Cerinţe funcţionale pentru înregistrarile bibliografice : raportul final
1. Introducere
1.1. Context
Acum aproape 40 de ani, IFLA - Federa ia Interna ional a Asocia iilor i Institu iilor
Bibliotecare a ini iat o reexaminare fundamental — la nivel interna ional — a teoriei
i practicii catalog rii. Primul rezultat important al acestui efort a fost elaborarea unui
set de principii de catalogare, aprobat la conferin a interna ional ce a avut loc la Paris
în 1961, i care a ajuns ulterior s fie cunoscut sub numele de „Principiile de la Paris”.
Un al doilea demers-cheie a fost ini iat la Reuniunea Interna ional a Exper ilor în
Catalogare ce s-a desf urat la Copenhaga în 1969, prin adoptarea unei rezolu ii
privind stabilirea unor standarde interna ionale pentru forma i con inutul descrierilor
bibliografice. Primul dintre standardele dezvoltate ca urmare a acestei rezolu ii a fost
„Descrierea Bibliografic Interna ional Standard pentru Publica iile Monografice”,
ISBD(M), publicat în 1971. În anii ce au urmat acestor demersuri ini iale, Principiile de
la Paris i ISBD-urile au servit ca fundament bibliografic pentru o serie de coduri de
catalogare revizuite, na ionale i interna ionale.
În acela i timp îns , contextul în care principiile i standardele de catalogare opereaz
s-a schimbat dramatic. Factorii-cheie care au contribuit la aceast schimbare au fost:
a) introducerea i dezvoltarea continu a sistemelor informatice pentru crearea
i procesarea informa iilor bibliografice i
b) cre terea bazelor de date de mari dimensiuni — atât cele de anvergur
na ional , cât i cele de anvergur interna ional — care con in înregistr ri furnizate i
utilizate de c tre mii de biblioteci ce particip la programe de catalogare partajat .
Extinderea catalog rii partajate a fost favorizat nu doar de oportunit ile oferite de
noile tehnologii, ci i de necesitatea crescând de a reduce costurile catalog rii, prin
minimizarea duplic rii efortului de catalogare. De asemenea, presiunile economice au
îndemnat bibliotecile s încerce s simplifice procesul de catalogare i s fac tot mai
mult o catalogare „minimal ”, pentru a ine pasul cu continua cre tere a produc iei
editoriale. Pe de alt parte, s-a constatat o nevoie crescând de adaptare a codurilor
i a practicilor de catalogare pentru a face fa schimb rilor survenite în urma apari iei
de noi forme de publica ii electronice i a apari iei accesului la resursele informa ionale
prin intermediul re elelor. La fel de important a fost recunoa terea nevoii de a
r spunde mai eficient unui spectru mai larg de necesit i i de a tept ri ale
utilizatorilor.
Acest context în schimbare a format fundalul Seminarului asupra Înregistr rilor
Bibliografice din 1990, de la Stockholm, inut sub egida Programului de Control
Bibliografic Universal i MARC Interna ional (UBCIM) al IFLA i a Diviziei de Control
Bibliografic IFLA. De i participan ii la seminar au recunoscut realit ile economice
c rora bibliotecile trebuie s le fac fa
i necesitatea de a reduce costurile
catalog rii, ei au subliniat i importan a satisfacerii nevoilor utilizatorilor i cea a
rezolv rii mai eficiente a spectrului larg de nevoi asociate diferitelor tipuri de materiale
i variatelor contexte în care se utilizeaz înregistr rile bibliografice. S-a recunoscut c
presiunea continu de a practica „catalogarea minimal ” necesit o atent
reexaminare a rela iilor dintre elementele de date individuale din înregistr rile i
nevoile utilizatorului. S-a mai recunoscut c , în acest context, programele de
catalogare partajat — atât la nivel na ional, cât i la cel interna ional — cer — pentru
a fi viabile — adoptarea unui standard pentru nivelul „elementar” sau „de baz ” al
înregistr rii.
La Seminarul de la Stockholm s-au adoptat nou rezolu ii, iar una dintre ele a condus
direct la prezentul studiu. Acea rezolu ie cerea comanditarea unui studiu care s
defineasc cerin ele func ionale ale înregistr rilor bibliografice. Termenii de referin
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(i.e. „caietul de sarcini”) pentru acest studiu, care au fost elabora i ulterior, stipulau
scopul i sfera sa de cuprindere, astfel:
Scopul acestui studiu este s delimiteze — în termeni clar defini i — func iile
îndeplinite de c tre înregistrarea bibliografic , inând cont de diversele
suporturi, de diversele aplica ii i de diversele cerin e ale utilizatorilor. Studiul
trebuie s cuprind întreg spectrul de func ii ale înregistr rii bibliografice, în
sensul cel mai larg al termenului, i.e. ale unei înregistr ri ce cuprinde nu doar
elemente descriptive, ci i puncte de acces (nume, titlu, subiect etc.), alte
elemente „de organizare” (indici de clasificare etc.) i note.
Obiectivul studiului era s produc un cadru conceptual care s ofere atât o în elegere
limpede, precis exprimat i larg acceptat a ceea ce este acel ceva despre care
înregistrarea bibliografic ofer informa ii, cât i ce ne a tept m s realizeze
înregistrarea bibliografic , pentru a r spunde nevoilor utilizatorilor.
Termenii de referin au trasat i o alt sarcin grupului de lucru: s recomande un
nivel de func ionalitate de baz , precum i cerin e informa ionale de baz pentru
înregistr rile produse de c tre agen iile bibliografice na ionale. Scopul formul rii
recomand rilor pentru o înregistrare bibliografic na ional de nivel minimal era s
r spund cerin ei — identificat la Seminarul de la Stockholm — de a avea un
standard pentru un nivel de baz ce ar permite agen iilor bibliografice na ionale s - i
reduc costurile de catalogare, prin producerea, la nevoie, de înregistr ri mai-pu indecât-complete, dar care, în acela i timp, s dea asigur ri c toate înregistr rile
produse de c tre agen iile bibliografice na ionale satisfac cerin ele esen iale ale
utilizatorilor.
Termenii de referin pentru studiu au fost aproba i de c tre Comitetul Permanent al
Sec iei de Catalogare a IFLA în septembrie 1992, la Conferin a de la New Delhi. Ca
participan i la grupul de lucru au fost desemna i atât membri ai Sec iei de Catalogare,
cât i ai Sec iei de Clasificare i Indexare a IFLA.
În toamna lui 1995, grupul de lucru i-a terminat îndelungile deliber ri pentru raportul
preliminar. Consultan ii grupului de lucru au fost responsabili pentru redactarea
diverselor documente interimare de lucru, ca i pentru completarea raportului
preliminar. În mai 1996, raportul preliminar a fost trimis membrilor Sec iunii de
Catalogare a IFLA i unor comentatori voluntari, pentru o examinare de ase luni, la
nivel mondial. Raportul preliminar a fost de asemenea disponibil pe Internet, pe
pagina web a Sec iei de Catalogare a IFLA, pentru ca profesioni ti individuali i
organiza ii profesionale s -l poat examina i comenta. Ca rezultat al acestei
examin ri, grupul de lucru a primit 40 de r spunsuri din 16 ri. Cele mai multe
comentarii au implicat organizarea raportului preliminar, defini ia termenilor,
metodologia i concluziile legate de cerin ele pentru tipuri specifice de material.
Examinatorii au recomandat ad ugarea de exemple suplimentare, pentru clarificarea
unor defini ii i concepte.
În februarie 1997, grupul de lucru s-a reunit pentru a discuta comentariile rezultate în
urma examin rii i pentru a decide cum s revizuiasc raportul. Ca urmare a acestei
reuniuni, consultan ii au încorporat modific rile finale în raport. D-na Olivia Madison —
pre edinta grupului de lucru — a prezentat raportul final Comitetului Permanent al
Sec iei de Catalogare a IFLA la a 63-a Conferin a General a IFLA din 1997, de la
Copenhaga, Danemarca. Comitetul Permanent a aprobat raportul final al grupului de
lucru la edin a sa din 5 septembrie 1997.
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1.2. Abordare
Termenii de referin ai studiului cereau dezvoltarea unui cadru care s identifice i s
defineasc limpede entit ile de interes pentru utilizatorii înregistr rilor bibliografice,
atributele fiec rei entit i i tipurile de rela ii ce se formeaz între entit i. Inten ia era
s se elaboreze un model conceptual care s serveasc drept baz pentru asocierea
atributelor i rela iilor specifice (reflectate în înregistrare ca elemente de date
separate) cu diversele ac iuni pe care utilizatorii le fac, atunci când consult
înregistr rile bibliografice.
Studiul nu face presupuneri apriorice despre înregistrarea bibliografic îns i, nici în
termeni de con inut, i nici de structur . El prefer o abordare focalizat asupra
utilizatorului, pentru a analiza cerin ele informa ionale, deoarece aspir s defineasc
într-o manier sistematic acel ceva despre care utilizatorul a teapt s g seasc
informa ii în înregistrarea bibliografic , ca i modul cum este folosit aceast
informa ie.
Studiul folose te o tehnic de analiz a entit ilor care debuteaz prin izolarea
entit ilor care sunt obiectele-cheie de interes pentru utilizatorii înregistr rilor
bibliografice. Apoi studiul identific caracteristicile sau atributele asociate fiec rei
entit i, precum i acele rela ii dintre entit i care sunt cele mai importante pentru
utilizatori, în formularea interog rilor bibliografice, la interpretarea rezultatelor acestor
interog ri i la „navigarea” în universul entit ilor descrise în înregistr rile
bibliografice. Modelul elaborat în acest studiu este cuprinz tor ca anvergur , dar nu
este exhaustiv în ceea ce prive te entit ile, atributele i rela iile pe care le define te.
Modelul opereaz la un nivel conceptual. El nu duce analiza pân la nivelul care ar fi
necesar pentru un model de date pe deplin elaborat.
Pentru scopurile studiului, se consider c utilizatorii înregistr rilor bibliografice
acoper un spectru larg, ce include nu doar bibliotecari i clien i ai bibliotecilor, ci i
editori, difuzori, librari i furnizori de servicii informa ionale din afara mediului
tradi ional bibliotec resc. Studiul ia, de asemenea, în considerare largul spectru al
aplica iilor în care se utilizeaz înregistr rile bibliografice: în contextul achizi iilor, al
catalog rii, al eviden ei, al circula iei i împrumutului interbibliotecar, al conserv rii,
ca i pentru reg sirea informa iilor i pentru serviciile de referin e. Drept rezultat,
atributele i rela iile identificate în studiu reflect utiliz rile diverse ale informa iei
bibliografice, ca i importan a pentru utilizatori atât a aspectelor de con inut, cât i a
celor de form ale materialelor descrise în înregistr rile bibliografice.
Studiul se str duie te, de asemenea, s fie cuprinz tor în ceea ce prive te spectrul de
materiale, suporturi i formate care sunt tratate. Grupul de lucru s-a bazat pe o
multitudine de surse, identificând date ce in de materiale textuale, cartografice,
audio-vizuale, grafice i tridimensionale, date referitoare la hârtie, film, band
magnetic i supor i optici, date referitoare la moduri de înregistrare acustice,
electrice, digitale i optice.
Elementele de baz ale modelului dezvoltat pentru studiu — entit ile, atributele i
rela iile — au fost identificate în urma unei analize logice a datelor care sunt reflectate
de regul în înregistr rile bibliografice. Sursele principale utilizate în aceast analiz
au inclus Descrierile Bibliografice Interna ionale Standard (ISBD-urile), Ghidul pentru
Înregistr rile de Autoritate i de Referin (GARE), Ghidul pentru Înregistr ri de
Autoritate i de Referin pentru Subiecte (GSARE) i Manualul UNIMARC. Informa ii
suplimentare au fost preluate din alte surse, precum Categoriile AITF pentru
Descrierea Lucr rilor de Art , din sugestiile oferite de exper ii care au fost consulta i
pe m sur ce raportul preliminar era elaborat, din examinarea aprofundat a studiilor
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publicate privind utilizatorii, precum i din comentariile primite cu ocazia examin rii la
scar mondial a raportului preliminar.
Este important de notat c modelul dezvoltat pentru acest studiu nu cuprinde
multitudinea de atribute i rela ii ce sunt — în mod normal — reflectate în
înregistr rile de autoritate. Modelul define te entit ile care reprezint elementele
focale ale înregistr rilor de autoritate — persoane, colectivit i, concepte etc. — i
eviden iaz rela iile dintre acele entit i i entit ile descrise în înregistr rile
bibliografice propriu-zise. Modelul define te, de asemenea, atributele acelor entit i,
doar în m sura în care aceste atribute sunt reflectate în mod tipic în înregistr rile
bibliografice. El nu analizeaz informa iile suplimentare care sunt, în mod normal,
consemnate în înregistr rile de autoritate, i nici nu analizeaz rela iile între acele
entit i care sunt de regul reflectate în aparatul sindetic1 al catalogului. De i se
recunoa te c un nivel extins al analizei ar fi necesar pentru a se ob ine un model
conceptual pe deplin elaborat, termenii de referin ai prezentului studiu, cu
focalizarea lor asupra datelor bibliografice — distingându-le de datele de autoritate —,
ca i restric iile de timp disponibil, au exclus o asemenea analiz aprofundat . Totu i,
grupul de lucru recunoa te necesitatea extinderii în viitor a modelului, astfel încât s
cuprind i datele de autoritate.
S-a ajuns la recomand rile pentru un nivel minimal al înregistr rilor bibliografice
na ionale, prin evaluarea importan ei relative a atributelor i rela iilor identificate în
modelul pentru nevoile generice ale utilizatorului, a a cum au fost acestea definite în
studiu. Evaluarea s-a bazat în bun parte pe cuno tin ele i experien a membrilor
grupului de lucru i ale consultan ilor, la care s-au ad ugat fapte culese din literatura
biblioteconomic , ob inute în urma unor cercet ri empirice, i prin evalu ri f cute de
c tre mai mul i exper i din afara grupului de lucru.
1.3. Zone de investigat ulterior
Modelul dezvoltat în acest studiu reprezint un prim demers pentru stabilirea unui
cadru logic pentru a aprofunda i a dezvolta în continuare conven iile pentru
descrierea bibliografic . El are rostul de a oferi o baz pentru o în elegere unitar i
pentru dialog în continuare, dar asta nu presupune c este ultimul cuvânt în privin a
chestiunilor pe care le abordeaz . Anumite aspecte ale modelului merit o analiz mai
detaliat , i exist dimensiuni ale modelului care pot fi extinse. Pentru a îndeplini a
doua sarcin din termenii s i de referin , grupul de lucru a folosit modelul ca un
cadru al recomand rilor pentru nivelul de baz al înregistr rii bibliografice na ionale.
Se sper , totu i, c modelul însu i va servi ca un folositor punct de pornire pentru un
num r de studii de interes pentru cei implica i în proiectarea codurilor de catalogare i
a sistemelor ce sus in crearea, administrarea i folosirea datelor bibliografice.
Modelul poate fi extins pentru a cuprinde datele suplimentare care sunt consemnate
de regul în înregistr rile de autoritate. În particular, este necesar continuarea
analizei entit ilor care reprezint obiectul fi ierelor de autoritate tematice (i.e. de
subiect), al tezaurelor i al schemelor de clasificare, precum i a analizei rela iilor
dintre aceste entit i.

1 „Cutter a formulat no iunea de «catalog sindetic». Sindetic înseamn& conectiv, iar Cutter a definit un asemenea
catalog drept «acel tip de catalog-dic ionar care leag& înregistr&rile sale între ele prin intermediul referin elor
încruci*ate, pentru a forma un întreg». F&r& func ia sindetic& a controlului de autoritate, un catalog nu este un veritabil
catalog !” (cf. Authority Control: What It Is and Why It Matters / Rick J. Block. — Authority Control: Why It Matters,
November 1, 1999, Hogan Campus Center, College of the Holy Cross, Worcester, MA. — la
http://www.nelinet.net/conf/cts/cts99/schroed.htm) [n.t.]
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Anumite aspecte ale modelului merit o examinare mai detaliat . Identificarea i
definirea atributelor pentru diversele tipuri de material pot fi extinse prin reexaminare
în continuare de c tre exper i, i prin studii de utilizator. În particular, no iunea de
„serialitate” i natura dinamic a entit ilor înregistrate în formate digitale merit
analizate în continuare.
Modelul dezvoltat pentru acest studiu reprezint , pe cât posibil, o viziune
„generalizat ” asupra universului bibliografic; el se dore te a fi independent de oricare
cod particular de catalogare i de oricare implementare a conceptelor pe care le
reprezint . În anumite privin e îns , el este arbitrar în modul în care reflect ceea ce
se nume te, de regul , în asemenea modele, „regulile profesiei” (e.g. în cazul
criteriilor folosite la definirea limitelor unei lucr ri). Cei responsabili cu elaborarea
codurilor na ionale de catalogare ar putea s considere folositor s adapteze modelul
pentru a reflecta „regulile profesiei” sau principiile opera ionale care se aplic în
contextul lor cultural specific i tradi iei lor bibliografice. Un exerci iu de acest tip ar
putea s pun în eviden aspecte folositoare ale conceptelor logice care sunt
reflectate în codurile na ionale de catalogare i ar putea s sprijine proiectan ii la
articularea mai precis a acelor concepte i la reflectarea lor mai coerent , pe m sur
ce codurile sunt dezvoltate pentru a satisface noi cerin e.
La nivel interna ional, asocierea pe care o face modelul între atributele i rela iile
individuale cu modurile specifice în care datele bibliografice sunt folosite, poate servi
ca un cadru folositor pentru reevaluarea conven iilor i standardelor de consemnare a
datelor, în vederea ra ionaliz rii eforturilor depuse pentru „normalizarea” datelor
bibliografice. Aceast asociere poate ajuta, de asemenea, la extragerea din cercet ri a
poten ialului pentru modalit i mai economice de achizi ie a datelor. Pe aceea i filier ,
recomand rile referitoare la înregistrarea bibliografic na ional minimal pot servi
drept un folositor punct de plecare pentru reluarea de c tre Comitetul Permanent al
Sec iei de Catalogare a IFLA a lucr rilor pentru un ISBD concis.
Analiza entitate-rela ie reflectat în model ar putea de asemenea servi ca un cadru
conceptual folositor pentru o reexaminare a structurilor folosite pentru a stoca,
prezenta i comunica date bibliografice. S-ar putea studia în continuare implica iile
practice ale restructur rii formatelor MARC, pentru a reflecta mai direct rela iile
ierarhice i simetrice schi ate în model. O examinare de acest fel ar putea oferi o nou
abordare a a a numitei chestiuni a „versiunilor multiple”. Modelul ar putea fi adâncit
pentru a crea un model de date complet, care ar putea servi ca fundament pentru
proiectarea unei baze de date experimentale, în vederea evalu rii eficien ei i
eficacit ii unei structuri a bazei de date construit pe acest model.

