele unei cărţi, legată pentru els "Les fanfares et 
courv6es abbadesques'' ~ Ea reprezintă o legătur_ă foarte decorat! 
formată din cartuş central cu impletiturilimitind compartimentele 
ornate cu fiare aldine, ramuri şi împletituri fitomorfe. Henric 
al !V-lea afecţionează ornamentele sem~ate şi decorul 11A la fan
fare" pe pergament alb din :pi.ele de viţel. 

La acest sfirşit de veac; - 1egătorul Mace-Roi·ette inaugurează primele 
marmorhi de _ piele, foi de gardă şi tranşe„ 

Secolul al XVII;..lea a deschis pentru o lungă perioadă preponderen_ţ·a 
Franţei in legătura de carte reprezentată prin dou! tendinţe contra
rii t bogăţie excesivă a decorului şi prin reacţie, o excesivă so.,. 
brietate. 
!roate elementele cărţii sînt atent finisatei cotorul cu cinci nervuri 
este foarte decorat înlire nervuri, foile de gardă sînt din hirtie :pic
tată sau dublate cu p:l.ele şi au in interior chenare auri te trase cu 
ruleta, iar tranşa este aurită. Pielea este din marocbin roş11. 

~1„ 

Tory, Geoffroy 

Plantin, Christophe 1 
editor şi legător 

fraţii .Eve : 
Nicolas şi Clovis 
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In le~ături1e re~e cu blazon central, ornamentele adiacente, 
sînt a Ludovic XIII-lea, ornamentele semănate ~e ·tot cimpul 
copertei, iar Ludovic ·al XIV-lea preferă ca emblema soarele şi 
iniţialele sale . 
Concomitent cu activitatea legătorilor Florimond Badier şi~ 
Gascon apare legătura cu raze şi evantaie, cu fiare in forma 
de spirale şi punctate ,iar la Badier, marca sa, un cap de băr-
bat. .· 
Ca ravers la excesul de decoraţii, Antoine Du Seuil impune un 
decor sobru dintr-o dublă încadra'te din 3 liriii cu fleui-oane 
în colţuri. · 
Pentru desăvirşirea sobrietăţii apare stilul numit ~anseni.st , 
prin aluzie la severitatea religioasă a ordinului, Kră decor, 
bazîndu-sv numai pe eleganţa pielii de calitate (marochin) . 

Cu toată opoziţia de sobrietate de la sfirşitul secolului tre
cut, secolul al XVIII-lea, continuă stilul încărcat cu toate 
fiarele ornamentale mai complicate. 
:lafinarea elementelor cărţii . continuă prin folosirea maro<lhi
nului de diferite culorii roşu, grena, citron, oliv, cu foile 
de gardă în hirtie marmorată, mai nou în mătasg, în piele şi 
bordate în interior de rulete deccirative mai încărcate. 
Aşa numita legătură cu dantelă se obţine ~rintr-o încad.rBre or
naiaentată formiDd un fe1 de dantelă aurita, decupată spre centrU' 
pentru a da loc titlului, blazonului, numelui posesorului . Atri
buită. lui Antoine-Mi.chel Padeloup, acest stil este folosit şi 
de cei doi Derome, dintre care fiul se individualizează prin 
ornamentul ''cu pasăre". Padeloup şi un alt legăto'l', Monnier sau 
Le Monnier mai folosesc un procedeu utilizat în secolul al 
XVIII-lea, acela de a grup:t. pe coperţi bucăţi de pieie din dife.- · 
rite culori pentru a obţine o mozaicare în piele. Tot în această 
perioadă , desenatorul Pierre-Paul Dubuisson impune decoru1 cu pla
că al almanahurilor de sfîrşit de secol . 
Exuberanţa ornamentală este inlăturată de ·stilul revoluţiei, car e 
inaugurează un sti l format din ornamente cu bonete frigiene , s u
liţe etc. Simplitatea legăturii acestei perioad~ se observă şi 
in folosirea cotorului fără nervuri · şi în apariţia legăturilor 
combinate din piele cu carton . . · , 
Legăturile devin modeste şi democratice şi legătorul Alexis 
Pierre BradeJ. inventează legătura Bradel, cusută pe panglică, cu 
coperţi din pinză sau hir tre . 

/. 