FRBR – 1 [20.09.2004]

1-5

2. Obiective, domeniu de aplicare, metodologie
2.1 Obiectivele studiului
Studiul are dou obiective principale. Primul este acela de a oferi un cadru clar definit
i structurat pentru a corela datele existente în înregistr rile bibliografice cu utilizatorii
acelor înregistr ri bibliografice. Al doilea obiectiv este acela de a recomanda un nivel
minimal de func ionalitate pentru înregistr rile create de agen iile bibliografice
na ionale.
2.2 Domeniu de aplicare
Pentru scopurile acestui studiu o înregistrare bibliografic este definit ca un agregat
de date asociate cu entit ile descrise în cataloage de bibliotec i bibliografii
na ionale. În agregatul de date sunt incluse elemente de date descriptive precum cele
definite în ISBD-uri; elementele de date folosite în vedetele pentru persoane,
colectivit i, titluri i subiecte, care func ioneaz ca elemente de ordonare sau intr ri
în index; alte elemente de date folosite pentru a organiza un fi ier de înregistr ri,
precum indicii de clasificare; adnot ri precum abstractele sau rezumatele; date
specifice exemplarelor din colec iile bibliotecii precum numerele de acces i cotele
topografice.
Datele asociate cu persoane, colectivit i, titluri i subiecte sunt analizate doar în
m sura în care acestea func ioneaz ca vedete sau intr ri în index pentru înregistr rile
care descriu entit i bibliografice. Prezentul studiu nu analizeaz datele suplimentare
asociate cu persoane, colectivit i, lucr ri i subiecte care sunt tipice numai pentru
înregistr rile de autoritate.
Studiul se str duie te s fie cuprinz tor în privin a variet ii de materiale tratate.
Datele incluse în studiu se refer la materiale textuale, muzicale, cartografice, audiovizuale, grafice i tridimensionale; ele acoper întreaga gam de medii fizice descrise
în înregistr rile bibliografice (hârtie, film, band magnetic , medii optice de stocare
etc.); ele acoper toate formatele (c r i, foi, discuri, casete, cartu e etc.); ele
reprezint toate tipurile de informa ie înregistrat (analogic , acustic , electric ,
digital , optic etc.).
Studiul presupune c datele incluse în înregistr rile bibliografice produse pentru
bibliografii na ionale i cataloage de bibliotec sunt utilizate de o gam larg de
utilizatori: cititori, studen i, cercet tori, personal de bibliotec , edituri, difuzori, centre
de desfacere cu am nuntul, agen ii de informare, administratori de drepturi de
proprietate intelectual etc. Studiul are în vedere marea varietate de aplica ii, atât în
interiorul cât i în exteriorul spa iului unei biblioteci în care se folosesc înregistr ri
bibliografice: dezvoltarea colec iilor, achizi ii, catalogare, produc ia de instrumente de
reg sire i bibliografii, inventariere, conservare, circula ia c r ii, împrumutul
interbibliotecar, referin e i reg sirea informa iei.
În contextul acestor aplica ii, utilizatorii pot folosi înregistr rile bibliografice pentru o
varietate de scopuri, de exemplu: pentru a determina resursele de informare existente
pe un anumit subiect sau sub responsabilitatea unei anumite persoane, în contextul
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unui „univers” dat (de exemplu, în cadrul totalit ii resurselor de informare
disponibile, în cadrul produc iei de publica ii a unei anumite ri, în colec iile unei
biblioteci sau ale unui grup de biblioteci etc.); pentru a verifica existen a i/sau
disponibilitatea unui anumit document, în scopul achizi ion rii sau al împrumutului;
pentru a identifica o surs sau sursele de unde un document poate fi ob inut, i
condi iile de disponibilitate; pentru a determina dac o înregistrare pentru un
exemplar ad ugat unei colec ii exist deja sau trebuie creat o nou înregistrare;
pentru a urm ri traseul unui exemplar în deplasarea sa în cadrul unui proces de legare
sau al unui tratament de conservare; pentru a determina dac un exemplar poate fi
pus în circula ie sau trimis prin împrumut interbibliotecar; pentru a selecta un
document sau un grup de documente care vor servi nevoilor de informare ale
utilizatorului; pentru a determina cerin ele fizice de utilizare ale unui anumit exemplar
în func ie fie de abilit ile utilizatorului, fie de cerin ele speciale ale echipamentelor
tehnice, de abilit ile de folosire a calculatorului etc.
Pentru scopurile acestui studiu, cerin ele func ionale pentru înregistr rile bibliografice
sunt definite în rela ie cu urm toarele opera iuni generice efectuate de utilizatori
atunci când folosesc bibliografiile na ionale i cataloagele de bibliotec :
•

•

•

•

utilizarea datelor pentru a g si [find] materialele care corespund criteriilor de
c utare stabilite (de exemplu, în contextul unei c ut ri pentru toate documentele
pe un subiect dat, sau o c utare pentru o înregistrare sonor ap rut sub un
anumit titlu);
utilizarea datelor reg site pentru a identifica [identify] o entitate (de exemplu,
pentru a confirma faptul c documentul descris într-o înregistrare corespunde cu
documentul c utat de utilizator, sau s fac distinc ie între dou texte sau
înregistr ri sonore care au acela i titlu);
utilizarea datelor pentru a selecta [select] o entitate care corespunde nevoilor
utilizatorului (de exemplu, pentru a selecta un text într-o limb pe care utilizatorul
o în elege, sau pentru a alege o versiune a unui program de calculator care este
compatibil cu construc ia i sistemul de operare disponibile utilizatorului);
utilizarea datelor pentru a achizi iona sau a ob ine [obtain] accesul la entitatea
descris (de exemplu, pentru a plasa o comand pentru cump rarea unei
publica ii, pentru a trimite o cerere de împrumut pentru un exemplar dintr-o carte
din colec ia bibliotecii, sau pentru a accesa online un document electronic stocat pe
un calculator aflat la distan ).

2.3 Metodologie
Metodologia utilizat în acest studiu se bazeaz pe tehnica de analiz a entit ii,
utilizat în dezvoltarea modelelor conceptuale pentru sisteme de baze de date
rela ionale. De i studiul nu are inten ia de a servi direct ca baz pentru proiectarea
bazelor de date bibliografice, aceast tehnic a fost aleas ca baz metodologic
pentru c ofer o abordare structural a analizei cerin elor de date care faciliteaz
procesul de definire i de delimitare care au fost stabilite în termenii de referin
pentru studiu.
Primul pas în tehnica de analiz a entit ii este acela de a izola obiectele cheie care
prezint interes pentru utilizatorii de informa ii dintr-un anumit domeniu. Aceste
obiecte de interes sau entit i sunt definite la un nivel cât se poate de ridicat. Aceasta
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înseamn c analiza se concentreaz mai întâi nu asupra datelor individuale ci asupra
„lucrurilor” descrise de date. Prin urmare, fiecare dintre entit ile definite pentru
model serve te ca punct central pentru un grup de date. O schem de entit i pentru
un sistem informatic de personal, de exemplu, va identifica foarte probabil „angajat”
drept una dintre entit ile care vor fi interesante pentru utilizatorii unui astfel de
sistem.
La un nivel înalt, o diagram de entit i descrie i rela iile care exist între un tip de
entit i i altul. Modelul pentru un sistem informatic de personal, de exemplu, foarte
probabil va indica rela ia reciproc dintre entitatea „angajat” i entitatea „post”: un
angajat „ocup ” un post; un post „este ocupat de” un angajat.
O dat ce structura de nivel înalt pentru model a fost configurat prin identificarea
principalelor entit i i a rela iilor dintre aceste entit i, pasul urm tor din metodologie
este acela de a identifica cele mai importante caracteristici sau atribute ale fiec rei
entit i. De exemplu, în contextul unui sistem informatic de personal, atributele
asociate cu un angajat ar putea cuprinde numele angajatului, adresa, data na terii,
num rul de asigur ri sociale etc.
Ca o extensie a tehnicii folosite pentru a descrie rela iile dintre tipuri de entit i,
metodologia analizei de entit i poate fi aplicat i la nivel mai detaliat pentru a
descrie rela iile mai specifice care func ioneaz între diverse instan e ale entit ilor.
De exemplu, modelul sistemului informatic de personal poate ar ta c exist rela ii
între un anumit angajat i un alt angajat (de exemplu, rela ie so -so ie). Dac
asemenea rela ii sunt semnificative pentru utilizatorii din domeniul pentru care a fost
modelat, ele vor fi definite ca parte a modelului.
Structura entitate-rela ie derivat din analiza entit ilor, atributelor i a rela iilor a fost
folosit în acest studiu drept cadru pentru a evalua relevan a fiec rui atribut i a
fiec rei rela ii pentru ac iunea efectuat de utilizatorii datelor bibliografice. Fiecare
atribut i rela ie sunt corelate cu cele patru opera iuni generice ale utilizatorului
definite pentru studiu i fiec rui atribut i rela ie îi sunt acordate valori relative
referitoare exact la ac iunea efectuat i la entitatea care face obiectul interesului
utilizatorului.
Structura entitate-rela ie i corelarea atributelor i a rela iilor cu ac iunile utilizatorului
folosesc drept baz pentru recomand rile grupului de lucru privind nivelul minimal de
func ionalitate pentru înregistr rile create de c tre agen iile bibliografice na ionale.
Recomand rile se concentreaz asupra ac iunilor utilizatorului, care se apreciaz a fi
cele mai importante pentru a fi sus inute de înregistrarea bibliografic na ional .
Pornind de la valorile relative acordate atributelor i rela iilor care sus in aceste
ac iuni, recomand rile identific cerin e specifice pentru datele din înregistrarea de
baz .
Tehnica analizei entitate-rela ie i conven iile de prezentare grafic folosite în acest
studiu se bazeaz în mare parte pe metodologia dezvoltat de James Martin i
explicat în cartea sa Strategic Data-Planning Methodologies (Prentice-Hall, 1982).
Pentru conturarea metodologiei pentru acest studiu s-au mai folosit: Data Modeling
Essentials de Graeme Simsion (Van Nostrand Reinhold, 1994), Data Analysis: the Key
to Data Base Design de Richard Perkinson (QED Information Sciences, 1984) i
Fundamentals of Database Systems de Ramez Elmasri (Benjamin/Cummings, 1989).
FRBR – 2 [22.11.2004]

2-3

Toate cele patru c r i se recomand celor care sunt interesa i s afle mai multe
despre cadrul i detaliile analizei entitate-rela ie.
2.4 Componentele studiului
Tehnica analizei entit ii i corelarea atributelor i rela iilor cu ac iunile utilizatorului
formeaz cadrul oferit de acest studiu pentru evaluarea cerin elor de date pentru
înregistr rile menite s serveasc nevoii utilizatorilor de informa ii bibliografice i
pentru recomand rile grupului de lucru privind datele de baz ce trebuie incluse într-o
înregistrare bibliografic na ional . Restul raportului este împ r it în dou segmente
majore. Primul descrie modelul entitate-rela ie; al doilea prezint recomand rile
grupului de lucru pentru nivelul minimal al înregistr rii bibliografice na ionale.
Primul segment al studiului cuprinde patru capitole:
•
•
•
•

Capitolul 3 al studiului identific entit ile care au fost utilizate în model,
denumind, definind i descriind natura i domeniul lor.
Capitolul 4 analizeaz atributele asociate cu fiecare entitate definit de model i d
defini ii pentru fiecare atribut. Aceast analiz este apoi extins în Anexa A, printro list cuprinz toare a elementelor individuale de date asociate cu fiecare atribut.
Capitolul 5 delimiteaz rela iile folosite în model, definind i descriind natura
rela iilor care opereaz la nivel general în model precum i pe cele care opereaz
între instan e specifice ale entit ilor.
Capitolul 6 coreleaz atributele i rela iile asociate cu fiecare entitate cu cele patru
sarcini generice ale utilizatorului pe care înregistrarea bibliografic este menit s
le sus in , ar tând relevan a fiec rui atribut sau rela ie pentru fiecare dintre
ac iunile utilizatorului.

Al doilea segment al studiului con ine un singur capitol:
•

Capitolul 7 folose te corela ia prezent în Capitolul 6 drept cadru de referin
pentru recomand rile grupului de lucru privind cerin ele de date de baz pentru
înregistr rile bibliografice na ionale.

Raportul con ine i o anex care face leg tura între atributele logice definite în
Capitolul 4 cu elementele de date definite în ISBD-uri, Ghidul pentru Înregistr rile de
Autoritate i de Referin (GARE) i Manualul UNIMARC.
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3. Entit

i

3.1. Privire de ansamblu
Entit ile care au fost definite pentru acest studiu reprezint obiectele-cheie de interes
pentru utilizatorii informa iilor bibliografice. Entit ile au fost împ r ite în trei grupe.
Primul grup cuprinde produsele activit ilor intelectuale sau artistice, ce sunt denumite
i descrise în înregistr rile bibliografice: lucrare, expresie, manifestare i exemplar. Al
doilea grup cuprinde acele entit i responsabile pentru a) con inutul intelectual sau
artistic, b) produc ia i difuzarea fizic sau de inerea unor asemenea produse:
persoan i colectivitate. Al treilea grup cuprinde un set suplimentar de entit i ce
servesc ca subiecte ale produselor intelectuale sau artistice: concept, obiect,
eveniment i loc.
Sec iunile 3.1.1 - 3.1.3 prezint entit ile din fiecare din aceste trei grupe, într-o
form schematic simplificat , eviden iind rela iile subiacente dintre tipurile de
entit i.
Sec iunile 3.2.1 - 3.2.10 ofer o descriere mai detaliat a fiec rei entit i definite în
model.
Capitolul 5 (sec iunile 5.2.1 - 5.2.3) ofer o descriere mai detaliat a rela iilor dintre
diferitele tipuri de entit i care sunt reprezentate în diagrame entitate-rela ie în
sec iunile 3.1.1 - 3.1.3.
3.1.1. Entit

ile din grupa 1: lucrare, expresie, manifestare, exemplar

Entit ile din prima grup (a a cum sunt ele reprezentate în figura 3.1) reprezint
diferitele aspecte ale interesului utilizatorului fa de produsele activit ilor
intelectuale sau artistice. Entit ile definite ca lucrare (o crea ie intelectual sau
artistic distinct ) i expresie (realizarea intelectual sau artistic a unei lucr ri)
reflect con inutul intelectual sau artistic. Pe de alt parte, entit ile definite ca
manifestare (încarnarea fizic a unei expresii a unei lucr ri) i exemplar (o instan
individual a unei manifest ri) reflect forma fizic .
Rela iile eviden iate în diagram indic faptul c o lucrare poate fi realizat prin una
sau mai multe expresii (de unde i s geata dubl de la cap tul liniei ce leag lucrare
de expresie). O expresie este — pe de alt parte — realizarea unei i doar a unei
singure lucr ri (de unde i s geata simpl în sens invers al liniei ce leag expresia de
lucrare). O expresie poate fi încorporat în una sau mai multe manifest ri; similar, o
manifestare poate încorpora una sau mai multe expresii. O manifestare, la rândul ei,
poate fi exemplificat de c tre unul sau mai multe exemplare, dar un exemplar poate
exemplifica o manifestare i numai una.
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Lucrare

realizat prin

Expresie

încorporat în

Manifestare

exemplificat prin

Exemplar

Figura 3.1. Entit ile din grupa 1 i rela iile lor esen iale
3.1.2. Entit

ile din grupa 2: persoan , colectivitate

Entit ile din grupa a doua (eviden iate în figura 3.2) îi reprezint pe cei responsabili
pentru con inutul intelectual sau artistic, pentru produc ia fizic i pentru difuzarea
sau p strarea entit ilor din grupa 1. Entit ile din grupa a doua includ persoana (un
individ) i colectivitatea (o organiza ie sau grup de indivizi i/sau organiza ii).
Diagrama reprezint rela iile de tip „responsabilitate” care exist între entit i din
grupa a doua i entit i din prima grup . Diagrama indic faptul c o lucrare poate fi
creat de c tre una sau mai multe persoane i/sau una sau mai multe colectivit i.
Reciproc, o persoan sau o colectivitate pot crea una sau mai multe lucr ri. O expresie
poate fi realizat de c tre una sau mai multe persoane i/sau una sau mai multe
colectivit i, iar o persoan sau o colectivitate pot realiza una sau mai multe expresii.
O manifestare poate fi produs de c tre una sau mai multe persoane sau colectivit i,
iar o persoan sau o colectivitate pot produce una sau mai multe manifest ri. Un
exemplar poate fi de inut de c tre una sau mai multe persoane sau colectivit i, iar o
persoan sau o colectivitate pot de ine unul sau mai multe exemplare.
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Lucrare
Expresie
Manifestare
Exemplar

de"inut de
produs de

Persoan

realizat de

Colectivitate
creat

Figura 3.2: Entit ile din grupa 2 i rela iile de tip „responsabilitate”
3.1.3. Entit

ile din grupa 3: concept, obiect, eveniment, loc

Entit ile din grupa a treia (eviden iate în figura 3.3) reprezint un set suplimentar de
entit i ce servesc drept subiecte pentru lucr ri. Grupa include entit ile concept (o
no iune sau idee abstract ), obiect (un lucru material), eveniment (o ac iune sau o
întâmplare) i loc (o loca ie).
Diagrama reprezint rela iile „tematice” (i.e. de subiect) dintre entit ile din cea de-a
treia grup i entitatea lucrare din prima grup . Diagrama arat c o lucrare poate
avea drept subiect unul sau mai multe concepte, obiecte, evenimente i/sau locuri.
Reciproc, un concept, obiect, eveniment i/sau loc pot constitui subiectul uneia sau
mai multor lucr ri.
Diagrama reprezint de asemenea rela iile „tematice” dintre lucrare i entit ile din
prima i a doua grup . Diagrama arat c o lucrare poate avea drept subiect unul sau
mai multe lucr ri, expresii, manifest ri, exemplare, persoane, i/sau colectivit i.
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Lucrare
Lucrare
are ca subiect

Expresie
Manifestare
Exemplar

are ca subiect

Persoan
Colectivitate

Concept
are ca subiect

Obiect
Eveniment
Loc

Figura 3.3: Entit ile din grupa 3 i rela iile de tip „subiect”
3.2. Entit

ile

3.2.1. Lucrare
Prima entitate definit în model este lucrare: o crea ie intelectual sau artistic
distinct .
Lucrarea este o entitate abstract ; nu exist nici un obiect material care s poat fi
desemnat ca lucrare. Putem recunoa te lucrarea prin intermediul realiz rilor
individuale sau a expresiilor lucr rii, dar lucrarea îns i exist doar sub forma
con inutului pe care-l au în comun (i.e. îl partajeaz ) diferitele expresii ale lucr rii.
Când vorbim de Iliada lui Homer ca o lucrare, ne referim nu la o anume recitare sau
text a lucr rii, ci la crea ia intelectual ce se reg se te în fiecare expresie a lucr rii.
Deoarece no iunea de lucrare este abstract , este dificil s definim limite precise
pentru aceast entitate. Ceea ce constituie o lucrare i unde este linia de demarca ie
dintre o lucrare i alta pot fi, de fapt, v zute în mod diferit de la o cultur la alta. Prin
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urmare, conven iile bibliografice stabilite în cadrul diverselor culturi i grupuri
na ionale pot diferi în ceea ce prive te criteriile pe care le utilizeaz pentru a
determina grani ele dintre o lucrare i alta.
Pentru scopurile acestui studiu, variantele de text ce încorporeaz revizuiri sau
actualiz ri ale unui text anterior sunt considerate în mod simplu drept expresii ale
aceleia i lucr ri (i.e. variantele unui text nu sunt considerate lucr ri distincte). Similar,
prescurt rile sau extensiile unui text existent, sau ad ugarea unor p r i sau a unui
acompaniament pentru o compozi ie muzical sunt considerate expresii diferite ale
aceleia i lucr ri. Traducerile dintr-o limb în alta, transcrierile i aranjamentele
muzicale, precum i versiunile dublate sau subtitrate ale unui film sunt de asemenea
considerate doar expresii diferite ale aceleia i lucr ri originare.
Exemple:
•

W1 Anatomy of the human body de Henry Gray
o E1 text (i ilustra"ii pentru prima edi"ie
o E2 text (i ilustra"ii pentru edi"ia a doua
o E3 text (i ilustra"ii pentru edi"ie a treia

•

W1 Arta fugii de J.S. Bach
o E1 partitura compozitorului pentru org
o E2 un aranjament pentru orchestr de camer de Anthony Lewis

•

W1 Jules i Jim (film)
o E1 versiunea original în limba francez
o E2 versiunea original , subtitrat în englez

Prin contrast, când modificarea unei lucr ri implic un efort intelectual i artistic
semnificativ, rezultatul este v zut — pentru scopurile acestui studiu — ca o lucrare
nou . Astfel, parafrazele, rescrierile, adapt rile pentru copii, parodiile, varia iunile
muzicale pe o tem dat , ca i transcrierile libere ale unei compozi ii muzicale sunt
considerate lucr ri noi. Similar, adapt rile unei lucr ri dintr-o form literar în alta
(e.g. dramatiz rile, adapt rile de la un mediu grafic la altul) sunt considerate lucr ri
noi. Rezumatele, abstractele, sumarele sunt de asemenea considerate lucr ri noi.
Exemple:
•
•

W1 The pilgrim’s progress de John Bunyan
W2 o adaptare anonim a The pilgrim’s progress pentru tineret

•

W1 Romeo i Julieta de William Shakespeare

•
•

W2 filmul lui Franco Zeffirelli Romeo i Julieta
W3 filmul lui Baz Lurhmann William Shakespeare’s Romeo and Juliet

La un nivel pragmatic, definirea în model a lucr rii ca o entitate serve te mai multor
scopuri. Ne permite s d m un nume i s stabilim rela ii cu o crea ie intelectual
abstract sau artistic care cuprinde toate expresiile individuale ale lucr rii. Astfel,
atunci când descriem o lucrare de critic literar ce trateaz Iliada lui Homer, de pild ,
putem s rela ion m lucrarea de critic literar cu lucrarea ce-i serve te drept subiect.
Identificând lucrarea lui Homer i definind rela ia dintre aceasta i lucrarea de critic ,
suntem capabili s indic m faptul c subiectul lucr rii de critic este, de fapt,
abstrac iunea pe care o recunoa tem sub numele de Iliada, i nu o anumit expresie a
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acelei lucr ri.
Definirea lucr rii ca o entitate ne permite i stabilirea de rela ii indirecte între expresii
ale aceleia i lucr ri, în cazul în care nu putem s stabilim rela ii directe între expresii
individuale. De pild , pot exista multe traduceri ale unei lucr ri (e.g. Anne of Green
Gables) i nu totdeauna e posibil sau necesar s preciz m textul care a servit drept
baz pentru o anumit traducere. În acest caz nu vom stabili o rela ie direct între
expresii individuale ale lucr rii (i.e. între traducere i textul sau textele pe care
aceasta s-a bazat), ci vom rela iona implicit acele texte, ca i alte texte i traduceri
ale lucr rii, prin rela ionarea fiec reia cu entitatea pe care o numim lucrare.
Rela ionând indirect expresii ale unei lucr ri prin rela ionarea fiec rei expresii cu
lucrarea pe care o realizeaz , este adesea cel mai eficient mod de a grupa expresii
asociate. Practic, numele pe care-l d m lucr rii serve te drept nume pentru întregul
set sau grup de expresii care sunt realiz ri ale aceleia i crea ii intelectuale sau
artistice (e.g. Lancelot du Lac). Prin urmare, entitatea definit ca lucrare ne ofer
aceast capabilitate de grupare.
3.2.2. Expresie
A doua entitate definit în model este expresie: realizarea intelectual sau artistic a
unei lucr ri, sub form de nota ie alfanumeric , muzical sau coregrafic , sau sunet,
imagine, obiect, mi care etc., sau orice combina ie dintre asemenea forme.
O expresie este forma intelectual sau artistic specific pe care o lucrare o ia, ori de
câte ori este „realizat ”. Expresia cuprinde — de exemplu — cuvintele, propozi iile,
paragrafele etc. specifice care rezult din realizarea unei lucr ri textuale, sau notele,
frazele etc. particulare care rezult din realizarea unei lucr ri muzicale. Limitele
entit ii expresie sunt definite, totu i, astfel încât s exclud aspectele de form fizic ,
precum corpul de liter sau configura ia paginii, care nu fac parte integrant din
realizarea intelectual sau artistic a lucr rii ca atare.
Întrucât forma expresiei este o caracteristic inerent a expresiei, orice schimbare de
form (e.g. de la nota ie alfanumeric la cuvânt rostit) produce o nou expresie. În
mod similar, schimb ri ale conven iilor sau instrumentelor intelectuale ce sunt folosite
pentru a exprima o lucrare (e.g. traducerea dintr-o limb în alta) produc noi expresii.
În termeni stric i, orice schimbare în con inutul intelectual sau artistic constituie o
schimbare de expresie. Astfel, dac un text este revizuit sau modificat, expresia
rezultat este considerat a fi o nou expresie, indiferent cât de minor este
modificarea.
Exemple:
•

W1 Tennis -- bis zum Turnierspieler de Ellwanger
o E1 textul original în limba german
o E2 traducerea în limba englez de Wendy Gill

•

W1 Cvintetul „P#str#vul” de Franz Schubert
o E1 partitura compozitorului
o E2 o interpretare a cvartetului Amadeus, cu Hephzibah Menuhin la pian
o E3 o interpretare a cvartetului Cleveland, cu Yo-Yo Ma la violoncel

Pe plan practic, gradul în care se fac distinc iile bibliografice între diferitele expresii ale
unei lucr ri va depinde într-o oarecare m sur de natura lucr rii îns i i de
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necesit ile anticipate ale utilizatorilor. Diferen ele de form ale expresiilor (e.g.
diferen ele dintre expresia sub form de nota ie muzical a unei lucr ri i expresia sub
form de înregistrare sonor a aceleia i lucr ri) vor fi — în mod normal — reflectate în
înregistrarea bibliografic , indiferent de natura lucr rii îns i. Variante de expresie de
aceea i form (e.g. versiuni revizuite ale unui text) vor fi adesea indirect identificate
ca expresii diferite, deoarece diferen ele sunt vizibile în datele asociate unui atribut
utilizat la identificarea manifest rii în care expresia este încorporat (e.g. o men iune
de edi ie). Variantele ce s-ar eviden ia doar în urma unei analize i compara ii mai
detaliate a expresiilor (e.g. diferen e între mai multe texte timpurii ale Hamlet-ului lui
Shakespeare), vor fi — în mod normal — reflectate în date, doar dac natura sau
statura lucr rii justific o asemenea analiz , i doar dac se anticipeaz c distinc ia
ar putea fi important pentru utilizatori.
Definirea expresiei ca o entitate în model ne ofer un mijloc de a opera distinc ii în
ceea ce prive te con inutul intelectual sau artistic, între o realizare i alta ale aceleia i
lucr ri. Cu expresia definit ca o entitate, putem descrie atributele intelectuale sau
artistice ale unei realiz ri particulare ale unei lucr ri, i putem folosi diferen ele dintre
acele atribute pentru a semnala diferen e de con inut intelectual sau artistic.
Definirea expresiei ca o entitate ne permite de asemenea s stabilim rela ii între
expresii specifice ale unei lucr ri. Putem folosi entitatea numit expresie pentru a
identifica, de pild , textul specific pe care s-a bazat o traducere, sau partitura
specific folosit la interpretarea unei compozi ii muzicale.
Putem, de asemenea, folosi entitatea definit ca expresie pentru a indica faptul c un
con inut intelectual sau artistic încorporat într-o manifestare este, de fapt, acela i cu
cel încorporat în alt manifestare. Dac dou manifest ri încorporeaz acela i con inut
intelectual sau artistic — chiar dac „încarnarea” fizic poate diferi, iar diferite atribute
ale manifest rilor pot masca faptul c , de fapt, con inutul este acela i în ambele —
putem eviden ia leg tura lor comun prin intermediul entit ii definit ca expresie.
3.2.3. Manifestare
A treia entitate definit în model este manifestare: încarnarea fizic a unei expresii a
unei lucr ri.
Entitatea definit ca manifestare acoper o gam larg de materiale, incluzând
manuscrise, c r i, periodice, h r i, afi e, audio-înregistr ri, filme, video-înregistr ri,
CD-ROM-uri, kituri multimedia etc. Ca entitate, manifestarea reprezint toate
obiectele fizice care partajeaz acelea i caracteristici în ceea ce prive te atât
con inutul intelectual, cât i forma fizic .
Când o lucrare este realizat , expresia ce rezult din acea lucrare poate fi fizic
încorporat în sau pe un mediu precum hârtia, banda audio, banda video, pânz ,
ghips etc. Acea încarnare fizic constituie manifestarea lucr rii. În unele cazuri, poate
s existe un singur exemplar fizic al acelei manifest ri a lucr rii (e.g. manuscrisul
autograf al autorului, banda înregistrat pentru o arhiv de istorie oral , originalul
unei picturi în ulei). În alte cazuri, se produc copii multiple, pentru a facilita
diseminarea sau difuzarea public . În aceste cazuri, de regul , e pus în mi care un
proces de produc ie formal, i un editor sau produc tor este responsabil pentru acest
proces. În alte cazuri, pot exista doar un num r limitat de copii efectuate dup un
exemplar original, pentru scopuri precum studiu privat (e.g. dublarea unei înregistr ri
originale a unei piese muzicale) sau prezervare (e.g. fotocopie permanent pe hârtie a
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unei dactilograme originale de autor). Fie c scara produc iei este larg (e.g. în cazul
public rii) sau limitat (e.g. copii f cute pentru studiu privat), mul imea exemplarelor
produse în fiecare caz constituie o manifestare. Toate copiile produse, ce fac parte din
acela i set, sunt considerate instan e ale aceleia i manifest ri.
Frontiera dintre o manifestare i alta este trasat atât pe baza con inutului intelectual,
cât i a formei fizice. Dac procesul de produc ie duce la schimb ri ale formei fizice,
produsul rezultat este considerat o nou manifestare. Schimb rile formei fizice includ
modific ri ce afecteaz caracteristicile de prezentare (afi are) (e.g. schimbarea
corpului de liter , a caracterului de liter , a aranj rii în pagin ), schimb ri ale
suportului (e.g. trecerea de la hârtie la microfilm ca mediu purt tor) i schimbarea
containerului (e.g. trecerea de la caset la cartu , pe post de container al unei benzi).
Dac procesul de produc ie implic un editor, un produc tor, un difuzor etc., i se
semnaleaz schimb ri ale produsului legate de publicare, marketing etc. (e.g.
schimbarea editurii, re-împachetare), produsul rezultat poate fi considerat o nou
manifestare. Ori de câte ori procesul de produc ie implic modific ri, ad ugiri,
suprim ri etc. care afecteaz con inutul intelectual sau artistic, rezultatul este o nou
manifestare ce încorporeaz o nou expresie a lucr rii.
Exemple:
•

W1 Geometric dissections de Harry Lindgren
o E1 textul original, întitulat Geometric dissections
M1 cartea publicat în 1964 la Van Nostrand
o E2 textul revizuit, întitulat Recreational problems in geometric dissections ....
M1 cartea publicat în 1972 la Dover

•

W1 (ase suite pentru violoncel solo de J.S. Bach
o E1 interpret ri ale lui Janos Starker, înregistrate în 1963 (i 1965
M1 înregistr ri editate pe discuri de 33 1/3 rpm în 1965 la Mercury
M2 înregistr ri reeditate pe CD în 1991 la Mercury
o E2 interpret ri ale lui Yo-Yo Ma, înregistrate în 1983
M1 înregistr ri editate pe discuri de 33 1/3 rpm în 1983 la CBS Records
M2 înregistr ri reeditate pe CD în 1992 la CBS Records

•

W1 Vraie description des Gaules.... de Jean Jolivet
o E1 versiunea original a cartografului
M1 harta publicat în 1570
M2 un facsimil publicat în 1974 la Hier et demain

•

W1 The Wall Street Journal
o E1 edi"ia pentru Coasta de Est
M1 versiunea tip rit a edi"iei pentru Coasta de Est
M2 versiunea microfilmat a edi"iei pentru Coasta de Est
o E2 edi"ia pentru Coasta de Vest
M1 versiunea tip rit a edi"iei pentru Coasta de Vest
M2 versiunea microfilmat a edi"iei pentru Coasta de Vest

•

W1 Functional requirements for bibliographic records
o E1 textul original
M1 edi"ia tip rit la Saur în 1998
M2 edi"ia digital on-line, în format PDF
M3 edi"ia digital on-line, în format HTML

Modific rile — deliberate sau chiar din inadverten
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afecteaz exemplarele duc la — vorbind strict — o nou manifestare. O manifestare ce
rezult dintr-o asemenea modificare poate fi identificat ca o „stare” particular a, sau
un „tiraj” [issue] particular al publica iei.
Nu se consider c modific rile aduse unui exemplar individual dup ce procesul de
produc ie este terminat (e.g. pierderea unei pagini, re-legarea) ar duce la o nou
manifestare. Acel exemplar este considerat, pur i simplu, un exemplar ce deviaz de
la exemplarul normal al manifest rii.
Definirea manifest rii ca o entitate, ne permite s denumim i s descriem setul
complet de exemplare ce rezult dintr-un singur act de încorporare fizic sau
produc ie. Entitatea manifestare serve te la descrierea caracteristicilor partajate de
c tre toate exemplarele unei publica ii, edi ii, produc ii etc. particulare, precum i la
descrierea unor produc ii unicat, cum ar fi manuscrise, picturi în ulei originale etc.
Cu ajutorul entit ii definite ca manifestare, putem descrie caracteristicile fizice ale
unui set de exemplare, ca i caracteristicile asociate cu producerea i difuzarea acelui
set de exemplare, caracteristici care pot fi factori importan i ce permit utilizatorilor s
aleag manifestarea adecvat nevoilor i constrângerilor lor fizice, i s identifice i s
achizi ioneze un exemplar al acelei manifest ri.
Definirea manifest rii ca o entitate, ne permite, de asemenea, s stabilim rela ii între
manifest rile specifice ale unei lucr ri. Putem utiliza rela iile dintre manifest ri pentru
a identifica, de pild , care publica ie specific a fost folosit pentru a crea o
microreproducere.
3.2.4. Exemplar
A patra entitate definit în model este exemplar [item]: o instan
manifest rii.

individual a

Entitatea definit ca exemplar este o entitate concret . Este — în multe cazuri — un
obiect fizic individual (e.g. un singur exemplar al unei monografii monovolum, o
singur audio-caset ). Sunt, totu i, cazuri când entitatea definit ca exemplar
cuprinde mai multe obiecte fizice (e.g. o monografie publicat în dou volume, o
înregistrare publicat ca trei discuri compacte distincte).
Prin prisma con inutului intelectual i a formei fizice, un exemplar ce exemplific o
manifestare este — în mod normal — acela i ca i manifestarea îns i. Totu i, pot
ap rea varia ii de la un exemplar la altul, chiar i când exemplarele exemplific
aceea i manifestare, dac diferen ele sunt rezultatul unei ac iuni în afara inten iei
produc torului manifest rii (e.g. deteriorare ap rut dup producerea exemplarului,
legare efectuat de c tre bibliotec ).
Exemple:
•

W1 Playback de Ronald Hayman
o E1 textul autorului, preg tit pentru publicare
M1 cartea publicat în 1973 la Davis-Poynter
• I1 exemplar cu autograful autorului
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•

W1 Jabberwocky de Allan Wakeman
o E1 planurile jocului apar"inând autorului (i textul notelor
M1 jocul (i notele instruc"iunile înso"itoare pentru profesori, publicate la Longman în 1974
• I1 exemplar f r instruc"iunile pentru profesori

Definirea exemplarului ca entitate ne permite s identific m distinct exemplare
individuale ale unei manifest ri, i s descriem acele caracteristici care sunt specifice
acelui exemplar i care in de opera iuni în care este implicat acel exemplar, precum
circula ia etc.
Definirea entit ii numite exemplar, ne permite totodat s stabilim rela ii între
exemplarele individuale ale manifest rii.
3.2.5. Persoan
A cincea entitate definit în model este persoan : un individ.
Entitatea definit ca persoan cuprinde atât indivizi deceda i, cât i pe cei în via .
Exemple:
•
•
•
•

P1 Margaret Atwood
P2 Hans Christian Andersen
P3 Regina Victoria
P4 Anatole France

Pentru scopurile acestui studiu, persoanele sunt tratate ca entit i doar în m sura în
care sunt implicate în crearea sau realizarea unei lucr ri (e.g. ca autori, compozitori,
arti ti, editori, traduc tori, regizori, interpre i) sau reprezint subiectul unei lucr ri
(e.g. ca subiect al unei lucr ri biografice sau autobiografice sau a unei lucr ri istorice).
Definirea entit ii persoan ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent un individ, independent de felul în care numele individului apare pe sau
în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea persoanei ca o entitate ne permite totodat s stabilim rela ii între o anume
persoan i o lucrare sau expresie a unei lucr ri, pentru care persoana poate fi
responsabil , sau între o lucrare i persoana care este subiectul lucr rii.
3.2.6. Colectivitate
A asea entitate definit în model este colectivitate [corporate body]: o organiza ie
sau grup de persoane i/sau organiza ii ce ac ioneaz ca o unitate.
Entitatea definit drept colectivitate cuprinde organiza ii i grupuri de persoane i/sau
organiza ii care sunt identificate printr-un nume propriu, i includ grupuri ocazionale
sau grupuri constituite ca reuniuni, conferin e, congrese, expedi ii, expozi ii,
festivaluri, târguri etc. Entitatea mai cuprinde organiza ii care ac ioneaz ca autorit i
teritoriale ce exercit — sau pretind c exercit — forme de guvernare pe un anumit
teritoriu, precum o federa ie, un stat, o regiune, o municipalitate etc. Entitatea
cuprinde atât organiza ii i grupuri defuncte, precum i pe cele ce continu s fie
active.
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Exemple:
•
•
•
•

CB1 Museum of American Folk Art
CB2 BBC Symphony Orchestra
CB3 Simpozionul privind glaucomul
CB4 Municipalitatea regional Ottawa-Carleton

Pentru scopurile acestui studiu, colectivit ile sunt tratate ca entit i doar în m sura în
care sunt implicate în crearea sau realizarea unei lucr ri (e.g. ca sponsori, sus in tori
etc.) sau reprezint subiectul unei lucr ri (e.g. ca subiect al unei lucr ri istorice).
Definirea entit ii colectivitate ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent o organiza ie sau un grup, independent de felul în care numele
organiza iei apare pe sau în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea colectivit ii ca o entitate ne permite totodat s stabilim rela ii între o
anume colectivitate i o lucrare sau expresie a unei lucr ri, pentru care colectivitatea
poate fi responsabil , sau între o lucrare i colectivitatea care este subiectul lucr rii.
3.2.7. Concept
A aptea entitate definit în model este concept: o no iune sau idee abstract .
Entitatea definit drept concept cuprinde o gamo larg de abstrac iuni ce pot constitui
subiectul unei lucr ri: domenii ale cunoa terii, discipline, coli de gândire (filozofii,
religii, ideologii politice etc.), teorii, procese, tehnici, practici etc. Un concept poate fi
de natur general sau poate fi definit strict i precis.
Exemple:
•
•
•
•

C1 Economie
C2 Romantism
C3 Hidroponic
C4 Economia ofertei

Pentru scopurile acestui studiu, conceptele sunt tratate ca entit i doar în m sura în
care reprezint subiectul unei lucr ri (e.g. ca subiect al unui tratat filozofic, al unei
analize critice a unei coli de gândire).
Definirea entit ii concept ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent un concept, independent de prezen a, absen a sau forma denumirii
conceptului apare pe sau în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea conceptului ca o entitate ne permite totodat s stabilim o rela ie între o
lucrare i conceptul care reflect subiectul acelei lucr ri.
3.2.8. Obiect
A opta entitate definit în model este obiect: un lucru material.
Entitatea definit drept obiect cuprinde o gam larg de lucruri materiale ce pot
constitui subiectul unei lucr ri: obiecte însufle ite sau neînsufle ite existente în natur ;
obiecte ce sunt produsele crea iei umane, atât imobile, cât i mobile i în mi care;
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obiecte ce nu mai exist .
Exemple:
•
•
•
•

O1 Buckingham Palace
O2 Lusitania
O3 Apollo 11
O4 Turnul Eiffel

Pentru scopurile acestui studiu, obiectele sunt tratate ca entit i doar în m sura în
care reprezint subiectul unei lucr ri (e.g. ca subiect al unui studiu tiin ific).
Definirea entit ii obiect ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent un obiect, independent de prezen a, absen a sau forma denumirii acelui
obiect care apare pe sau în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea obiectului ca o entitate ne permite totodat s stabilim o rela ie între o
lucrare i obiectul care reflect subiectul acelei lucr ri.
3.2.9. Eveniment
A noua entitate definit în model este eveniment: o ac iune sau o întâmplare.
Entitatea definit drept eveniment cuprinde o gam larg de ac iuni i întâmpl ri ce
pot constitui subiectul unei lucr ri: evenimente istorice, epoci, perioade temporale etc.
Exemple:
•
•
•
•

EV1 Greva Muncitorilor Textili(ti
EV2 B t lia de la Hastings
EV3 Epoca Luminilor
EV4 Secolul al XIX-lea

Pentru scopurile acestui studiu, evenimentele sunt tratate ca entit i doar în m sura în
care reprezint subiectul unei lucr ri (e.g. ca subiect al unui tratat istoric, al unei
picturi).
Definirea entit ii eveniment ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent un eveniment, independent de prezen a, absen a sau forma denumirii
acelui eveniment care apare pe sau în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea evenimentului ca o entitate ne permite totodat s stabilim o rela ie între o
lucrare i evenimentul care reflect subiectul acelei lucr ri.
3.2.10. Loc
A zecea entitate definit în model este loc: o loca ie.
Entitatea definit drept loc cuprinde o gam larg de loca ii: terestre i extraterestre;
istorice i contemporane; forme geografice i jurisdic ii geo-politice.
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Exemple:
•
•
•
•

PL1 Plaja Howard
PL2 Reciful Alacran
PL3 Morey Peak Wilderness Study Area
PL4 Bristol