Rouette, .Antoine 

·Le Gascon 
Badier, Flcrimond 
englezul Mearne, ~uel 

Du Seuil,.Antoine 

Padeloup, .Antoine-Michel 
Derome, Jacques-Ant oi ne 
Derome, Nicolas-Denis 
Le Monnier, Fran~ois
Laurent 

Bradel, Alexis-Pierre 
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In Anglia, sub influenţa elementelor clasice de decorare inspirate 
de sobrietatea antică se dezvoltă legătura clasică engleză, prin-
tr-.-un legător singular, cu puţine ornamente, mergind pină la bor- Payne, Roger 
duri din fire fine, mici ornamente pe margini, cite o floare in 
colţuri, spre a scoate in evidenţă marochinul verde sau albastru 
şi pielea de Rusia cu care legătorul Roger Payne obişnuia să lucreze . 

Secolul al XIX-lea este incă sub semnul clasicismului reprezentat 
prin preferinţa imperiului lui Napoleon pentru elementele decora
tive ale antichităţii. Legătura. reprezintă stilul aşa-zis imperial, 
cu coperţile cu chenare din ornamente greco-romane, sfincşi, obe
liscuri, lire, palmete egiptene, atribute imperiale (albină, vul
tur etc.), evantai in colţuri. Cotorul neted, fără nervuri sau cu 
patru nervuri largi şi puţin pronunţate este de asemenea ornat. 
Fraţii Boz~rian folosesc foarte nuanţat ornamentele şi lasă - blazo
nul iui Napoleon locul esenţial in ornamente. 
După căderea lui Napoleon, stilul restaurafiei, se intoarce spre 
trecut şi imprumută fiarele Aldus şi plăci e de aurit şi face tran
ziţie intre stilul imperial şi cel romantic. Reprezentantul princi-; 
pal este Joseph Thouvenin. 
_Stilul romantic impune gustul pentru goticul medieval şi decorl.41 
cu placă după modelul evului mediu .numit "cu catedrală" (neo-gotic), 
dar şi un alt decor romantic format din aribescuri şi inspiraţii, 
din stilul Ludovic al .XV-lea. · . 
Reintoarcerea in istoria Franţei crează in a doua jumătate a seco
lului un moment de stagnare creativă, manifestată prin pastişe, co
pii ale vechilor stiluri, care introduc cotorul rotund cu cinci ner
vuri, coperrtle in marochin cu granulaţie mare, foi" de gardă din m!.-
tase moarata şi hirtie specială. · · -
La mijlocul secolului apare legătura combinată din piele şi carton, 
hibrid rezistent, cu coperţile acoperi-te cu . h!rtie simplă · marmorată. 1 cotor ornat şi neted de piele şi colţuri din piele. · 
Multiplicarea ediţiilor datorită progresului industrial uşurează 
apariţia leşăturilor imustriale (editoriale), . care folosesc pen-
tru legături ~inza şi cartonul in culori şi renunţarea la stiluri-
l.e tradiţionale, devenind creativ.a iD locul legăturilor manuale.Se. 
crează le6ătur1le par~ monocrome şi policrome ~ simbolice şi fi
gurative, care comenteaza cartea prin imagini ?1 car~ · datorită tira
jelor mai mari ale cărţii intr-o epocă inaintată tehliic işi poate ' 
permit~ plata ilustratorilor de copertă, cunoscuţi gravori ai epocii • 

. /. 

.Fraţii Bozerian 

Thouvenin, Joseph 
Purgold, 

·Simier, Rene 

TrautZ:-Bauzonnet 
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Alte legături industriale sint ornamentale, imprimate cu plăci 
stereotipe, formate din chenare bogat ornamentate, in centrul 
cărura se imprimă titluri, (Sint bine cunoscute le.gă.turile edi
toriale policrome, parlante şi ornamentale ale editurii Hetzel 
din Paris). . 
La sfirşitul secolului, ornamentele sint inspirate de motivele 
reprezentative stilurilor artistice , cum ar fi art nouveau. 
Creativitatea apărută in legătl1ra editorială revitalizează şi 
legătura manuală mOdernă permiţînd o mare varietate de ornamen
tări. Prrilrememorarea unor vechi stiluri , legătorii reiau pro
cedeele de mozaicare, intrebuinţarea decorurilor florale şi de
senele incizate in piele cu inspiraţie în motivele decorative 
ale stilurilor artistice ale vremii şi de la legăturile parlante 
editoriale · comentarea mai ales incizată a textului. 