Pentru scopurile acestui studiu, locurile sunt tratate ca entit i doar în m sura în care
reprezint subiectul unei lucr ri (e.g. ca subiect al unei h r i, al unui atlas sau ghid
turistic).
Definirea entit ii loc ne permite s denumim i s identific m de o manier
consecvent un loc, independent de prezen a, absen a sau forma denumirii acelui loc
care apare pe sau în oricare expresie sau manifestare a unei lucr ri.
Definirea locului ca o entitate ne permite totodat s stabilim o rela ie între o lucrare
i locul care reflect subiectul acelei lucr ri.
3.3. Entit

i agregate *i entit

i componente

Exemplele folosite în sec iunile 3.2.1 - 3.2.4 pentru a ilustra entit ile lucrare,
expresie, manifestare i exemplar au prezentat entit ile în primul rând ca unit i
integrale (e.g. Romeo i Julieta de Shakespeare ca exemplu de lucrare, o anumit
interpretare a cvintetului P str vul de Schubert ca exemplu de expresie). Totu i,
structura modelului considerat ne permite s reprezent m i entit i agregate, ca i
entit i componente, în acela i fel în care am reprezenta entit i unitare integrale.
Aceasta revine la a spune c , din perspectiv logic , entitatea lucrare, de pild , poate
reprezenta: a) o agregare de lucr ri individuale adunate împreun de c tre un editor
sau de c tre un antologator, sub forma unei antologii, b) un set de monografii
individuale adunate de c tre o editur , pentru a forma o serie, sau c) o colec ie de
scrieri private, organizate de c tre o arhiv ca un fond unic. În aceea i ordine de idei,
entitatea lucrare poate reprezenta o component intelectual sau artistic a unei
lucr ri mai largi, cum ar fi un capitol dintr-un raport, un segment dintr-o hart , un
articol dintr-o revist etc. Pentru scopurile modelului, entit ile aflate la nivel agregat
sau la nivel de component se comport în acela i fel precum entit ile aflate la
nivelul unitar integral; ele sunt definite în aceea i termeni, partajeaz acelea i
caracteristici i se rela ioneaz una cu alta în acela i fel ca i entit ile de la nivelul
unitar integral. Sec iunile 5.3.1.1., 5.3.2.1., 5.3.4.1. i 5.3.6.1. ofer informa ii
suplimentare asupra entit ilor agregate i a celor componente, în contextul rela iei
întreg-parte.
Exemple:
•

w1 The Deptford trilogy de Robertson Davies
o w1.1 Fifth business de Robertson Davies
o w1.2 The manticore de Robertson Davies
o w1.3 World of wonders de Robertson Davies
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•

w1 Visible speech, editat de Howard Bibb
o w1.1 Volumul 1: Segmentals, cu o introducere de Alex Hanes-White
o w1.2 Volumul 2: Suprasegmentals, de Mary Loftus
• e1 textul autorilor preg tit pentru publicare
• m1 resursa electronic publicat pe 3 discuri în 1994 la Partners in Speech
o m1.1 volumul 1 (1 disc)
o m1.2 volumul 2 (2 discuri + un manual de 104 pagini)

•

w1 Seria Landranger la 1:50 000 de Ordnance Survey
o w1.1 Mansfield (i Dukeries
• e1 harta rev zut , cu schimb ri importante (i contururi metrice
• m1 harta tip rit în 1985
o w1.2 Luton (i Hertford
• e1 harta rev zut , cu schimb ri majore
• m1 harta tip rit în 1984
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4. ATRIBUTE
4.1 Atributele entit

ilor

Fiec rei entit i definite în model îi este asociat un set de caracteristici sau atribute.
Atributele entit ii servesc drept mijloace prin care utilizatorii formuleaz interog ri i
interpreteaz r spunsuri când caut informa ii despre o anumit entitate.
În general atributele, a a cum se definesc în model, se împart în dou mari categorii.
Exist , pe de o parte, atribute care sunt intrinseci unei entit i, pe de alt parte, altele
extrinseci. Prima categorie include nu numai caracteristici fizice (de exemplu suportul
fizic i dimensiunile unui obiect), dar i însu iri care pot fi caracterizate drept
informa ii distinctive [labelling information] (de exemplu men iuni care apar pe pagina
de titlu, pe copert sau pe container). A doua categorie include identificatori atribui i
unei entit i (de exemplu un num r dintr-un catalog tematic, pentru o compozi ie
muzical ) i informa ie contextual (de exemplu contextul politic în care a fost
conceput o lucrare). Atributele intrinseci unei entit i pot fi determinate de obicei
prin examinarea entit ii îns i; cele extrinseci necesit adesea trimiteri la o surs
extern .
O anumit instan a unei entit i va avea — în general — o singur valoare pentru
fiecare atribut (de exemplu valoarea pentru atributul "suport fizic" al unui anumit
obiect poate fi „plastic”). În unele cazuri, totu i, o anumit instan a unei entit i
poate avea multiple valori pentru un singur atribut (de exemplu o carte poate con ine
mai multe men iuni care indic „titlul manifest rii”). Exist de asemenea cazuri în care
valoarea unui atribut al unei anumite instan e a unei entit i se poate schimba în timp
(de exemplu, caracterizarea cantitativ a suportului [extent of the carrier] pentru un
serial se modific pe m sur ce se public noi volume). Valoarea unui atribut
(îndeosebi a unui atribut extrinsec) al unei anumite entit i poate fi uneori supus
varia iei, în func ie de sursa folosit ca punct de referin .
Atributele definite pentru fiecare dintre entit ile modelului nu au, în mod necesar,
valori pentru toate instan ele acelui tip particular de entitate. În lista de atribute
pentru fiecare entitate, cele care sunt general aplicabile tipului de entitate ca întreg
sunt men ionate primele. Cele care sunt aplicabile numai unui sub-tip de entitate sunt
men ionate dup cele general aplicabile i sunt calificate printr-un termen care indic
sub-tipul la care se aplic (de exemplu „lucrare muzical ” ca sub-tip al lucr rii).
Totu i, nu toate instan ele unui tip de entitate i nici toate instan ele unui sub-tip de
entitate vor avea toate atributele men ionate în list .
La prima vedere anumite atribute definite în model pot p rea c dubleaz obiecte de
interes care au fost definite separat în model ca entit i, i sunt legate de entitatea în
chestiune prin rela ii. De exemplu, atributul manifest rii „men iune de
responsabilitate” poate p rea c dubleaz entit ile persoan i colectivitate i rela iile
de „responsabilitate” care leag acele entit i cu lucrarea i/sau expresia încorporat
în manifestare. Totu i, atributul definit ca „men iune de responsabilitate” apar ine
nemijlocit informa iei distinctive care apare în manifestarea în sine, diferit de rela ia
dintre lucrarea con inut în manifestare i persoana i/sau colectivitatea responsabile
pentru crearea sau realizarea lucr rii. În multe cazuri informa ia prezentat în
men iunea de responsabilitate va fi substan ial aceea i cu informa ia reflectat prin
rela ia dintre lucrare i/sau expresie i persoana i/sau colectivitatea responsabile.
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Totu i, informa ia poate s nu fie întotdeauna aceea i. În stabilirea rela iilor de
responsabilitate pentru entit ile persoan i colectivitate este posibil s se corecteze
informa iile false sau în el toare prezentate în „men iunea de responsabilitate” sau s
se extind acele informa ii. Utilizarea rela iei de responsabilitate pentru entit ile
persoan sau colectivitate ofer de asemenea un mijloc de identificare a persoanei
sau a colectivit ii într-un mod consecvent, indiferent de modul în care persoana,
respectiv colectivitatea sunt identificate în „men iunea de responsabilitate” din
respectiva manifestare.
Cu toate acestea, modelul nu dubleaz rela iile dintre entit i cu atributele, în toate
cazurile în care se pot face asemenea paralelisme. De exemplu „locul de
publicare/distribu ie” este definit ca un atribut al manifest rii menit s reflecte
men iunea care apare în manifestarea îns i pentru a indica locul unde a fost
publicat . În m sura în care modelul define te i locul ca entitate, ar fi fost posibil s
se defineasc o rela ie adi ional care s lege entitatea loc fie direct de manifestare,
fie indirect prin entit ile persoan i colectivitate care sunt legate la rândul lor prin
rela ia de produc ie cu manifestarea. Pentru a produce un model de date complet ar fi
potrivit o definire mai aprofundat . Dar pentru scopul acestui studiu s-a considerat
c nu e necesar ca modelul conceptual s reflecte toate aceste posibilit i. În cazuri
precum cel din exemplul cu locul public rii, s-a considerat suficient s se defineasc
pur i simplu un atribut care s reflecte informa ia distinctiv ca atare f r a duce
analiza mai departe pentru stabilirea unei rela ii cu o entitate paralel . Paralela s-a
f cut numai în cazurile în care s-a sim it necesitatea ei prin nevoia unui acces
controlat sau normalizat la informa ia reflectat de atribut.
Atributele definite pentru studiu au fost derivate din analiza logic a datelor tipice
reflectate în înregistr rile bibliografice. Principalele surse folosite în analiz au inclus:
ISBD-urile (International Standard Bibliographic Descriptions), GARE (Guidelines for
Authority and Reference Entries [Ghid pentru înregistr rile de autoritate i de
referin ]), GSARE (Guidelines for Subject Authority and Reference Entries [Ghid
pentru înregistr rile de autoritate de subiecte i de referin ]) i Manualul UNIMARC.
Date suplimentare au fost selectate din alte surse ca: AITF Categories for the
Description of Works of Art [Categoriile pentru descrierile lucr rilor de art ], ad ugiri
aduse de exper i care au fost consulta i pe parcursul preg tirii variantelor preliminare
ale raportului, revizuirea cuprinz toare a studiilor de utilizare publicate i comentarii
primite ca revizuiri interna ionale ale raportului preliminar. Gama de atribute incluse
în model inten ioneaz s fie cuprinz toare dar nu exhaustiv .
Pentru scopurile acestui studiu atributele au fost definite la nivel logic. Cu alte cuvinte,
atributele au fost exprimate în termenii caracteristicilor entit ii, mai degrab a a cum
ar fi ele v zute de un utilizator i nu ca elemente de date specifice definite de cei
responsabili de compilarea datelor bibliografice. În unele cazuri atributul logic
dubleaz cu un element individual de date (de exemplu, atributul logic „identificatorul
manifest rii” a fost definit în paralel cu „num rul standard (sau alternativ)” din
ISBD(G)). Dar, în cele mai multe cazuri, atributul logic reprezint un agregat de
elemente de date distincte (de exemplu, atributul logic definit ca „titlul manifest rii”
cuprinde mai multe elemente de date ISBD: titlul propriu-zis (inclusiv
num rul/numele p r ii), titlul paralel, note referitoare la variante de titlu i titluri
transliterate, precum i titlul cheie). Descrierile atributelor logice date în acest capitol
ofer indica ii privind domeniul fiec rui atribut logic. În Anexa A se g sesc detaliate
atributele logice definite în model i coresponden a acestora cu elementele de date
individuale din ISBD-uri, din GARE (Guidelines for Authority and Reference Entries),
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GSARE (Guidelines for Subject Authority and Reference Entries) i din Manualul
UNIMARC.
Pentru scopurile acestui studiu, atributele logice pentru entit ile persoan ,
colectivitate, concept, obiect, eveniment i loc sunt numai acelea care sunt în mod
conven ional considerate ca p r i ale înregistr rii bibliografice per se. Atributele logice
suplimentare care ar putea fi reflectate într-o înregistrare de autoritate nu sunt
incluse.
4.2 Atributele lucr rii
Atributele logice ale unei lucr ri, definite în acest studiu sunt urm toarele:
titlul lucr rii
forma lucr rii
data lucr rii
alte caracteristici distinctive ale lucr rii
terminarea estimat
publicul int
contextul lucr rii
suportul interpret rii lucr rii (lucrare muzical )
desemnarea numeric (lucrare muzical )
cheia (lucrare muzical )
coordonatele (lucrare cartografic )
echinoxul (lucrare cartografic )
4.2.1 Titlul lucr rii
Titlul lucr rii este cuvântul, expresia sau grupul de caractere care denumesc lucrarea.
Pot fi unul sau mai multe titluri asociate cu o lucrare. Dac lucrarea a ap rut sub
diverse titluri (diferite ca form , limb etc.) o agen ie bibliografic selecteaz în mod
normal unul dintre acele titluri ca baz a unui “titlu uniform” în scopul consecven ei în
denumirea i referin ele privind lucrarea. Alte titluri sub care a ap rut lucrarea pot fi
tratate ca variante de titlu pentru lucrare sau, în unele cazuri, ca titlu uniform paralel.
Titlul unei lucr ri ce face parte dintr-o lucrare mai mare poate consta numai dintr-un
num r sau alt desemnare generic dependent de titlul lucr rii mai mari.
4.2.2 Forma lucr rii
Forma lucr rii este clasa c reia lucrarea îi apar ine (de exemplu, roman, pies de
teatru, poezie, eseu, biografie, simfonie, concert, sonat , hart , desen, pictur ,
fotografie etc.).
4.2.3 Data lucr rii
Data lucr rii este data (în mod normal anul) când lucrarea a fost ini ial creat . Data
poate fi o dat singur sau o perioad . In absen a unei date certe a cre rii, data
lucr rii poate fi asociat cu data primei sale public ri sau lans ri.
4.2.4 Alte caracteristici distinctive ale lucr rii
O caracteristic distinctiv este orice caracteristic ce serve te la diferen ierea lucr rii
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de o alt lucrare cu acela i titlu (de exemplu, zona de origine care serve te la
diferen ierea piesei miracol medieval cunoscut ca The Adoration of the Shepherds,
originar din Coventry, de piesa cunoscut sub acela i nume, originar din Chester).
4.2.5 Terminarea estimat
Terminarea estimat a unei lucr ri este reflectarea posibilit ii ca lucrarea s fie
conceput cu un sfâr it definit sau ca ea s se continue nedefinit.
4.2.6 Publicul int
Publicul int al unei lucr ri este clasa de utilizatori pentru care lucrarea este menit ,
definit prin grupa de vârst (de exemplu copii, tineri, adul i etc.), nivelul de educa ie
(de exemplu primar, secundar etc.) sau alte categoriz ri.
4.2.7 Contextul lucr rii
Contextul este contextul istoric, social, intelectual, artistic sau oricare altul în care
lucrarea a fost conceput ini ial (de exemplu restaurarea monarhiei engleze din
secolul al XVII-lea, mi carea estetic de la sfâr itul secolului al XIX-lea etc.).
4.2.8 Suportul interpret rii lucr rii (lucrare muzical )
Suportul interpret rii este suportul instrumental, vocal i/sau orice alt suport de
interpretare pentru care a fost creat ini ial o lucrare muzical (de exemplu pian,
vioar , orchestr , voci umane etc.).
4.2.9 Desemnarea numeric (lucrare muzical )
Desemnarea numeric este un num r de serie, de opus, sau un num r de index
tematic atribuit unei lucr ri muzicale de c tre compozitor, editor sau de un muzicolog
(de exemplu, numerele atribuite lucr rilor lui Mozart de Ludwig Köhel).
4.2.10 Cheia (lucrare muzical )
Cheia, în muzica tonal este un set de rela ii de în l ime care stabile te o singur
clas de în l ime ca centru tonal (de exemplu Re major). Cheia pentru o lucrare
muzical este cheia în care opera a fost ini ial compus .
4.2.11 Coordonatele (lucrare cartografic )
Coordonatele sunt gradele, minutele i secundele de longitudine i latitudine, sau
unghiurile descendente i ascendente care formeaz grani ele exterioare ale zonei
reprezentate într-o imaginea sau într-un obiect cartografic.
4.2.12 Echinoxul (lucrare cartografic )
Echinox este anul care serve te drept punct de referin
model ceresc.
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4.3 Atributele expresiei
Atributele logice ale unei expresii, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
titlul expresiei
forma expresiei
data expresiei
limba
alte caracteristici distinctive ale expresiei
extensibilitatea
revizuibilitatea
caracterizarea cantitativ a expresiei
sumarizarea con inutului
contextul
receptarea critic
restric ii de utilizare
modelul de periodicitate (serial)
regularitatea estimat (serial)
frecven a estimat (serial)
tipul de partitur (nota ie muzical )
suportul interpret rii expresiei (nota ie muzical sau înregistrare sonor )
scara (imagine/obiect cartografic)
proiec ia (imagine/obiect cartografic)
tehnica de reprezentare (imagine/obiect cartografic)
reprezentarea în relief (imagine/obiect cartografic)
m sur torile geodezice, de grile i verticale (imagine/obiect cartografic)
tehnica de înregistrare (imagine detectat la distan )
caracteristici speciale (imagine detectat la distan )
tehnica (imagine grafic sau proiectat )
4.3.1 Titlul expresiei
Titlul expresiei este un cuvânt, o expresie, sau un grup de caractere care denumesc
expresia. Pot fi unul sau mai multe titluri asociate unei expresii. Titlul unei expresii
care face parte dintr-o expresie mai mare poate consta numai dintr-un num r sau alt
desemnare generic dependent de titlul expresiei mai mari.
4.3.2 Forma expresiei
Forma expresiei este mijlocul prin care este realizat lucrarea (de exemplu, prin
nota ie alfa-numeric , note muzicale, text rostit, muzic , imagine cartografic ,
imagine fotografic , sculptur , dans, pantomim etc.).
4.3.3 Data expresiei
Data expresiei este data când expresia a fost creat (de exemplu, data când un
anumit text al unei lucr ri a fost scris sau revizuit, data când un cântec a fost
interpretat etc.). Data poate fi o singur dat calendaristic sau o în iruire de date
calendaristice. În absen a unei date certe a expresiei, data expresiei poate fi asociat
cu data public rii sau lans rii sale.
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4.3.4 Limba
Limba expresiei este limba în care se exprim lucrarea. Limba expresiei poate
cuprinde un num r de limbi, fiecare apar inând unei componente individuale a
expresiei.
4.3.5 Alte caracteristici distinctive ale expresiei
O caracteristic distinctiv este orice caracteristic a expresiei care serve te la
diferen ierea expresiei de o alt expresie a aceleia i lucr ri (de exemplu numele
folosite pentru a diferen ia diverse versiuni ale textului englezesc al Bibliei sau o
desemnare de “edi ie” sau versiune referitoare la con inutul intelectual al expresiei
drept “a 2-a revizuire”.
4.3.6 Extensibilitatea
Extensibilitatea reflect presupunerea c expresia va avea un con inut intelectual sau
artistic suplimentar ad ugat la con inutul existent (de exemplu, o expresie care este
completat parte cu parte, segment cu segment, num r cu num r etc.).
4.3.7 Revizuibilitatea
Revizuibilitatea reflect presupunerea c con inutul intelectual sau artistic al expresiei
va fi revizuit (de exemplu, o schi sau un raport interimar, un repertoar care se
a teapt s fie actualizat periodic).
4.3.8 Caracterizarea cantitativ

a expresiei

Caracterizarea cantitativ a expresiei este cuantificarea con inutului intelectual al
expresiei (de exemplu, num rul de cuvinte dintr-un text, de instruc iuni dintr-un
program de computer, de imagini din benzi desenate etc.). Pentru lucr ri exprimate
prin sunet i/sau mi care, caracterizarea cantitativ poate fi m sura duratei (de
exemplu, timpul de interpretare).
4.3.9 Sumarizarea con inutului
Sumarizarea con inutului unei expresii este un rezumat, sumar, sinopsis etc., sau o
list a titlurilor de capitole, cântece, p r i etc. incluse în expresie.
4.3.10 Contextul
Contextul este cel istoric, social, intelectual, artistic sau orice alt context în cadrul
c ruia a fost realizat expresia (de exemplu, perioada Art deco etc.).
4.3.11 Receptarea critic
Receptarea critic este reac ia recenzen ilor, a criticilor etc. fa de expresie, redat
într-o adnotare (de exemplu, „Salutat de critici pentru folosirea…”).
4.3.12 Restric iile de utilizare
Restric iile de utilizare sunt restric ii privind accesul i utilizarea unei expresii. Ele se
pot baza pe copyright sau se pot extinde dincolo de protec iile garantate de lege
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proprietarului de copyright.
4.3.13 Modelul de periodicitate (serial)
Modelul de periodicitate al unei expresii publicate sub form de serial este forma ce se
anticipeaz a fi folosit în desemnarea volumelor/numerelor, etc. i/sau a datelor
pentru unit ile individuale ale serialului (de exemplu, Volumul ..., num rul ...).
4.3.14 Regularitatea estimat

(serial)

Regularitatea presupus a apari iilor unei expresii publicate sub form de serial este
regularitatea anticipat a lans rii numerelor individuale (adic , dac apari ia se
a teapt s fie regulat sau neregulat ).
4.3.15 Frecven a estimat

(serial)

Frecven a presupus a apari iilor unei expresii publicate sub form de serial este
intervalul la care se a teapt s fie lansate numerele individuale ale unui serial (de
exemplu, s pt mânal, lunar, trimestrial, anual etc.).
4.3.16 Tipul de partitur

(nota ie muzical )

Tipul de partitur este formatul folosit pentru reprezentarea unei compozi ii muzicale
(de exemplu, partitur scurt , partitur complet , partitur condensat , partitur
închis etc.).
4.3.17 Suportul interpret rii expresiei (nota ie muzical sau înregistrare
sonor )
Suportul interpret rii este instrumentul i/sau suportul vocal de interpretare
reprezentate în expresia unei lucr ri muzicale (de exemplu, dou piane, sopran i alto
etc.). Instrumentele i/sau vocile reprezentate într-o anumit expresie a unei lucr ri
(de exemplu într-o transcriere, într-un aranjament sau într-un spectacol) pot fi diferite
de suportul de interpretare pentru care lucrarea a fost ini ial conceput . C. f. 4.2.8.
Suportul interpret rii (Lucrare muzical ).
4.3.18 Scara (imagine/obiect cartografic)
Într-o expresie cartografic , scara este raportul distan elor fa de distan ele reale pe
care ea le reprezint . Scara se aplic la distan e orizontale, verticale, unghiulare
i/sau alte distan e reprezentate în expresie.
4.3.19 Proiec ia (imagine/obiect cartografic)
Proiec ia este metoda sau sistemul utilizat pentru reprezentare suprafe ei P mântului
sau a spa iului ceresc în plan (de exemplu, Mercator transversal, echidistan de
azimut etc.).
4.3.20 Tehnica de reprezentare (imagine/obiect cartografic)
Tehnica de reprezentare este metoda utilizat pentru reprezentarea caracteristicilor
geografice sau de alt natur într-o imagine cartografic (de exemplu, anagliptic ,
diagramatic , pictorial etc.).
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4.3.21 Reprezentarea în relief (imagine/obiect cartografic)
Reprezentarea în relief este tehnica folosit pentru a înf i a ridic turile sau
neregularit ile unei suprafe e de p mânt sau a albiei unui curs de ap într-o imagine
cartografic (de exemplu, contururi, umbre, ha uri, nuan are batimetric etc.).
4.3.22 M sur torile geodezice, de grile 7i verticale (imagine/obiect
cartografic)
M sur torile geodezice, de grile i verticale includ informa ii privind sferoidul folosit
pentru a construi imaginea cartografic , grila sau sistemele de referin utilizate în
imagine, referin a orizontal [horizontal datum], referin a vertical , datele
matematice privind intervale de contur, intervalele batimetrice etc.
4.3.23 Tehnica de înregistrare (imagine detectat

la distan

)

Tehnica de înregistrare este tehnica folosit pentru captarea unei imagini prin
detectare la distan (de exemplu fotografie multispectral , scanare de linii în
infraro u, SLAR, cartografiere prin microunde pasive etc.).
4.3.24 Caracteristici speciale (imagine detectat

la distan

)

O caracteristic special a unei imagini detectate la distan sau a unei imagini
produse prin fotografie aerian este altitudinea i atitudinea senzorului, pozi ia
platformei, categoria i numele satelitului, num rul benzii spectrale implicate,
calitatea imaginii, m rimea stratului de nori sau valoarea medie a rezolu iei).
4.3.25 Tehnica (imagine grafic sau proiectat )
Tehnica este metoda folosit pentru a crea o imagine grafic (de exemplu, gravur
etc.) sau pentru a realiza mi carea într-o imagine proiectat (de exemplu, anima ie,
ac iune transmis direct, simulare pe computer, 3D etc.).
4.4 Atributele manifest rii
Atributele logice ale unei manifest ri, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
titlul manifest rii
men iunea de responsabilitate
desemnarea edi iei/num rului
locul public rii/distribu iei
editura/distribuitorul
data public rii/distribu iei
fabricantul/produc torul
men iunea de colec ie
forma suportului manifest rii
caracterizarea cantitativ a manifest rii
suportul fizic
modul de captare
dimensiunile suportului
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identificatorul manifest rii
sursa de achizi ie/autoriza ia de acces
termeni de accesibilitate
restric ii de acces la manifestare
caracterul de liter (tip ritur )
corpul de liter (tip ritur )
formatul tipografic (carte veche)
cola iunea (carte veche)
statutul publica iei (serial)
numerotarea (serial)
viteza de redare (înregistrare sonor )
l rgimea an urilor (înregistrare sonor )
tipul de t ietur (înregistrare sonor )
configura ia benzii (înregistrare sonor )
tipul de sunet (înregistrare sonor )
caracteristici speciale de redare (înregistrare sonor )
culoarea (imagine)
rata reducerii (microformat)
polaritatea (microformat sau proiec ie vizual )
genera ia (microformat sau proiec ie vizual )
formatul de prezentare (proiec ie video)
cerin ele sistemului (resurs electronic )
caracteristicile fi ierului (resurs electronic )
modul de acces (resurs electronic cu acces la distan )
adresa de acces (resurs electronic cu acces la distan )
4.4.1 Titlul manifest rii
Titlul manifest rii este cuvântul, expresia sau grupul de caractere care denumesc
manifestarea. Pot fi unul sau mai multe titluri asociate cu o manifestare. Titlurile
asociate cu o manifestare le includ pe toate cele care apar în manifestarea îns i (de
exemplu, titlul de pe pagina de titlu, titlul cadru etc., titlul de pe copert , titlul de pe
pagina de titlu suplimentar , titlul-legend [caption title], colon titlu, titlul de pe cotor
etc., titlul din colofon, explicit etc., titlul de pe container, titlul de pe microfi etc.),
precum i cele care au fost atribuite manifest rii în scopul controlului bibliografic (de
exemplu, titlul cheie, titlul extins, titlul tradus, titlul atribuit etc.).
4.4.2 Men iunea de responsabilitate
Men iunea de responsabilitate este o men iune care apare în manifestare (în mod
normal în combina ie cu titlul) i denume te una sau mai multe persoane sau grupuri
responsabile pentru crearea sau realizarea con inutului intelectual sau artistic
încorporat în manifestare. O persoan sau un grup denumit pot fi direct responsabili
pentru lucrarea încorporat în manifestare (de exemplu, autor, compozitor etc.) sau
indirect responsabili (de exemplu, autorul unui roman pe care se bazeaz un scenariu
de film). Alte persoane sau grupuri denumite în men iune pot cuprinde pe cei
responsabili pentru expresia lucr rii con inut în manifestare (de exemplu,
traduc tori, actori etc.) sau pe cei responsabili pentru compilarea lucr rilor con inute
în manifestare (de exemplu, editura, compilatorul etc.). O men iune de
responsabilitate poate denumi o organiza ie responsabil pentru sponsorizarea sau
apari ia lucr rii con inute în manifestare. Men iunea poate de asemenea indica rolul
sau func ia exercitat de fiecare dintre persoanele, grupurile sau organiza iile

FRBR – 4 [05.08.2005]

4-9

responsabile. Numele care apar în men iunea de responsabilitate din manifestare pot
s fie sau s nu fie persoane sau colectivit i într-adev r responsabile pentru crea ia
sau realizarea con inutului intelectual sau artistic încorporat în manifestare. Similar,
func iile men ionate pot s reflecte sau s nu reflecte rela ia real care exist între
persoanele sau grupurile denumite i con inutul intelectual sau artistic.
4.4.3 Desemnarea edi iei/num rului
Desemnarea edi iei sau a num rului manifest rii este un cuvânt sau o expresie care
apare în manifestare i care indic în mod normal o diferen fie în con inut, fie în
form între manifestare i o manifestare înrudit publicat anterior de aceea i
editur /acela i distribuitor (de exemplu, edi ia a doua, versiunea 2.0 etc.) sau
publicat simultan fie de aceea i editur /acela i distribuitor fie de alt editur /alt
distribuitor (de exemplu edi ie cu corp de liter mare [large print edition], edi ie
britanic etc.). Desemnarea edi iei/num rului apar ine tuturor exemplarelor unei
manifest ri produse în cea mai mare parte dup acela i original i publicate de aceea i
editur /acela i distribuitor sau grup de edituri/distribuitori.
4.4.4 Locul public rii/distribu iei
Locul public rii/distribu iei manifest rii este ora ul sau localitatea asociat în
manifestare cu denumirea editurii/distribuitorului. Locul public rii poate cuprinde
numele statului, provinciei, teritoriului i/sau al rii precum i numele localit ii. O
manifestare poate fi asociat cu unul sau mai multe locuri de publicare/distribu ie.
4.4.5 Editur /distribuitor
Editura/distribuitorul unei manifest ri este persoana, grupul sau organiza ia
nominalizate în manifestare ca responsabile pentru publicarea, distribu ia, apari ia sau
lansarea manifest rii. O manifestare poate fi asociat cu una sau mai multe edituri
sau unul sau mai mul i distribuitori.
4.5.6 Data public rii/distribu iei
Data public rii/distribu iei unei manifest ri este data (în mod normal anul) lans rii
publice a manifest rii. Data poate fi o singur dat calendaristic a public rii sau o
în iruire de date calendaristice (în cazul unei publica ii seriale). În absen a unei date
desemnate ca dat a public rii sau lans rii, data copyright-ului sau data tip ririi, ori a
produc iei pot servi ca înlocuitor.
4.4.7 Fabricant/produc tor
Fabricantul/produc torul unei manifest ri este persoana, grupul sau organiza ia
denumit în manifestare ca responsabil pentru fabricarea sau produc ia unei
manifest ri. O manifestare poate fi asociat cu unul sau mai mul i fabrican i sau
produc tori.
4.4.8 Men iunea de colec ie
Men iunea de colec ie este un cuvânt, o expresie sau un grup de caractere ce apar în
manifestare i denumesc colec ia c reia îi apar ine manifestarea. O men iune de
colec ie poate s cuprind de asemenea un num r care desemneaz pozi ia
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secven ial a manifest rii în cadrul colec iei. Într-o manifestare pot fi nominalizate una
sau mai multe colec ii sau sub-colec ii.
4.4.9 Forma suportului manifest rii
Forma suportului este clasa specific de materiale c reia îi apar ine suportul fizic al
manifest rii (de exemplu, caset audio, videodisc, cartu de microfilm, folie
transparent etc.). Suportul unei manifest ri care cuprinde multiple componente fizice
poate con ine mai multe forme (de exemplu, un film cu o bro ur înso itoare, un disc
audio separat pe care se afl banda sonor a unui film etc.).
4.4.10 Caracterizarea cantitativ

a manifest rii

Caracterizarea cantitativ este cuantificarea num rului unit
suportul (de exemplu, num r de foi, discuri, role etc.).

ilor fizice care alc tuiesc

4.4.11 Suportul fizic
Suportul fizic este tipul de material din care este produs suportul (de exemplu, hârtie,
lemn, plastic, metal etc.). Suportul fizic poate include în plus fa de materialul de
baz , orice alt material care se aplic pe cel de baz (de exemplu, pictur în ulei pe
pânz , emulsie chimic aplicat pe un film etc.). Fiecare component a unei
manifest ri care cuprinde multiple componente fizice poate fi produs dintr-un tip
diferit de material.
4.4.12 Modul de captare
Modul de captare este mijlocul de înregistrare a nota iei, sunetului, imaginilor, pentru
producerea unei manifest ri (de exemplu, analogic, acustic, electric, digital, optic
etc.).
4.4.13 Dimensiunile suportului
Dimensiunile suportului sunt m surile componentelor fizice i/sau ale containerului
manifest rii. Dimensiunile pot cuprinde m suri ale în l imii (de exemplu, volum legat
de 18 cm), l imii (de exemplu, film de 8 mm), în l ime x l ime (de exemplu,
diapozitiv 5 x 5 cm), în l ime x l ime x adâncime (de exemplu, model 9 x 30 x 20
cm) sau diametru (de exemplu, disc de 30 cm).
4.4.14 Identificatorul manifest rii
Identificatorul manifest rii este un num r sau cod unic asociat cu o manifestare care
serve te la diferen ierea manifest rii de orice alt manifestare. O manifestare poate
avea unul sau mai mul i identificatori asocia i cu aceasta. Identificatorul poate fi
atribuit ca parte a unui sistem interna ional de numerotare sau codificare (de exemplu
ISBN etc.), ca parte a unui sistem na ional (de exemplu, num rul de depozit legal),
sau poate fi atribuit independent de editura sau distribuitorul manifest rii (de
exemplu, num rul publica iei oficiale, num rul editurii muzicale, num rul atribuit de
agen ia de informare [clearing house]). Un identificator al manifest rii poate de
asemenea s fie atribuit de un bibliograf, muzicolog, etc. Un identificator al
manifest rii poate con ine atât o component numeric cât i una textual sau
codificat ce identific sistemul sub care a fost atribuit i/sau agen ia sau persoana
care a atribuit num rul, astfel încât s redea unicitatea identificatorului manifest rii.
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4.4.15 Sursa de achizi ie/autoriza ia de acces
Sursa de achizi ie sau autoriza ia de acces a unei manifest ri este denumirea unei
edituri, al unui distribuitor etc. indicat în manifestare ca surs din care se poate
achizi iona manifestarea sau prin care se poate autoriza accesul. Sursa de
achizi ie/autoriza ia de acces include în mod normal o adres a editurii, distribuitorului
etc. O manifestare poate fi asociat cu una sau mai multe surse.
4.4.16 Termeni de accesibilitate
Termenii de accesibilitate sunt termenii indica i în manifestare sub care furnizorul
(adic sursa de achizi ie/autoriza ie de acces) va pune în mod normal la dispozi ie
manifestarea (de exemplu, gratuit pentru membrii unei anumite asocia ii), sau pre ul
cu care se vinde manifestarea.
4.4.17 Restric ii de acces la manifestare
Restric iile de acces sunt restric ii privind accesul i utilizarea unei manifest ri.
Restric iile de acces se pot baza pe copyright sau se pot extinde dincolo de protec iile
garantate de lege proprietarului de copyright.
4.4.18 Caracterul de liter

(tip ritur )

Caracterul de liter este stilul caracterelor folosite la tip rirea unei c r i (de exemplu,
Baskerville, Times New Roman etc.).
4.4.19 Corpul de liter

(tip ritur )

Corpul de liter reprezint m rimea caracterelor dintr-o tip ritur (de exemplu 10
puncte).
4.4.20 Formatul tipografic (carte veche)
Formatul tipografic al unei c r i tip rite manual reflect num rul de pliuri f cute într-o
coal tipografic pentru a forma un fascicol de file (de exemplu, o coal îndoit în
dou formeaz un quatro, îndoit în patru formeaz un octavo etc.).
4.4.21 Cola iunea (carte veche)
Cola iunea reflect succesiunea fascicolelor dintr-o carte conform indica iei prin
signatur pe fiecare fascicol (de exemplu, patru fascicole care poart signaturi de la A
la D).
4.4.22 Statutul publica iei (serial)
Statutul publica iei pentru o manifestare ap rut ca serial este men iunea referitoare
la continuarea public rii (adic , dac este publicat curent sau i-a încetat
publicarea).
4.4.23 Numerotarea (serial)
Numerotarea pentru o manifestare ap rut ca serial este desemnarea
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volumului/num rului etc. i/sau a datei care apare în manifestare. Numerotarea poate
con ine o component numeric , alfabetic i/sau o dat (de exemplu, Volumul 1,
num rul 1 (ianuarie 1971)).
4.4.24 Viteza de redare (înregistrare sonor )
Viteza de redare pentru o înregistrare sonor este viteza la care trebuie s func ioneze
suportul pentru a produce sunetul dorit (de exemplu 33 1/3 rpm, 19 cm/s etc.).
4.4.25 L rgimea 7an urilor (înregistrare sonor )
L rgimea an urilor indic num rul de an uri per inch t iate pe un disc sau cilindru
(de exemplu, micro- an adic 200 an uri per inch).
4.4.26 Tipul de t ietur

(înregistrare sonor )

Tipul de t ietur este direc ia în care sunt t iate an urile pe un disc sau cilindru (de
exemplu lateral, vertical etc.).
4.4.27 Configura ia benzii (înregistrare sonor )
Configura ia benzii este num rul de piste de pe o band sonor (de exemplu 8 piste,
12 piste).
4.4.28 Tipul de sunet (înregistrare sonor )
Tipul de sunet reflect num rul de canale sonore utilizate pentru efectuarea
înregistr rii (mono, stereofonic, cuadrofonic etc.).
4.4.29 Caracteristici speciale de redare (înregistrare sonor )
O caracteristic special de redare este sistemul de egalizare, sistemul de reducere a
zgomotului etc. utilizate pentru efectuarea înregistr rii (de exemplu, NAB, DBX, Dolby
etc.).
4.4.30 Culoarea (imagine)
Culoarea este culoarea/culorile, tonul/tonurile etc. (inclusiv negru i alb) utilizate în
producerea unei imagini.
4.4.31 Rata reducerii (microformat)
Rata reducerii este m sura în care s-a redus un text sau o imagine în procesul
microfilm rii (de exemplu 42x etc.). Rata reducerii poate fi indicat i printr-un ir (de
exemplu, o reducere foarte înalt înseamn o reducere de ordinul 61x pân la 90x).
4.4.32 Polaritatea (microformat sau proiec ie video)
Polaritatea este rela ia dintre culori i tonuri dintr-o imagine pe film fa de culorile i
tonurile obiectului filmat. Când culorile i tonurile din imaginea pe film reflect direct
culorile i tonurile obiectului filmat, polaritatea este pozitiv . Când ele sunt inversul
culorii i tonul obiectului, polaritatea este negativ . Polaritatea imaginilor dintr-o
manifestare care con ine mai multe imagini poate fi combinat .
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4.4.33 Genera ia (microformat sau proiec ie video)
Genera ia este reflectarea num rului de transferuri ale unei imagini pe film de pe un
suport pe altul (de exemplu, un original foto de prima genera ie, un original tip rit de
a doua genera ie, o copie de lucru de a treia genera ie etc.).
4.4.34 Formatul de prezentare (proiec ie video)
Formatul de prezentare este formatul utilizat în producerea unei imagini proiectate (de
exemplu, ecran mare, Beta, VHS etc.).
4.4.35 Cerin ele sistemului (resurse electronice)
Cerin ele sistemului pentru o resurs electronic includ cerin e referitoare la hardul
(de exemplu modelul i fabrica ia echipamentului, capacitatea RAM etc.) la softul (de
exemplu sistemul de operare, limbajul de programare etc.) i a perifericelor (monitor,
imprimant , maus etc.).
4.4.36 Caracteristicile fi7ierelor (resurse electronice)
Caracteristicile fi ierelor pentru o resurs electronic includ standardele sau schemele
utilizate pentru codificarea fi ierului (de exemplu, ASCII, SGML etc.), caracteristicile
fizice ale fi ierului (de exemplu densitatea i paritatea de înregistrare, coeficientul de
grupare în blocuri fizice ale înregistr rilor etc.) i alte caracteristici care au o influen
asupra modului în care fi ierul poate fi procesat.
4.4.37 Modul de acces (resurse electronice la distan

)

Modul de acces este mijlocul de accesare a unei resurse electronice aflate la distan
(de exemplu Internet, World Wide Web etc.).
4.4.38 Adresa de acces (resurse electronice la distan

)

Adresa de acces este un cod alfa-numeric (de exemplu URL [Universal Resource
Locator]) utilizat pentru a facilita accesul la o resurs electronic .
4.5 Atributele exemplarului
Atributele logice ale unui exemplar, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
identificatorul exemplarului
amprenta
provenien a exemplarului
însemn ri
istoricul expunerii
starea
istoricul tratamentului
tratamentul prev zut
restric ii de acces la exemplar
Not : Atributele definite pentru scopurile acestui studiu nu le includ pe cele asociate
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cu tranzac iile de natur efemer , precum circula ia sau prelucrarea unui exemplar.
4.5.1 Identificatorul exemplarului
Identificatorul exemplarului este un num r sau cod unic asociat cu exemplarul i
serve te la diferen ierea acelui exemplar de orice alt exemplar din aceea i colec ie
i/sau institu ie (de exemplu, cota, barcod-ul etc.). Num rul este în mod normal
atribuit de institu ia care de ine exemplarul. Identificatorul exemplarului poate include
i un num r sau cod care identific institu ia sau depozitul în care exemplarul este
p strat i un nume sau cod care indic o anumit colec ie sau sub-unitate a institu iei
(de exemplu, colec ia de carte rar , o bibliotec filial etc.).
4.5.2 Amprenta
O amprent este un identificator alc tuit prin combinarea grupurilor de caractere
transcrise de la anumite pagini ale unui exemplar tip rit. Tehnica este utilizat în
primul rând pentru a semnala diferen ele între exemplarele individuale ale primelor
c r i tip rite. Exist diverse formule de construire a amprentei (de exemplu, formula
men ionat în Fingerprints = Empreintes = Impronte, publicat de Institut de
Recherche et d'Histoire des Textes din Paris).
4.5.3 Provenien a exemplarului
Provenien a unui exemplar este eviden a propriet ii sau custodiei anterioare a
exemplarului.
4.5.4 Însemn ri
Însemn rile de pe un exemplar includ orice semn tur , numerotare, adnotare etc.,
unice pe un exemplar, a a cum au fost aplicate de artist, fabricant, proprietar etc.
4.5.5 Istoricul expunerii
Istoricul expunerii este o eviden
date, loca ii etc.