L~ăturile artistice se fac in continuare manual din piele de 
c itate, cu cotorul semirotund şi coperţi uşor curbate, . ~ar 
foile de gardă şi coperţile interioare imbrăcate in piele s.au 
mătase. In primele legături moderne se vede ini'luenţa . stiluri
lor1 art nouveau, art-deco, cubis~, etc. Se fGc multe expozi~ 
ţii de legături orisi.nale. 
Legăturile combinate se păstrează ca în secolul trecut sub 
forma clasica, cu cotor şi colţuri din ~iele, restul acoperit 
cu hirtie sau pinz~ simplă sau marmorata şi modernele, cu co
tor lung sau cu nervuri fanteziste, cu benzi in ioc de colţuri. 
Legătura industrială işi schimbă mereu aspectul .prin perfec
ţionarea crescindă a maşinilor şi materialelor. Apar lucrări 
de serie tinzind la cel mai economic şi intens randainent. Pe 
lingă pînză şi piele se intrebuinţează materialul plastic. 
Volumele se cos pe panglici şi se introduc in coperţi deeordate 
dinainte mecanic sau sînt legături fără cusătură prin tăierea 
şi lipirea cotorului. . 
Legătura cărţii se protejează prin casete, mape şi supracoparţi. 
Conţinutul cărţii se comentează pe coperţi, supracoperţi, mape 
şi casete ca o continuare a ilustraţiei de carte şi autorii 
acestui nou tip de ilustraţie sint semnalaţi pe foaia de titlu 
sau pe verso. Şi in cadrul legăturilor editoriale se pot. ob
ţine legături de excepţie după modelul celor din secolul prece
dent 7dar majoritatea sint lucrate după reguli simplist publici-
tare. .· 

Canape, G. 
Gruel, Leon 
ChamDOJ.le-Duru 
Marius, Michel 
Meunier, Charles 
Kieffer, Ren6 
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Wiemeler, Demeter 
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52• Toadea, diaoon, /Suceava/ 166? 

flul p~i1 ronaico · 
de la s inta mi ro-
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·,-
5~l". Tttodoa Nioolaev1o1 ·Banat 1794~180?, 

181?,1818 

54" Toadea Popov1c1, Beaivoiul Mio • : 
dasoll norinalist şi . (Transilvania) 
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551 Toma din Homoaod Homorod (Banat) 1?6' 

56;. Toma! legător de Transilvania 182? 
oărţ din Atdeal 
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. . Numele de legătoti au fost ouleee din luoaăaile p1!ivind legii.:. 
tuaa de carte a9mâneasoă veche, paeoum fi din p1!eluoaarea cărţii 10-
mâneşti veohi existente in ooleoţia Bi:blioteoii Oentrale de Stat a 

~ Baolru, Livia a Vechi legături de cărţi 1omâneşt1. Int~odu
oeJ!e in istoria legătoaiei din România~ 
!na.Studii şi oetoetăai de ·bibliologie• 
vol.XIII, Buouaeşti ·, Editul!a AoaO.emiei 
.R.i'S9România, 19'74•' · · . 

· - Oolta, ~lena Rodioa i Legătoria de oaate un ~şteşbg de 
veche taadiţie tomâneasoă in vestul 
Ttans1lvan1e1~ tna Valoti biblioflle 
din pataimeni ul oultural-~at1onal: Ceaoe
tate . şi valoţifioate, vol.'I!'t Buoul!eşt1, 
1983~ . . . 

- Ligor, Alexandru a Ştiai pa1v1toate la oiţiva leg!tQl!l de 
oarte veohe tomâneaeoă ('martueoa1s•.' ). 

Ca ata1!e-1'e mă.su1!a p·1!eluod.ati · unui fond mai insemiiat de oaate 
aomânească se va taece la stabiliaea vedeteloJ! unifoame pentau legl-
tor i . · 
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LEGATORA DE ORFE'IRARIB OARE 
IMBRACA UN EXEMPLAR DIN 

EVANGHELIA DE LA BUCUREATI t 

175• 
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Legătura Litutgbie1!ului lul MacA1!ie, Tîtgovişte, 1508. 
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Leg~ţu.c ă transilvăneană au.cită din sec. al XVII-lea cu 
o.cnar:e'1te influenţate de renaşte .cea apuseană. 