a expunerilor publice ale unui exemplar, cuprinzând

4.5.6 Starea
Starea exemplarului este condi ia fizic în care se afl exemplarul, în special orice
varia ie între alc tuirea exemplarului i cea a manifest rii pe care o exemplific (de
exemplu, pagini lips , ilustra ii lips etc.). Starea poate reflecta i alte aspecte ale
condi iei fizice ale exemplarului (de exemplu, fragilitate, imagini terse etc.).
4.5.7 Istoricul tratamentului
Istoricul tratamentului unui exemplar este eviden a tratamentului la care a fost supus
exemplarul (de exemplu, dezacidificare, restaurare etc.). Istoricul tratamentului poate
cuprinde i detalii ale procedeului de tratament (de exemplu, solu ii chimice utilizate,
tehnici aplicate etc.), data aplic rii tratamentului etc.
4.5.8 Tratamentul prev zut
Tratamentul planificat al unui exemplar este un plan pentru tratamentul ulterior al
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exemplarului (de exemplu, sp lare chimic ). Tratamentul prev zut poate s cuprind
i detalii privind procedeul planificat de tratament i data prev zut a aplic rii.
4.5.9 Restric ii de acces la exemplar
Restric iile de acces la un exemplar sunt orice limit ri impuse asupra accesului fizic la
un exemplar (de exemplu, restric ionat la utilizare aprobat numai în interior etc.).
4.6 Atributele Persoanei
Atributele logice ale unei persoane, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
numele
datele
titlul persoanei
alte desemn ri asociate cu persoana
4.6.1 Numele
Numele unei persoane este cuvântul, caracterul sau grupul de cuvinte i/sau caractere
prin care persoana este cunoscut (de exemplu Donald Horne, A. A. Miller, Ellery
Queen etc.). Un nume poate con ine unul sau mai multe prenume (sau nume de
botez), matronimice, patronimice, nume de familie, porecle, nume dinastice etc. O
persoan poate fi cunoscut prin mai multe aliasuri. O agen ie bibliografic selecteaz
în mod normal unul dintre aceste nume ca vedet uniform în scopul consecven ei în
denumirea i referin ele privind persoana. Celelalte nume sau forme ale numelui pot fi
tratate ca variante de nume ale persoanei. În anumite cazuri (de exemplu, în cazul
unei persoane care scrie sub mai multe pseudonime, sau o persoan care scrie i în
calitate oficial i ca persoan ) agen ia bibliografic poate stabili mai multe vedete
uniforme pentru persoan .
4.6.2 Datele
Datele asociate cu o persoan pot con ine data precis sau aproximativ a na terii
i/sau mor ii persoanei, sau date care indic perioada în care persoana a fost
cunoscut ca activ într-un anumit domeniu de interes.
4.6.3 Titlul persoanei
Titlul unei persoane este un cuvânt sau expresie care indic rangul, func ia, noble ea,
onoarea etc. (de exemplu, Major, Premier Duce etc.). sau un termen de adresare (Sir,
Mrs. etc.) asociate cu persoana.
4.6.4 Alte desemn ri asociat

cu persoana

O desemnare asociat cu o persoan este un numeral, cuvânt sau abreviere care
indic succesiunea în cadrul unei familii sau dinastii (de exemplu, III, Jr. etc.), sau un
epitet sau alt cuvânt sau expresie asociate cu o persoan (de exemplu, Viteazul,
Inginer, etc.).
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4.7 Atributele colectivit

ii

Atributele logice ale unei colectivit i, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
denumirea
num rul asociat cu colectivitatea
locul asociat cu colectivitatea
datele asociate cu colectivitatea
alte desemn ri asociate cu colectivitatea
4.7.1 Denumirea
Denumirea unei colectivit i este cuvântul, expresia, caracterul sau grupul de cuvinte
i/sau caractere prin care este cunoscut o colectivitate (de exemplu, Royal
Aeronautical Society, IBM, Séminaire européen sur la recherche en education,
Friedrich Witte etc.). O colectivitate poate fi cunoscut prin mai multe denumiri sau
mai multe forme ale aceleia i denumiri. O agen ie bibliografic selecteaz în mod
normal una dintre aceste denumiri ca vedet uniform în scopul consecven ei în
desemnarea i referin ele privind colectivitatea. Celelalte denumiri sau forme de
denumire pot fi tratate ca variante de denumiri pentru colectivitate. În unele cazuri
(de exemplu în cazul în care o colectivitate este cunoscut sub diverse denumiri în
diverse perioade din istoria sa) agen ia bibliografic poate stabili mai multe vedete
uniforme pentru o colectivitate.
4.7.2 Num rul asociat cu colectivitatea
Num rul asociat cu colectivitatea este desemnarea numeric a succesiunii unei
întâlniri, conferin e, expozi ii, târg etc. ce constituie unul din seria respectivelor
întâlniri, conferin e, expozi ii, târguri etc., sau orice alt desemnare numeric asociat
cu o colectivitate.
4.7.3 Locul asociat cu colectivitatea
Locul asociat cu colectivitatea este ora ul, localitatea sau alt desemnare a locului în
care a avut loc întâlnirea, conferin a, expozi ia, târgul etc., sau loca ia cu care
colectivitatea este cumva asociat (de exemplu Los Angeles, Bretton Woods, Oxford
University etc.). Locul poate con ine numele statului, al provinciei, teritoriului i/sau
rii precum i numele local al acestuia.
4.7.4 Datele asociate cu colectivitatea
Datele asociate cu colectivitatea reprezint data calendaristic sau irul de date în
care a avut loc întâlnirea, conferin a, expozi ia, târgul etc., sau data cu care
colectivitatea este cumva asociat (de exemplu data înfiin rii sale).
4.7.5 Alte desemn ri asociate cu colectivitatea
O desemnare asociat cu colectivitatea este un cuvânt, o expresie sau abreviere care
indic înfiin area sau statutul legal al colectivit ii (de exemplu Inc., Ltd. etc.), sau
orice termen care serve te la diferen ierea colectivit ii de alte colectivit i, persoane
etc. (de exemplu firm , grup muzical etc.).
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4.8 Atributele conceptului
Atributele logice ale unui concept, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
termenul pentru concept
4.8.1 Termenul pentru concept
Termenul pentru concept este cuvântul, expresia, sau grupul de caractere utilizat
pentru a denumi sau a desemna conceptul (de exemplu, tiin e economice,
existen ialism, radioactivitate etc.). Un concept poate fi desemnat prin mai mul i
termeni sau prin mai multe forme ale termenului. O agen ie bibliografic selecteaz în
mod normal unul dintre acei termeni ca vedet uniform în scopul consecven ei în
denumirea i referin ele privind conceptul. Ceilal i termeni sau forme ale termenilor
pot fi trata i ca variante ale termenului pentru concept.
4.9 Atributele obiectului
Atributele logice ale unui obiect, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
termenul pentru obiect
4.8.1 Termenul pentru obiect
Termenul pentru obiect este cuvântul, expresia, sau grupul de caractere utilizat
pentru a denumi sau a desemna obiectul (de exemplu, o cl dire, o nav etc.). Un
obiect poate fi desemnat prin mai mul i termeni sau prin mai multe forme ale
termenului. O agen ie bibliografic selecteaz în mod normal unul dintre acei termeni
ca vedet uniform în scopul consecven ei în denumirea i referin ele privind obiectul.
Ceilal i termeni sau forme ale termenilor pot fi trata i ca variante ale termenului
pentru obiect.
4.10 Atributele evenimentului
Atributele logice ale unui eveniment, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
termenul pentru eveniment
4.10.1 Termenul pentru eveniment
Termenul pentru eveniment este cuvântul, expresia, sau grupul de caractere utilizat
pentru a denumi sau a desemna evenimentul (de exemplu B t lia de la Hastings,
Turul Fran ei etc.). Un eveniment poate fi desemnat prin mai mul i termeni sau prin
mai multe forme ale termenului. O agen ie bibliografic selecteaz în mod normal unul
dintre acei termeni ca vedet uniform în scopul consecven ei în denumirea i
referin ele privind evenimentul. Ceilal i termeni sau forme ale termenilor pot fi trata i
ca variante ale termenului pentru eveniment.
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4.11 Atributele locului
Atributele logice ale unui loc, definite pentru acest studiu sunt urm toarele:
termenul pentru loc
4.11.1 Termenul pentru loc
Termenul pentru loc este cuvântul, expresia, sau grupul de caractere utilizat pentru a
denumi sau a desemna locul (de exemplu Londra, Râul St. Lawrence etc.). Un loc
poate fi desemnat prin mai mul i termeni sau prin mai multe forme ale termenului. O
agen ie bibliografic selecteaz în mod normal unul dintre acei termeni ca vedet
uniform , în scopul consecven ei în denumirea i referin ele privind locul. Ceilal i
termeni sau forme ale termenilor pot fi trata i ca variante ale termenului pentru loc.
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5. RELA II
5.1. Rela iile bibliografice în contextul modelului
Creatorii i editorii entit ilor intelectuale i artistice folosesc diver i termeni pentru a
semnala rela iile dintre aceste entit i. Termeni precum "edi ie" i "versiune" sunt
adesea întâlni i pe publica ii i alte materiale. La fel se întâmpl i cu men iuni ca
"bazat pe..." sau "traducere din...". În multe cazuri asemenea termeni sau men iuni
servesc ca semnal pentru catalogator c trebuie reflectat o rela ie în înregistrarea
bibliografic . Problema privind încrederea în termenii utiliza i în mod obi nuit ca punct
de plecare în analiza rela iilor bibliografice este c ace ti termeni nu sunt nici clar
defini i i nici uniform aplica i. În acest studiu rela iile sunt examinate în contextul
entit ilor definite pentru model, i.e. sunt analizate în mod specific ca rela ii care
opereaz între o lucrare i alta, între o expresie i alta, între o manifestare i un
exemplar etc.
În contextul modelului, rela iile servesc drept vehicul pentru descrierea leg turii dintre
o entitate i alta, i astfel ca o metod de a acorda asisten utilizatorului în
„navigarea” prin universul reprezentat de o bibliografie, un catalog, sau o baz de
date bibliografic . Mai precis, utilizatorul va formula o cerin de c utare folosind unul
sau mai multe atribute ale entit ii pe care o caut , i prin acest atribut el va g si
entitatea respectiv . Rela iile reflectate în descrierea bibliografic ofer informa ii
suplimentare care îl ajut pe utilizator s fac leg turi între entitatea g sit i alte
entit i înrudite cu aceasta.
Rela iile pot fi reflectate în înregistr rile bibliografice în mai multe moduri. Unele
rela ii, în special cele descrise în diagramele entitate-rela ie din Capitolul 3 (figurile
3.1-3.3) sunt adesea reflectate prin concatenarea simpl a atributelor unei entit i cu
atributele entit ii înrudite într-o singur înregistrare. De exemplu, o înregistrare va
cupla atributele unei anumite manifest ri cu atributele expresiei care este încorporat
în acea manifestare i cu atributele lucr rii care este realizat prin acea expresie.
Rela iile mai sunt uneori reflectate implicit prin ad ugarea la înregistrare a unei
vedete care identific acea entitate. Rela ia dintre lucrare i persoana sau
colectivitatea respectiv , de exemplu, este reflectat implicit prin ad ugarea la
înregistrare a unei vedete care identific persoana sau colectivitatea responsabile
pentru lucrare. Rela iile sunt uneori reflectate prin "stratificarea" atributelor unei
entit i cu cele ale entit ilor înrudite (e.g. într-o înregistrare pe mai multe nivele care
descrie atât entitatea agregat cât i entit ile individuale componente). Rela iile sunt
adesea explicitate prin utilizarea unei note sau folosind o metod similar care nu
doar indic faptul c exist o rela ie între entitatea descris în înregistrare i o alt
entitate, dar men ioneaz i natura rela iei (e.g. "Traducere din textul englezesc al
edi iei din 1891").
Este important de avut în vedere c pentru scopurile acestui studiu, o rela ie nu e
opera ional dac nu sunt identificate explicit entit ile din ambii termeni ai rela iei.
De exemplu, "bazat pe o pies de Henrik Ibsen" nu men ioneaz opera ional existen a
unei rela ii lucrare-lucrare; pe când "bazat pe piesa Gosts de Henrik Ibsen" o face.
Este de asemenea important de men ionat c în cadrul modelului entitate-rela ie
rela iile pot fi descrise fie la nivelul la care ele opereaz , fie la un nivel mai general
atunci când rela ia nu poate fi prea u or precizat . De exemplu, o concordan la
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Finnegans Wake a lui Joyce ar fi în realitate bazat pe o anumit form (i.e.
manifestare) a unui anumit text (i.e. expresie); nu ar fi posibil, dac respectiva edi ie
a textului de baz este necunoscut , s se men ioneze rela ia concordan ei cu acea
expresie i/sau manifestare pe care se bazeaz . În acest caz este posibil doar s se
men ioneze rela ia concordan ei cu Finnegans Wake (i.e. lucrarea). Modelul prin
urmare, ofer o op iune pentru exprimarea unor anumite tipuri de rela ii la fiecare din
cele dou niveluri.
Sec iunile care urmeaz descriu rela iile utilizate de model i modul în care acestea
func ioneaz .
Sec iunile 5.2-5.2.3 descriu rela iile logice dintre tipurile de entit i reprezentate în
diagramele entitate-rela ie de nivel superior din Capitolul 3 (Figurile 3.1-3.3). În
diagramele entitate-rela ie aceste rela ii sunt reprezentate doar pentru a indica la
nivel generalizat modul în care entit ile sunt legate între ele (i.e. cum se leag
lucr rile cu expresiile, cum se leag acestea cu persoane i colectivit i, apoi cu
concepte, obiecte, evenimente etc.; cum se leag expresiile cu manifest rile, cum se
leag acestea cu persoane i colectivit i etc.). La nivel mai specific, acelea i rela ii se
utilizeaz pentru a lega o anumit expresie cu lucrarea pe care o realizeaz , o
anumit manifestare cu expresia încorporat etc.
Sec iunile 5.3-5.3.6.1 descriu un alt set de rela ii asociate cu cele patru entit i
primare (lucrare, expresie, manifestare i exemplar) care opereaz mai specific între
instan e particulare ale entit ilor (e.g. între o lucrare i alta, între dou expresii ale
aceleia i lucr ri, între o expresie a unei lucr ri i o expresie a altei lucr ri etc.).
5.2. Rela ii reprezentate în diagramele de nivel superior
Diagramele entitate-rela ie din Capitolul 3 (Figurile 3.1-3.2) ilustreaz rela iile logice
dintre entit i la cel mai înalt nivel de generalizare din model. Rela iile reprezentate în
diagrame indic doar modul în care diversele tipuri de entit i sunt legate între la
nivel logic (i.e. cum se leag lucr rile de expresii, cum se leag acestea de persoane
i colectivit i etc.). De exemplu, linia denumit "realizat prin" care leag lucrarea de
expresie indic în termeni generali faptul c o lucrare este realizat printr-o expresie.
A a cum reiese din Capitolul 3 (sec iunile 3.1.1-3.1.3), entit ile din model se împart
în 3 grupe. Prima grup cuprinde produsele eforturilor intelectuale sau artistice:
lucrare, expresie, manifestare i exemplar. A doua grup cuprinde entit ile
responsabile pentru con inutul intelectual sau artistic, produc ia i diseminarea, sau
custodia acestor produse: persoan i colectivitate. A treia grup cuprinde un set
suplimentar de entit i care, împreun cu entit ile din prima i a doua grup pot servi
drept subiecte ale unei lucr ri: concept, obiect, eveniment i loc.
5.2.1 Rela ii între Lucrare, Expresie, Manifestare $i Exemplar
Rela iile reprezentate în Figura 3.1 care leag lucrarea de expresie, expresia de
manifestare i manifestarea de exemplar sunt esen iale pentru structura modelului
entitate-rela ie. Fiecare din cele trei rela ii primare (i.e. rela ia "realizat prin" dintre
lucrare i expresie, rela ia "încorporat în" dintre expresie i manifestare, i rela ia
"exemplificat prin" dintre manifestare i exemplar) este unic i opereaz în cadrul
unei singure perechi de entit i din model. In toate cele trei cazuri de fapt, rela iile
reflectate în fiecare leg tur sunt parte integrant din defini ia entit ilor implicate în
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rela ie.
Prima dintre aceste rela ii indic faptul c o lucrare este "realizat prin" expresie.
V zut din direc ia invers rela ia indic faptul c expresia "este realizarea unei"
lucr ri, ceea ce arat de fapt cum este definit expresia ca entitate ("realizarea
intelectual sau artistic a unei lucr ri..."). Leg tura logic dintre lucrare i expresie,
a a cum e reprezentat în model prin intermediul rela iei, serve te drept baz atât
pentru identificarea lucr rii reprezentate printr-o expresie individual , cât i pentru
certificarea faptului c toate expresiile unei lucr ri sunt legate de respectiva lucrare.
Indirect, rela iile dintre o lucrare i diversele expresii ale acelei lucr ri servesc i la
stabilirea unei rela ii implicite de "fr ie" între diverse expresii ale unei lucr ri.
Exemplu:
•

w1 A Christmas carol de Charles Dickens
o e1 textul original al autorului în limba englez
o e2 traducerea în limba tamil de V. A. Venkatachari
o ...

Similar, rela ia dintre expresie i manifestare, care indic faptul c o expresie este
"încorporat în" manifestare, sau invers, c manifestarea este întruparea unei
expresii, reflect defini ia manifest rii ("întruparea fizic a expresiei..."). In acest caz,
leg tura logic serve te ca baz atât pentru identificarea expresiei unei lucr ri
încorporate într-o manifestare individual cât i pentru certificarea faptului c toate
manifest rile aceleia i expresii sunt legate de expresia respectiv . Indirect, rela iile
dintre o expresie i diversele manifest ri ale acelei expresii servesc i la stabilirea unei
rela ii implicite de "fr ie" între diverse manifest ri ale expresiei.
Exemplu:
•

w1 Goldberg variations de J. S. Bach
o e1 interpret rile lui Glen Gould înregistrate în 1981
m1 înregistrarea lansat pe disc audio de 33 1/3 rpm din 1982 de CBS
Records
m2 înregistrarea re-lansat pe compact disc în 1993 de Sony

Acela i lucru este valabil pentru rela ia "exemplificat de" dintre manifestare i
exemplar. Din nou, aceasta este o rela ie unic , parte integrant din defini ia
exemplarului (un singur exemplar al unei manifest ri). Leg tura logic serve te ca
baz atât pentru identificarea manifest rii exemplificat printr-un exemplar individual
cât i pentru certificarea faptului c toate copiile (i.e., exemplarele) aceleia i
manifest ri sunt legate de manifestarea respectiv . Indirect, rela iile dintre o
manifestare i diversele exemplare ale acelei manifest ri servesc i la stabilirea unei
rela ii implicite de "fr ie" între diverse copii (i.e., exemplare) ale unei manifest ri.
Exemplu:
•

w1 Lost treasures of the world
o e1 resurs electronic interactiv
m1 disc optic electronic publicat în 1994 de Follgard CD-Visions
• i1 prima copie de inut de Calgary Public Library
• i1 a doua copie de inut de Calgary Public Library
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Trebuie men ionat faptul c de i rela iile dintre lucrare, expresie, manifestare i
exemplar sunt reprezentate în diagrama entitate-rela ie în mod segmentat, ele
opereaz logic ca un lan continuu. Ceea ce înseamn c rela ia lucrare-expresie se
continu prin rela ia expresie-manifestare, iar cele dou rela ii se continu mai
departe cu rela ia manifestare-exemplar. Astfel, când o rela ie are loc între o expresie
i o manifestare care întrupeaz expresia, manifestarea este în acela i timp legat
logic de lucrarea care e realizat prin expresie, datorit faptului c expresia a fost
legat de lucrarea pe care o realizeaz .
5.2.2 Rela ii privind Persoane $i Colectivit( i
Entit ile din a doua grup (persoane i colectivit i) sunt legate de cele din prima
grup prin patru tipuri de rela ii: rela ia "creat de" care leag atât persoana cât i
colectivitatea de lucrare; rela ia "realizat prin" care leag acelea i dou entit i de
expresie; rela ia "produs de" care le leag de manifestare; i rela ia "de inut de" care
le leag de exemplar.
Rela ia "creat de" poate lega o lucrare de o persoan responsabil pentru crearea
con inutului intelectual sau artistic al lucr rii; ea poate lega i o lucrare i
colectivitatea responsabil pentru lucrare. Leg tura logic dintre o lucrare i o
persoan sau colectivitate serve te ca baz atât pentru identificarea persoanei sau a
colectivit ii responsabile pentru o lucrare individual cât i pentru certificarea faptului
c toate lucr rile de o anumit persoan sau colectivitate sunt legate cu respectiva
persoan sau colectivitate.
Exemplu:
•

p1 Edmund Spencer
o w1 The shepheardes calender
o w2 The faerie queen
o w3 Astrophel
o ...