Le gătură de secolul al XVII-lea cu ruletă, medalion şi 
evantai în col ţud, care le agă cartea Pr~vila de la 
Govora, J.640. 
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Legătură .tipică de sec. a1 XVII-lea, ca.re leagă cal!tea : 
Carte sau luD l nă, Snagov, tip A rită de Antim Ivil!eanul, 

1699· 
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\ 

Le~~tur ă br încovP.nească aurită, care leagă cartea : 
Psaltire, Snn~ov, tip5rită de Antim Ivireanul, 1700 



·~·.- · ·· "" ·~···-;:"---·----·- ... ·-

LEGATOIU BRI NCOVENE.ASCA (17o9) 

.lfarochin roşu cu ornameate „auri tea chenare bogat ornamentate , 
· ev antaie .în colţuri şi rozet~ c entral1'.. 



... 2J4 -
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Legătu~ă t~anoilvăneană din aeo• al XVIII-lea ou m1o1 . 
medal ioane ant~opomo~fe inaetate î.n obenal!t oate lea~ 
.caftea : Simeon, athiepieoop al Teealo~1ou1u1~ Buou-
f eşti , 1756. 



Legătută autită de efîrşit de eeo. al XVIII-lea semnatA1 
" S-au luotat de popa M1ba1 1n Iaşi" 9 oai?e leagA oal!tea1 
!ndteptatea legii, Tî~gov1şte 9 1642. 
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Gtup aj de cope tţi ornamentale editotial e de l a sfîtşitul 

sec ol ul ui al XIX-lea. (~u c ureşt 1 , tipogt afia Şt . Rasidesout 

Bucu l' eşt i , Socec, 1884·; Bucu te şti, Sooec, 1896) 



... 
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Legătură pa.clantă policromă. Bucureşti, Institutul de 
a.cte grafice "Carol Gtlbl", l 9ol. 
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Grupaj de coperţi editoriale de la început de secol XX 

(copertă art-nouveau, Bucureşti, Sooeo, 1903; oopert~ 
. o 

ou ţnotive naţionale, Bucu.ceşti, Minerva, 19o2; oopertA 
pat!lantă, Bucu.ceşti, Minerva, l .9o6l 



Legătură din piele cu marchetătie,luotată de G. Brăteaou
Voineşti,oare leagă un număt festiv al revistei Ramurt, 
1905-1929, Craiova, 1929. 
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Legătură manuall din piele ou ornamente 1no1zate,oate 
ieagă 

1955··· 
ca:iitea L'art .populaite en Rouman1e 9 Buouteşti, 

"I 

' ... 

„ • 

,· ., 
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LRG.ATURI ~ CARTB STR.AINA 
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LEGATURA MONASTIOA 

Chenare concentrice, imprimate cu ruleta in care se î nr. 
scriu romburi, unde sint imprimate motive ornamentale~ 



' ' 

LEGATURA IMPRIMATA CU PLAOA 

(secolul al XVI-lea) 



- 244 -

LEGATURA .OU BLAZONUL LUI LUDOVIC AL XII~lea 
ŞI AL ANNEI DE BRETAGNE 

I 

. I 

I 
J' I 
.) 
; 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
, I 
I I 

Ii 1 

I·: I 
' I 

Piele brunl lucratl in stilul de tranziţie gotie-.re:r:li9şte~e 
(1515) 
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LEGATURA SXECUTATA PENTHJ JEAN GROLIER (secolul al XVI-lea) 

Marochin verde decorat cu impletitur1 clin chenare şi fleuroane 
de inspiraţie italiană. 
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LEGATURA IN STII. "LE .GAsoor 
t 

(secolul al XVII-lea) 

Ornamente ti.n trei lini.1, ou spirale şi tleur0ab gr:n te 
,· 

din puncte. 
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· ~ · .„ ...... 

LEGATURA EXECUTAT.A DE. ţ{ÎOQLAS EV•. PENTHJ 
REGET.E HENRIO AL III-lea (1578) 

Maroohin portocaliu închis cu ol'J)Smente "semi.nate• repre
zentînd fllclri •i flori de crin. 

..' 
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LEGATURA 'CLASICA nE SEOOL .AL XvII-lea 

Cotor ornat o·u fleuroane şi palete gravate. Pe coperte; 
chenar dublu din lim.11 ou fleuroane in colţuri (aoest 

gen se mai numeşte şi "' la Du Seuil") 



'. 

... 249 -
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LEG.ATUR.A "CU DANTELA'! 
(secolul âl. XVIIl:-lea) '• 
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.LEGATUru UNUI ALMANAH DE LA 179~ 

IN STILUL REV'OLUTIEI FRA1"iZE 



- 2.51 -

-LECUTtJlU Ilf„ Sfilit •1JIPEIUÂ Leţ 
.(taceputUJ. aeoolu1J. t4, xn.;.1ea) , .. . 

Semnata Bozerian Le Jeune. 

. _,..„ 1 
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LEGA',l!URA IN STIL ''REST.AURATlE" OU :BLAZONUL IXJOEBEI Di BERRY 

~aroeb,in ou granulaţ;~e . lµ:igă, mozaicat în tonuri diferite• 
.Semnat: Thouvelillll. (1826). 
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LEGATURA1 OU DECOR N.EO-GOTIO ''OU CATEDRALA" BI 
ROZETA OENTIU\LA 

i 

.J 

Karochin havan cu granulaţie lungl, mozaicat! î n tonuri· diferit•. 
Semnat& Thouvenin (1826) 
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LEGATURA "A LA FANFARE" 
. -

Copia unui decor lucrat de Eve. Semmta Thouvenin ( 1830) 
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LEGATURA ou DEOOR ••aoOAILLB" 

Semnata Simier (1840) 



LEG.ATUR.A ou DECOR . ORIENTAL ( "PLACÂ ·oRnNTALA") 

Semnat: ·Simier (1840) 
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LEGATURA TIP GROLIER 
(sfirşitul secolului al XIX- lea) 

Semnat& Mer~. us W.chel • . 
(He~odotusa Histoire ••• Paris, chez Olaude llicard, 1580) 



~ 2.58 ... 

LE.1ATURA . PARLANT.A DE .. E»ITUBAa ·. 
(sfîrŞitul seoolului al XIX-lea) 

·, . 

Or namente policrome fltomorte şi antropomorfe iriprJ.mate pe 
pînză roşie. 

(Paris "Heţ:t.tel", /1893/) . 



· . •• „ 
•''.: . . . „ 
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LEGATuRA MODERNA 
(începutul secolului XX) 

Piele ·1ucrată cu dăltiţa, colorată şi patinată de Auguste 
J.ep~re, legă.tur~ de Mercier. 
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. , 

· . : . LEGATURA .MODERNA 

(începutul. secolului XI).: 
~ • > ' • J • • p „ ' "' I ' Î • • • · - .„• • • • •' •• " ,. • ·~ 

Decoraţie mozaicat!, ... roşu . şi albastru .pe , piele .v el'de .. . 
·exe~utată din linii drşpte .. şi. .our.be .de o~tre p~ OlaGSSeDS 

după o compozitj;e de H. Va de Velde~ 



LEGATUM MODERNA 
I . • 

{începutul secolului XX) 

Forzaţ din piele cu ornamente mozaicate în stil " art~6co". 
Semnat: Ren6 Ausso\lţd 
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LEGATDRA COMBINATA DIN PIW SI OA:RTOI' 

MA RMOR.AT (SECOLUL XX ) · 





- ?.(, ) -

1. Notaţia muzicală în muzica bizantină 

1.1. Notaţia ekfonetică (sec~ X~XII) 
,· 

Ex.: 

•' 

Lecţionarul evanghelia de la Iaşi (tipărit la Editura 

muzicală, Bucure~ti, 1982) 

1.2.· Notetia Rondă (paleo-bizantină - seo. XIII-XV) 

Ex~~ : MS IV/39 Iaşi 

1. :;. · Notatia Cucuzeliană (medio-bizantină seo.r XVI-XVIII) 
„ 

Ex;: MS nr~ 56/544/576 I de la Mînăstitea Putna 

(tipărit la Editura muzicală, Bucureşti, 1980) 
. . :. 

1.4~· Notatia Cucuzeliană de tranzit1e, spre cea Hrisantioă (sfîrşitul 

sec. XVIII - începutul sec~ XIX). 

Ex~: : MS 17477 BCS 

. . 
1. 5·„ Notatie. HX!isantică (post bizantină) - oficializată înoepînd 

ou sec~· XIX. 
, · 

Ex.' : Or·ice · mss. sau tipări tură utilizată în muzica eul tulul 

ortcdox contemporan. 