Rela ia "realizat de" poate lega o expresie cu o persoan sau colectivitate responsabile
pentru realizarea unei lucr ri. Este similar ca func ie cu rela ia "creat de" dar implic
o diferen în privin a naturii rela iei corespunz toare diferen ei dintre lucrare i
expresie ca entit i. O persoan sau o colectivitate responsabile pentru con inutul
intelectual sau artistic al unei lucr ri sunt responsabile pentru concep ia lucr rii ca
entitate abstract ; o persoan sau o colectivitate responsabile pentru expresia lucr rii
sunt responsabile pentru detaliile specifice ale realiz rii sau execu iei intelectuale sau
artistice ale expresiei. Leg tura logic dintre o expresie i persoana sau colectivitatea
respective serve te ca baz atât pentru identificarea persoanei sau a colectivit ii cât
i pentru certificarea faptului c toate expresiile realizate de o persoan sau o
colectivitate sunt legate cu acea persoan sau colectivitate.
Exemplu:
•

c1 The Tallis Scholars
o e1 o reprezenta ie din 1980 cu Miserere de Allegri
o e2 o reprezenta ie din 1986 cu Missa pange lingua de Josquin
o e3 o reprezenta ie din 1989 cu Missa osculetur me de Lassus
o ...
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Rela ia "produs de" poate lega o manifestare cu persoana sau colectivitatea
responsabile pentru publicarea, distribuirea, fabricarea sau producerea manifest rii.
Leg tura logic dintre manifestare i respectiva persoan sau colectivitate poate servi
atât ca baz pentru identificarea persoanei sau a colectivit ii responsabile pentru
producerea sau diseminarea unei manifest ri cât i pentru certificarea faptului c
toate manifest rile produse sau diseminate de o persoan sau colectivitate sunt legate
cu respectiva persoan sau colectivitate.
Exemplu:
•

c1 Coach House Press
o m1 publicarea în 1965 la Coach House Press a lucr rii Man in a window de
Wayne Clifford
o m2 publicarea în 1965 la Coach House Press a lucr rii The LSD leacock de
Joe Rosenblatt
o m3 publicarea în 1965 la Coach House Press a lucr rii New wings for Icarus
de Henry Beissel
o ...

5.2.3 Rela ii privind Subiectul
Entit ile din toate cele trei grupe sunt legate de entitatea lucrare printr-o rela ie de
subiect.
Rela ia "are ca subiect" indic faptul c oricare dintre entit ile din model, inclusiv o
lucrare, poate fi subiectul unei lucr ri. Exprimat în termeni u or diferi i, rela ia indic
faptul c o lucrare poate fi despre un concept, un obiect, un eveniment sau loc; poate
fi despre o persoan sau o colectivitate; poate fi despre o expresie, o manifestare, sau
un exemplar; poate fi despre o alt lucrare. Leg tura logic dintre o lucrare i o
entitate relativ de subiect serve te ca baz atât pentru identificarea subiectului unei
lucr ri individuale cât i pentru certificarea faptului c toate lucr rile relevante pentru
un anumit subiect sunt legate de acel subiect.
Exemplu:
•

c1 Romantism
o w1 Beyond the Tragic Vision de Morse Peckham
o w2 Romanticism reconsidered, editat de Northrop Frye ...

5.3. Alte rela ii între entit( ile din Grupa 1
Tabelele de la 5.1 la 5.11 prezint o trecere în revist a rela iilor suplimentare dintre
entit ile din Grupa 1 care nu au fost descrise în diagrama referitoare la cel mai înalt
nivel de rela ii dintre entit i din Figura 3.1. Ele identific tipurile majore de rela ii
care opereaz între instan e ale aceluia i tip de entitate sau între instan e ale unor
tipuri diferite de entit i, i includ exemple de categorii specifice de entit i care sunt
tipic implicate în fiecare tip de rela ie, dar nu sunt menite s fie exhaustive. Pentru a
facilitatea descrierea rela iilor, rela iile specifice au fost grupate în tipuri logice de
rela ii i fiec rui grup i s-a dat un nume de tip de rela ie. Scopul principal al acestui
studiu, totu i, nu e acela de a oferi grup ri de nivel superior pentru rela ii, ci mai
degrab de a descrie natura rela iilor bibliografice prin "deconstruirea" termenilor i
categoriilor conven ionale, i de a ar ta cum opereaz rela iile în contextul celor patru
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entit i primare ale modelului (i.e. lucrare, expresie, manifestare i exemplar).
Tabelele, (a a cum se exemplific mai jos) sunt f cute s arate în coloana din stânga
diversele tipuri de rela ii care opereaz între tipurile de entit i specificate în titlu
pentru fiecare tabel (în cazul nostru manifestare-manifestare). Pentru fiecare tip de
rela ie exist o pereche de men iune de rela ii formulate a a cum ar ap rea într-o
diagram entitate-rela ie. Prima men iune din pereche indic rela ia ca i cum ar fi
trasat de la prima entitate c tre a doua entitate, a doua indic rela ia reciproc , ca i
cum ar fi trasat de la a doua entitate c tre prima entitate. In coloana din dreapta
este o list de exemple de categorii de entit i care ar putea ocupa tipic pozi ia celei
de-a doua entit i în fiecare tip de rela ie.
Rela ia manifestare-la-manifestare
Tip de rela ie

Manifestare

Reproducere
are o reproducere
este reproducere a

Reproducere
Microreproducere
Macroreproducere
Retip rire
Retip rire foto-offset
Facsimil

În tabelul de mai sus, sub tipul de rela ie denumit drept "reproducere", prima
men iune (are o reproducere ) indic rela ia ca i cum ar fi trasat de la prima
manifestare din rela ie c tre manifestarea a doua din rela ie. In acest caz a doua
manifestare ar trebui s fie tipic una dintre categoriile de entit i enumerate în
coloana din dreapta (o microreproducere, retip rire, facsimil etc.). Men iunea
reciproc de rela ie ( este reproducerea) indic rela ia ca i cum ar fi trasat de la a
doua manifestare (i.e. de la microreproducere, retip rire, facsimil etc.) c tre prima
manifestare (i.e. manifestarea care a fost reprodus ). Aplicând nota ia care a fost
folosit în exemple pentru a reflecta rela iile implicite dintre lucrare, expresie,
manifestare i exemplar, rela ia din tabelul de mai sus ar fi ilustrat dup cum
urmeaz :
•
•

m1 (prima manifestare)
are ca reproducere
este reproducere a
m2 (a doua manifestare)

În unele tabele exist o singur coloan cu exemple, în altele entit ile au fost divizate
în dou categorii (e.g. dependente i independente) i sunt dou coloane de exemple.
Motivul subdiviz rii exemplelor în anumite instan e în dou categorii i distinc ia dintre
categorii sunt explicate în sec iunile care urmeaz .
5.3.1 Rela iile lucrare-la-lucrare
Tabelul 5.1 ilustreaz diverse categorii de rela ii lucrare-la-lucrare:
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Tabelul 5.1 Rela iile lucrare-la-lucrare
Tip de rela ie

Lucrare
referen ial(

Succesiune
are ca urmare pe
este urmare a

Continuare

Continuare
Lucrare în
continuare

Index
Concordan
Ghidul profesorului
Glos
Supliment
Anex

Supliment
Anex

Caden
Libret
Coregrafie
Sfâr it pentru o
lucrare
neterminat

Muzic ocazional
Ilustra ie muzical
pentru un text
Pandant

Supliment
are ca supliment pe
este supliment al

Complement
are drept complement pe
este complement al

Sumarizare
are ca sumar pe
este sumar al
Adaptare
are ca adaptare pe
este adaptare a

Transformare
are ca transformare pe
este transformare a
Imita ie
are ca imita ie pe
este imita ie a

Lucrare autonom(

Compendiu
Abstract
Adaptare
Parafraz
Traducere liber
Varia iune (muzic )
Armonizare (muzic )
Fantezie (muzic )
Dramatizare
Roman are
Versificare
Scenariu
Parodie
Imita ie
Travesti

O premiz fundamental pentru rela iile lucrare-la-lucrare este faptul c au fost admis
c exist dou lucr ri diferite; cu alte cuvinte, con inutul intelectual sau artistic al unei
lucr ri a fost apreciat suficient de diferit de al celeilalte pentru a constitui o lucrare
separat .
În rela iile lucrare-lucrare ilustrate în Tabelul 5.1 exist dou categorii: cele care
presupun o lucrare referen ial prin natura ei i cele care includ lucr ri autonome. O
lucrare referen ial este una care este atât de strâns legat de cealalt lucrare din
rela ie, încât are valoare mic în afara contextului celeilalte lucr ri. O lucrare
autonom este una care nu are nevoie de referin a la alt lucrare din rela ie pentru a
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fi util sau în eleas .
Coloana central din Tabelul 5.1 denumit "lucrare referen ial " prezint diverse tipuri
de lucr ri care vor avea utilitate sau semnifica ie restrânse f r referin a la cealalt
lucrare din rela ie. În aceast categorie intr continu rile care depind de lucrarea
precedent pentru a fi în elese, indexurile i concordan ele unei lucr ri, caden ele etc.
Exemplu:
w1 Iliada de Homer
are drept concordan pe
este concordan a
w2 lucr rii lui G.L. Pendergast A complete concordance to the Iliad of Homer

•
•

Coloana din dreapta a Tabelului 5.1 denumit "lucrare autonom " prezint diverse
tipuri de lucr ri care au o rela ie cu alt lucrare, dar care pot fi folosite i în elese f r
referin a la o alt lucrare. În aceast categorie intr urmare i suplimentele, ca i
abstractele, adapt rile, dramatiz rile, parodiile etc.
Exemple:
w1 Don Giovanni de W. A. Mozart
are ca adaptare pe
este adaptare a
w2 filmului lui Joseph Losey Don Giovanni

•
•

w1 harta Ordnance Survey1 a J rii Galilor
are ca adaptare pe
este adaptare a
w2 h r ii zonelor administrative din Jara Galilor

•
•

Trei tipuri de rela ii intereseaz categoriile referen iale i autonome: continuare,
supliment i complement. Tipul de rela ie de succesiune presupune un fel de progresie
liniar a con inutului de la o lucrare la cealalt . În unele cazuri, con inutul continu rii
poate fi strâns legat de con inutul lucr rii precedente, ceea ce poate avea ca rezultat o
lucrare referen ial . In altele, cum este cazul p r ilor separate ale unei trilogii,
urmarea va fi autonom . Publica iile seriale care rezult din fuziunea sau separarea
predecesorilor i devin de sine st t toare f r a necesita referin a la predecesor sunt
i ele exemple de lucr ri autonome care intr în tipul de rela ii de succesiune.
Exemplu:
w1 The British journal of social and clinical psychology
este par ial continuat de
continu par ial pe
w2 The British journal of social psychology

•
•

Rela ia de tip supliment presupune lucr ri care se inten ioneaz s fie folosite în
conjunc ie cu o alt lucrare. Unele dintre acestea precum: indexuri, concordan e,
ghiduri pentru profesori, glose, manuale de instruc iuni pentru resurse electronice vor
1

Ordnance Survey - organiza"ie guvernamental& care realizeaz& h&r"i oficiale ale Marii Britanii *i Irlandei de Nord
(n. trad.)
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fi atât de strâns asociate cu con inutul lucr rii în rela ie încât sunt inutile f r lucrarea
cealalt . Asemenea lucr ri sunt referen iale prin defini ie. Suplimentele i anexele
intr i ele frecvent în categoria referen ial , dar dac pot fi folosite f r referin a la
lucrarea în rela ie acestea intr în categoria autonom .
Exemplu:
•
•

w1 Annual report of the Librarian of Congress
are ca supliment pe
este supliment al
w2 The Library of Congress' Quarterly journal of current acquisitions

Al treilea tip de rela ie, complement, presupune lucr ri inten ionate s fie combinate
cu, sau inserate în lucrarea în rela ie. Cu alte cuvinte, ele se inten ioneaz s fie
integrate într-un fel în cealalt lucrare, dar nu au f cut parte din concep ia original a
acelei lucr ri anterioare. Ca i în cazul urm rilor i al suplimentelor, unele
complemente pot fi folosite sau în elese de sine st t tor, f r referin a la o alt
lucrare (i.e. sunt autonome), altele necesit în elegerea unei alte lucr ri (i.e. sunt
referen iale).
Exemplu:
•
•

w1 Curlew River de William Plomer
are ca ilustra ie muzical pe
este ilustra ia muzical a
w2 Ilustra ia muzical a lui Benjamin Britten pentru Curlew River

De asemenea, în categoria autonom intr grup ri a patru tipuri adi ionale de rela ii:
sumarizare, adaptare, transformare i imita ie. Toate genurile de lucr ri reprezentate
în aceste grup ri presupun modific ri ale unei lucr ri originale într-o m sur suficient
încât s garanteze considerarea lor ca lucr ri noi, mai degrab decât simple expresii
diferite ale aceleia i lucr ri. Orice lucrare care intr într-una dintre aceste grup ri este
considerat autonom prin defini ie.
Exemple:
•
•
•
•

w1 Paedagogik als System de Karl Rozenkrantz
are ca parafraz pe
este parafraz la
w2 The science of education de Anna C. Brackett
w1 Pickwick Papers de Charles Dickens
are ca dramatizare pe
este dramatizare a
w2 Sam Weller de W. T. Moncrieff

Semnifica ia distinc iei f cute între lucr ri care intr în categoria referen ial i cele
din categoria autonom devine clar în momentul evalu rii importan ei relative a
reflect rii rela iilor într-o înregistrare bibliografic . In contextul utilit ii relative a
rela iilor lucrare-lucrare, ar fi de maxim importan s se ofere informa ii privind
rela ia dintre o urmare, supliment sau complement i lucrarea cu care se afl ele în
rela ie, întrucât utilizarea semnificativ a urm rii, suplimentului sau complementului
este în mare m sur dependent de con inutul celeilalte lucr ri. Pe de alt parte, în
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cazul unei lucr ri autonome, în elegerea lucr rii predecesoare, dac e util , nu ar fi
indispensabil pentru în elegerea sau utilizarea urm rii, suplimentului sau
complementului. Acela i lucru este valabil i pentru sumariz ri, adapt ri, transform ri
i imita ii. Prin urmare, pentru lucr rile autonome, men ionarea explicit a rela iei în
înregistrarea bibliografic este mai pu in important .
Din exemplele de mai sus ar trebui s fie evident faptul c termenii utiliza i de edituri
pot fi adesea insuficien i pentru a indica cu claritate dac o lucrare trebuie s fie
considerat referen ial sau autonom . Lucr rile caracterizate drept continu ri,
suplimente i anexe pot intra în aceast categorie. Catalogatorul trebuie s aprecieze
dac lucrarea poate fi folosit numai cu referin a la lucrarea înrudit sau poate fi
folosit i în eleas independent.
5.3.1.1 Rela iile întreg/parte la nivelul lucr(rii
Tabelul 5.2 ilustreaz rela iile întreg/parte la nivelul lucr rii.
Tabelul 5.2 Rela iile întreg/parte la nivelul lucr rii
Tip de rela ie
Întreg/parte
are ca parte pe
este parte a

Parte dependent(
Capitol, Sec iune, Parte etc.
Volum/num r al unui serial
Parte intelectual a unei
lucr ri în mai multe p r i
Ilustra ie pentru un text
Coloana sonor a unui film

Parte independent(
Monografie într-o serie
Articol dintr-o revist
Parte intelectual a unei
lucr ri în mai multe
p ri

Sunt dou categorii de rela ii întreg/parte: cele privind p r i dependente i cele privind
p r i independente. P r ile dependente sunt p r i componente ale unei lucr ri care
sunt menite s fie utilizate în contextul lucr rii mai ample i ca atare depind de
contextul oferit de lucrarea mai ampl , pentru cea mai mare parte a semnifica iei lor.
Componentele dependente sunt adesea dificil de identificat f r referin a la lucrarea
mai ampl , dat fiind c ele nu au în general nume/titluri distincte. P r ile
independente sunt cele a c ror semnifica ie nu depinde într-o m sur semnificativ de
contextul oferit de lucrarea mai ampl . Caracteristic pentru componentele
independente este faptul c ele au nume/titluri distincte. Se presupune c , în ambele
cazuri, lucrarea care reprezint întregul este o lucrare independent .
Categoria p r ilor dependente se poate divide i ea în dou subcategorii: p r i
segmentale i p r i sistemice ale con inutului lucr rii. P r ile segmentate sunt
componente separate ale unei lucr ri al c rei con inut exist ca segment distinct,
identificabil în cadrul unui întreg. Printre componentele separate ale lucr rilor se afl
prefe ele, capitolele, sec iunile, p r ile etc.
Exemplu:
•

w1 Precis in a multilingual context
o w1,1 Part 1: Precis – an overview, de Derek Austin
o w1,2 Part 2: A linguistic and logical explanation of the syntax, de Jutta Sorensen
i Derek Austin
o w1,3 Part 3: Multilingual experiments, proposed codes, and procedures for the
Germanic languages de Jutta Sorensen i Derek Austin
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O parte sistemic a unei lucr ri, pe de alt parte, nu poate fi considerat ca un
segment subordonat con inutului lucr rii. Mai degrab , o parte sistemic este un
aspect integrant care se extinde peste i este între esut cu restul con inutului lucr rii.
Ilustra iile unui text sau cinematografia unui film sunt exemple ale aspectului
integrant; ele pot fi identificate i discutate ca p r i intelectuale sau artistice ale
întregului, dar nu reprezint segmente secven iale separate ale con inutului, a a cum
sunt componentele segmentale.
De cele mai multe ori nu vor exista motive ca o parte dependent a unei lucr ri s fie
identificat sau descris separat într-o descriere bibliografic . În anumite ocazii,
totu i, de exemplu când o prefa sau introducere a fost scris de autor bine cunoscut
care nu e autorul textului principal, ar putea fi util s se identifice i s se descrie
partea component în sine. Pentru c p r ile dependente necesit prin defini ie
amplasarea în contextul lucr rii mai ample, rela ia, conform regulilor, se face printr-o
complementar pentru partea component , la înregistrarea care descrie lucrarea mai
ampl ; alternativ, rela ia poate fi reflectat mai pu in regulamentar printr-o not de
con inut.
P r ile independente ale lucr rii sunt mult mai indicate s fie identificate i descrise de
sine st t tor. Categoria include monografii dintr-o serie de monografii (unde seria
reprezint întregul, articole dintr-o revist sau numere de revist (unde revista
reprezint întregul), sau componente intelectuale independente ale unei lucr ri în mai
multe p r i sau ale unui set, unde componenta respectiv poate avea valoare în afara
contextului oferit de celelalte componente ale setului. Categoria independent mai
include p r i recunoscute în mod obi nuit ale unor lucr ri mai ample, precum c r ile
din Biblie etc.
Exemplu:
•

w1 Multimedia Tawow de D. Bruce Sealey
o w1,1 Defeathering the Indian de Emma La Rogue
o ….

5.3.2.