1. 6 ." Notaţia line l'3.ră (8ec. XVI-XVIJ.:) - foloseşte eleinente din notaţia 

occidentală (portati.v cu note rombice). 

l. ?o Notaţia kriUky 

Ex.: ms8~ slav 687-BAR 

2 . Nc,taţia muzic ală utilizată în.vestul Europei 

2. 1. Not at i n alfabeti că - s-a folosit sub diferite forme inoă din 

Anti chitate, . p ăstrîndu-se astăzi numai · în ţările de limbă engleZă 
Qi r;e emană. Se mai :r:iume şte şi notaţie guidoniană (de la numele 

lui Gu i do d'Arczzo). 

Ext.: c 
do 

D 

re 

E 

mi 

F G 

fa sol 

A 

la 
H 

ai 

B 

si bemol 



. 
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2~·2, Nota~ia modall (seo. llI - IlII) 

' .. 

:Sx •. 1 L ~ r. ~ (" 2 2 . '" .) J J> J J> I J J> J 
2. f9a ~ ) c2 2 ••• a) P J J> J I J> J ~ / 
3. , ~ ... (4~~ ... ) J. p ! ' J. p. J ' J. 
11.~.-. iâs„ .. tJ J>.J J. I PJ J. t J. 
5. r-. (~3 .•• ) J. J. 1 J. 
s.r-.- ~ c43 ... > rn m I Jl 

Aceste grupe tipice oeploduo celula de bazl, deşi . tn practici 
nu se 1nt1l.neso deoît rareori în forma lor iniţiall~ 

2i~3i :Poţme vechi de notat1e - folosite din seo. xIII pînl în seoi 
XVI (aproximativ) - notatla mensuţall sau mjsuratl~ 

N-ote Pauze 

:_·~ 
JOCI SOU 

9 maxima : " li III 
3C111 

9 longa 

Cl . breve 

o semi-baeve 

. 
î m1'1.iuu,. 

1 semi-minlma 

ţ fusa 
'·' ..,__._ 

- ~ semi-fusa 
·---

3~ Bas oontinuu =bas cifrat (eng19: thorough-bass; germ.: Generallaass;„ 
ital'•: basso continuo~ spaniolă: bajo continuo; fr~: basse c·ontinue). 

o I I I 

Ex.: 
IJ - "• „ ~ '6- -& ·11 7~-, --

, .. , .. ~J - ~ ·~ 

11 f 5 ~ 6 ~t 1 +j~„ i~ - '1 
,~ - . 



CUPRINS 

1. Ouvtnt inainte 
2. Notl asupra ediţiei 
3. Partea I 1 Instrucţiun1 de completare & Fişei analitice 

de evidenţă pentru bunuri mobilea carte fi manuscris 
~. l Prezentdrea general~ a l'işei anali~ioe de 

evidenţă ••••••••••• • ••••••••••••• I# w Qi lit. • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Ordonarea o impurilor •••••••••••• „. „ a • •••••••••••••••• 

Eticheta ••••.••••.•••••••••••••••• " " '1 ••••••••••••••••• 

Descrierea c!mpurilor •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vedeta ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• „ •••••• 

III 
l 

16 
53 

3.6 Descrierea manuscriselor • • • • •. • • • • • • • • • • ~ • • • • • • · • • • • • • lo 1 

4. Partea a II-a a Glosar de termeni 
4.1 Termeni 1n limba românii ••• •. ~.. . • • . . • . . • • • • • • • • . • . • . • ll4 
4.2 .Termeni în .limbi str~ne ••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Partea a III-a a Olasificarea zecimal! Wliversall. 
Taball · pr.escurtatl •••••• „ •• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

6. Partea a iv-a a Exemple de fişe analitice de evidenţă pe 
t1p11ri de desc':'iere ••• •• •••••••••••••••••••• •--• •••••••••••• 
6.1 
6.2 

6.3 

Carte 
Carte 

româneascl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
strlinl ••. •• •.•.•.••....•• · ..•..•......• „ • • •••••• 

Manuscris ••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••• • ' •••••• 

7. Partea a V-a I Materiale auxiliare 
7.1 Elementele necesare determinlr11 formatUlui 

1..38 

143 

l6J. 
164 

168 

200 

c-ărţ;ii ••••••••• · • ••••• .• „ ••••••• • •••••••.••••••••••• ~. • • 210 

Părţile cărţii .• •••••••••••••••• ~ • ••••.•• , • • • • • • • • • • • . • 211 

Da-te sumare privind le.gătura de c~te •••••••••••••• · ••• 212 

Tipuri de· legături • • • • . • • • . • . • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • .226 
Notaţia muzical! bizantin! •••••••••••••.•••••• , •..•••• 263 
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