Rela ii expresie-la-expresie

Tabelele 5.3 i 5.4 prezint diferitele tipuri de rela ii expresie-la-expresie.
Rela iile expresie-la-expresie se împart în dou mare grupe: cele în care fiecare
expresie implicat în rela ie este o expresie a aceleia i lucr ri i cele în care fiecare
expresie implicat în rela ie este o expresie a unei lucr ri diferite.
Tabela 5.3. Rela ii expresie-la-expresie
Între expresiile aceleia$i lucr(ri
Tip de rela ie
Expresie
Expresie autonom(
referen ial(
Rezumare
Rezumat
are ca rezumat pe
Condensare
este rezumat al
Expurgare

FRBR – 5 [14.04.2005]

5-11

Revizuire
are ca revizuire pe
este revizuire a

Edi ie revizuit
Edi ie ad ugit
Stare (grafic )

Traducere
are ca traducere pe
este traducere a
Aranjament (muzic )
are ca aranjament pe
este aranjament al

Traducere literal
Transcriere (muzic )
Aranjament (muzic )

Rela iile dintre expresiile aceleia i lucr ri (Tabela 5.3) apar atunci când o expresie a
fost derivat din alta. În acest tip de rela ii, o expresie este v zut ca o modificare a
celeilalte. Modificarea poate fi o traducere literal , când inten ia este de a reda
con inutul intelectual al expresiei anterioare cu cât mai mult acurate e posibil (de
notat c traducerile libere sunt tratate în model ca noi lucr ri); o revizuire, când
inten ia este de a altera sau de a actualiza con inutul expresiei anterioare, f r îns a
modifica con inutul în a a m sur încât s devin o nou lucrare; un rezumat, în care
o parte din con inutul expresiei anterioare este îndep rtat, dar rezultatul nu altereaz
con inutul în a a m sur încât s devin o nou lucrare; un aranjament al unei
compozi ii muzicale. Expresiile rezultate din asemenea modific ri sunt, în general,
autonome (i.e. nu cer, în mod normal, s se fac referin la o expresie anterioar ,
pentru a fi utilizate sau în elese).
Tabela 5.4. Rela ii expresie-la-expresie (continuare)
Între expresiile unor lucr(ri diferite
Tip de rela ie
Expresie
referen ial(
Succesiune
Continuare
are ca succesiune pe
este succesiune a
Supliment
are ca supliment pe
este supliment al

Complement
are drept complement pe
este complement al

Rezumare
are ca rezumat pe
este rezumat al
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Concordan
Ghid al instructorului
Glos
Supliment
Anex
Caden
Libret
Coregrafie
Terminare (pentru o
lucrare neterminat )

Expresie
autonom(
Continuare
Lucrare
continuatoare
Supliment
Anex

Muzic înso itoare
Aranjament
muzical pentru un
text
Pandant
Rezumat
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Adaptare
are ca adaptare pe
este adaptare a
Transformare
are ca transformare pe
este transformare a
Imita ie
are ca imita ie pe
este imita ie a

Adaptare
Parafraz
Transpunere liber
Varia iuni (muzic )
Dramatizare
Rescriere în form
de roman
Scenariu
Parodie
Imita ie

Exemple:
•

w1 A Christmas carol de Charles Dickens
o e1 textul original englezesc al autorului
are ca traducere pe
este traducere a
o e2 o traducere în tamil de V.A. Venkatachari

•

w1 Four small dances de Bela Bartok
o e1 partitura original pentru orchestr a autorului
are ca aranjament pe
este aranjament al
o e2 un aranjament pentru orchestr mic de coarde de G. Darvas

Când implic expresii ale unor lucr ri diferite (Tabela 5.4), rela iile expresie-laexpresie includ acelea i tipuri de rela ii care opereaz i la nivelul lucrare-la-lucrare.
Dintre tipurile diferite, rela iile succesiune, supliment i complement sunt cele cel mai
adesea stabilite la nivel de expresie. De pild , o not dintr-o înregistrare bibliografic
referitoare la un supliment, s-ar putea referi la edi ia specific (i.e. expresia) unei
lucr ri precedente pe care o suplimenteaz . Este important s se in seama de faptul
c lucr rile reprezentate de expresii pot fi referen iale sau autonome; estim ri ale
utilit ii rela iilor expresie-la-expresie se vor baza pe faptul c lucrarea reprezentat
este referen ial sau autonom .
Pentru rezumate, adapt ri, transform ri i imita ii este, poate, mai pu in obi nuit s
se stabileasc o rela ie cu o expresie anume a unei lucr ri anterioare. Totu i, ar putea
fi folositor s se stabileasc o rela ie la acel nivel, dac informa ia este la îndemân ,
e.g. „Adaptare de John Barton, bazat pe edi ia lui William Caxton din 1485”.
5.3.2.1

Rela ii întreg/parte, la nivel de expresie

Rela ii întreg/parte la nivel de expresie (Tabela 5.5) sunt adesea de acela i tip general
ca i cele de la nivel de lucrare. Totu i, categoriile specifice de p r i recunoscute drept
componente ale expresiei vor diferi într-o anume m sur de cele recunoscute drept
componente ale lucr rii. De pild , un cuprins, o bibliografie sau un index vor fi
considerate ca p r i ale expresiei, deoarece fac, în mod normal, referin la
particularit i ale expresiei.
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Tabela 5.5. Rela ii expresie-la-expresie de tip întreg/parte
Tip de rela ie
Întreg/parte
are ca parte pe
este parte a

5.3.3.

Parte dependent(
Cuprins etc.
Volum/num r de serial
Ilustra ie pentru un text
Sonorul unui film
Amendament

Parte independent(
Monografie într-o serie
Articol de revist
Parte intelectual a unei
lucr ri multiparte

Rela ii expresie-la-lucrare

Tabela 5.6 prezint categoriile de rela ii care se pot stabili între o expresie a unei
lucr ri i o lucrare diferit .
Rela iile sunt de acelea i tipuri generale ca i în cazul rela iilor lucrare-la-lucrare; vor
exista rela ii de tip succesor, supliment i complement, a a cum vor exista
sumarizare, adaptare, transformare i imita ie. Totu i, în fiecare caz, nivelul mai
specific al expresiei este pus în rela ie cu nivelul mai general al lucr rii. Stabilirea
rela iei dintre nivelul expresiei la nivelul lucr rii este destul de uzual , cel mai adesea
deoarece o rela ie specific expresie-la-expresie nu poate fi determinat cu u urin .
De pild , poate fi dificil de a determina textul anume (i.e. expresia) care a fost folosit
ca baz a unei dramatiz ri sau scenariu. În asemenea cazuri, rela ia este adesea
exprimat simplu sub forma unei note sau complementare ce se refer doar la
lucrarea implicat i nu la expresia particular a acelei lucr ri.
Ca i în cazul rela iilor lucrare-la-lucrare, natura lucr rii pe care o reprezint expresia
va determina importan a eviden ierii în înregistrarea bibliografic a rela iei expresiela-lucrare. Dac lucrarea reprezentat de expresie este referen ial , atunci va fi mai
important s se eviden ieze rela ia sa cu cealalt lucrare; dac lucrarea este
autonom , eviden ierea rela iei este mai pu in vital .
Tabelul 5.6 Rela iile expresie-la-lucrare
Tip de rela ie
Succesiune
are ca urmare pe
este urmare a
Supliment
are ca supliment pe
este supliment al
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referen ial(

Lucrare autonom(

Continuare

Continuare
Lucrare în
continuare

Index
Concordan
Ghidul profesorului
Glos
Supliment
Anex

Supliment
Anex
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Complement
are drept complement pe
este complement al

Caden
Libret
Coregrafie
Sfâr it pentru o
lucrare neterminat

Sumarizare
are ca sumar pe
este sumar al
Adaptare
are ca adaptare pe
este adaptare a

Compendiu
Abstract
Adaptare
Parafraz
Traducere liber
Varia iune (muzic )

Transformare
are ca transformare pe
este transformare a

Dramatizare
Roman are
Scenariu

Imita ie
are ca imita ie pe
este imita ie a
5.3.4.

Muzic ocazional
Ilustra ie muzical
pentru un text
Pandant

Parodie
Imita ie

Rela ii manifestare-la-manifestare

Tabela 5.7 prezint rela iile manifestare-la-manifestare
Tabelul 5.7 Rela iile manifestare-la-manifestare
Tip de rela ie
Reproducere
are ca reproducere pe
este reproducere a

Alternativ
are ca alternativ pe
este alternativ pentru

Manifestare
Reproducere
Microreproducere
Macroreproducere
Retip rire
Retip rire foto-offset
Facsimil
Sit-oglind
Format alternativ
Edi ie simultan

Rela iile manifestare-la-manifestare implic în mod normal manifest ri ale aceleia i
expresii.
Rela ia 'reproducere' poate implica grade diferite de fidelitate cu manifestarea
anterioar . Se includ în aceast categorie diverse categorii de reproduceri. De i în
realitate o reproducere microfilmat este — în mod normal — ob inut dup un anume
exemplar (i.e. exemplar) al manifest rii originale, se obi nuie te a se vedea rela ia ca
fiind între manifestarea microformat i manifestarea tip ritur reprezentat de
exemplarul care a servit de fapt ca baz pentru microformat. În acest fel de
reproducere, important este faptul c acela i con inut intelectual sau artistic este
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reprezentat în manifestarea rezultat ; nu se urm re te replicarea machet rii i a
prezent rii grafice a manifest rii-surs . Retip rirea reprezint o alt situa ie în care
inten ia primar este republicarea con inutului intelectual sau artistic; în cazul
retip ririlor se poate presupune c procesul de retip rire va produce o manifestare
care prezint multe dintre caracteristicile fizice ale originalului, de i nu acesta este
principalul obiectiv. În cazul facsimilelor, inten ia precis este de a prezerva nu doar
con inutul, ci i aspectul grafic al manifest rii-surs .
Exemplu:
•

w1 A treatise of indulgences de Clement Rayner
o e1 textul original al autorului
• m1 cartea publicat de c tre John Heigham în 1623
are ca reproducere pe
este reproducere a
• m2 retip rire facsimilat publicat de c tre Scolar Press în 1973

Rela ia 'alternativ ' implic manifest ri care servesc efectiv ca alternative una alteia.
Rela ia alternativ se ob ine, de pild , când o publica ie, audioînregistrare,
videoînregistrare etc. este publicat în mai multe formate, sau când ea este publicat
simultan de c tre edituri diferite, în ri diferite.
Exemplu:
•

w1 The road to Ensenada de Lyle Lovett
o e1 interpretarea autorului, înregistrat pentru album
• m1 înregistrarea publicat în 1996 de c tre MCA Records pe caset
are ca alternativ pe
este alternativ la
• m2 înregistrarea publicat în 1996 de c tre MCA Records pe disc
compact

5.3.4.1 Rela ii întreg/parte la nivel de manifestare
Tabela 5.8 prezint rela iile întreg/parte, la nivel de manifestare.
Tabelul 5.2 Rela iile întreg/parte manifestare-la-manifestare
Tip de rela ie
Întreg/parte
are ca parte pe
este parte a

Manifestare
Volum al unei manifest ri multivolum
Coloana sonor a unui film, pe un suport separat
Coloana sonor a unui film, încorporat în film

Con inutul fizic reprezentat de manifestare poate fi divizat cam în acela i fel în care
poate fi divizat con inutul intelectual, în cazul unei lucr ri sau a unei expresii. La
nivelul manifest rii, o component poate fi o unitate fizic separat a manifest rii.
Volumul 2 al unei edi ii în trei volume din R zboi 4i pace ar fi o component a
manifest rii. Similar, o bro ur cu instruc iuni ce acompaniaz un CD-ROM ar fi o
component a manifest rii. O component a unei manifest ri poate fi i o parte
integrant a manifest rii, care este fizic inseparabil de întreg, ca de pild coloana
sonor a unui film, care este încorporat în film.
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Exemplu:
•

w1 Minnesota politics and government
o e1 resursa educativ multimedia
• m1 kit publicat în 1976 de c tre Minnesota Historical Society
o w1.1 People serving people, de Judy A. Poseley
• e1.1 textul autorului pentru bro ur
o m1.1 bro ura de 30 de pagini inclus în kit
o w1.2 Voices of Minnesota politicians
• e1.2 extrase din cuvânt rile înregistrate ale politicienilor
o m1.2 the audio-discul inclus în kit

Este important s ne reamintim c manifestarea, din moment ce reprezint con inutul
intelectual a a cum este exprimat într-o form fizic , este totu i o abstrac iune. Prin
urmare, p r ile i rela iile articulate la acest nivel reprezint generaliz ri care sunt
adev rate pentru toate instan ele manifest rii care au fost produse, i nu reprezint
p r i ale unui anume exemplar de inut de o institu ie, care ar fi componente la nivel
de exemplar.
5.3.5 Rela ii manifestare-la exemplar
Tabela 5.9 prezint rela ii manifestare-la-exemplar.
O rela ie manifestare-la-exemplar indic faptul c o manifestare dat este rezultatul
reproducerii unui anume exemplar. Rela ia 'reproducere' va fi eviden iat la acest
nivel atunci când este folositor s se indice exemplarul particular folosit, în contrast cu
eviden ierea rela iei la un nivelul mai general manifestare-la-manifestare.
Tabelul 5.9 Rela iile manifestare-la-exemplar
Tip de rela ie
Reproducere
are ca reproducere pe
este reproducere a

Manifestare
Reproducere
Microreproducere
Macroreproducere
Retip rire
Retip rire foto-offset
Facsimil

Exemplu:
•

w1 Vraie description des Gaules.... de Jean Jolivet
o e1 harta original manuscris a cartografului
• m1 harta editat în 1570
o i1 exemplar al Département des Cartes et plans de la
Bibliothèque nationale din Paris
are ca reproducere pe
este reproducere a
• m2 reproducere facsimilat publicat în 1974 de c tre Hier et demain
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5.3.6 Rela ii exemplar-la-exemplar
Tabela 5.10 prezint dou tipuri de rela ii exemplar la exemplar.
Tabelul 5.10 Rela iile exemplar-la-exemplar
Tip de rela ie
Reconfigurare
are ca reconfigurare pe
este reconfigurare a
Reproducere
are ca reproducere pe
este reproducere a

Exemplar
Legat împreun cu
Desp r it în
Extras din
Reproducere
Microreproducere
Macroreproducere
Facsimil

Rela ia 'reproducere' exprim faptul c un exemplar particular a fost derivat într-un
anume fel dintr-un alt exemplar. Ca i în cazul manifest rii, pot exista diverse nivele
de fidelitate a reproducerii fa de exemplarul original. Totu i, spre deosebire de
replicarea manifest rilor — care în unele cazuri vor duce la schimbarea tipului de
suport — replicarea unui exemplar rezult într-un alt exemplar cu acelea i
caracteristici fizice ca i originalul.
Rela ia 'reconfigurare' este una în care unul sau mai multe exemplare sunt astfel
transformate încât rezult unul sau mai multe noi exemplare. Cel mai adesea, un
exemplar al unei manifest ri este legat cu un exemplar al unei alte manifest ri, pentru
a produce un nou exemplar. Pentru monografii, aceasta este situa ia tipic de „legat
cu”. Pentru seriale, reconfigurarea apare atunci când mai multe exemplare nelegate,
reprezentând numere diferite sunt legate împreun , pentru a forma un nou exemplar.
Mai rar, un singur exemplar fizic poate fi separat i relegat ca dou exemplare
distincte.
Exemplu:
•

•

i1 un exemplar al Canada--physical, economic, and social de Adam Lillie, publicat
în 1855 de c tre MacLear & Company
este legat împreun cu
este legat împreun cu
i2 un exemplar al Canada and her resources de Alexander Morris, publicat în
1855 de c tre John Lovell

5.3.6.1 Rela ii întreg/parte la nivel de exemplar
Tabela 5.11 prezint rela iile întreg/parte, la nivel de exemplar.
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Tabelul 5.11 Rela iile întreg/parte exemplar-la-exemplar
Tip de rela ie
Întreg/parte
are parte
este parte din

Exemplar
Component fizic a unui exemplar
Leg tura unui exemplar

P r ile unui exemplar pot fi componente separate sau integrante. O component
distinct este o pies fizic separabil , ce constituie o parte a întregului exemplar. De
pild exemplarul 1 al unei anume manifest ri poate consta din dou volume separate;
fiecare dintre aceste volume poate participa într-o rela ie întreg/parte cu exemplarul
ca întreg.
O parte integrant a unui exemplar este una care — în mod normal — considerat a fi
fizic inseparabil de exemplar. Leg tura unei c r i, de pild , ar fi considerat o parte
integrant . La fel plicul unui disc sau carcasa unui CD-ROM care, de i în realitate este
o pies fizic distinct , nu ar fi considerat — în mod normal — o parte separat .
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6. OPERA IILE EFECTUATE DE C TRE UTILIZATOR
6.1 Corelarea atributelor i rela iilor cu opera iile efectuate de c#tre utilizator
Modelul entitate-rela ie care a fost dezvoltat în capitolele 3, 4 i 5 prevede o structur
în care cerin ele de date pot fi analizate într-un mod sistematic. Structura prev zut
de model serve te drept cadru pentru analiza utiliz rilor datelor bibliografice, cu
referire direct la entitatea care face obiectul interesului utilizatorului i la atributele i
rela iile relevante pentru opera ia realizat de c tre utilizator. Fiecare atribut i rela ie
poate s fie corelat în mod direct cu opera iile pe care le realizeaz utilizatorul.
A a cum se indic în capitolul 2 i conform scopurilor acestui studiu, au fost definite
patru opera ii generice pe care le efectueaz utilizatorul. Opera iile sunt definite în
rela ie cu utiliz rile elementare ale datelor realizate de c tre utilizator:
•

•
•

•

a g si [find] entit ile care corespund criteriilor de c utare formulate de c tre
utilizator (adic s se localizeze o singur entitate sau un set de entit i într-un
fi ier sau într-o baz de date, ca rezultat al c ut rii, folosind un atribut sau o
rela ie a entit ii);
a identifica [identify] o entitate (adic s se confirme c entitatea descris
corespunde entit ii c utate sau s se disting între dou sau mai multe entit i cu
caracteristici similare);
a selecta [select] o entitate care este corespunz toare nevoilor utilizatorului (adic
s se aleag o entitate care corespunde cerin elor utilizatorului în ceea ce prive te
con inutul, formatul fizic etc. sau s se resping o entitate ca nefiind
corespunz toare nevoilor utilizatorului);
a dobândi sau a ob ine [obtain] acces la entitatea descris (adic a se dobândi o
entitate prin cump rare, împrumut etc. sau a accesa în mod electronic o entitate
printr-o conexiune on-line la distan ).

6.2 Evaluarea gradului de relevan # pentru opera iile efectuate de c#tre
utilizatori
Tabelele 6.1 – 6.4 reiau toate atributele i rela iile corespunz toare fiec rei dintre cele
patru entit i primare ale modelului entitate-rela ie (adic lucrare, expresie,
manifestare i exemplar). Fiecare atribut i fiecare rela ie sunt evaluate prin prisma
celor patru opera ii generice efectuate de c tre utilizator (adic a g si, a identifica, a
selecta i a ob ine) i, la rândul lor, fiecare opera ie efectuat de c tre utilizator este
subdivizat în patru sub-opera ii, definite în raport cu entitatea la care se refer
(adic , a g si o lucrare, a g si o expresie, a g si o manifestare, a g si un exemplar, a
identifica o lucrare, a identifica o expresie etc.). Simbolurile utilizate în tabele (
)
indic gradul de relevan a fiec rui atribut i fiecare rela ii pentru o opera ie specific
efectuat de c tre utilizator, concentrat pe o anumit entitate. Simbolul arat c
un atribut sau o rela ie este foarte important în raport cu opera ia indicat ; simbolul
semnific o importan moderat ; simbolul
semnific o importan relativ
sc zut . Absen a unui simbol arat c atributul sau rela ia nu prezint o relevan
semnificativ în raport cu o acea opera ie sau sub-opera ie.
Pentru fiecare entitate, tabelele con in dou sec iuni: prima sec iune este o list a
atributelor specifice entit ii; cea de-a doua sec iune este o list a rela iilor dintre
entitatea respectiv i alte entit i. Pentru a sprijini o anumit opera ie efectuat de
c tre utilizator pot fi importante atât atributele specifice entit ii, cât i rela iile dintre
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acea entitate i alte entit i. De exemplu, pentru a ajuta utilizatorul s identifice o
lucrare sunt importante atât atributele lucr rii, cât i rela iile dintre lucrare i alte
entit i (e.g. rela ia cu o persoan sau colectivitate responsabil pentru acea lucrare).
Sec iunea atributelor i cea a rela iilor din fiecare tabel sunt complementare i trebuie
interpretate în rela ie reciproc pentru a lua în considerare totalitatea informa iilor
care sunt importante pentru a u ura o anumit opera ie efectuat de utilizator.
De asemenea, sec iunea rela iilor din fiecare tabel permite indicarea importan ei
rela iilor în asistarea utilizatorului atunci când pune în rela ie o entitate cu alta sau
când „navigheaz ” în universul entit ilor reprezentate într-un fi ier sau o baz de
date bibliografice. Într-un anumit sens, „a pune în rela ie” ar putea fi definit ca o a
cincea opera ie efectuat de c tre utilizator. Modul în care sunt dispuse simbolurile în
matricea sec iunii rela iilor indic atât importan a unei anumite rela ii pentru fiecare
din cele patru opera ii efectuate de c tre utilizator (când simbolurile sunt citite vertical
în fiecare coloan ), cât i importan a unei rela ii în asistarea utilizatorului pentru a
pune în rela ie o entitate cu alta sau în „a naviga” într-o baz de date (când
simbolurile sunt citite orizontal pe fiecare rând).
Evaluarea importan ei fiec rui atribut sau rela ie pentru o anumit opera ie efectuat
de c tre utilizator reflectat în tabele s-a bazat, în mare parte, pe cuno tin ele i
experien a membrilor Grupului de lucru i a consultan ilor, la care s-au ad ugat
dovezile expuse în literatura biblioteconomic culese prin cercetarea empiric , ca i
prin evaluarea f cut de c tre mai mul i exper i din afara Grupului de lucru.
Criteriile utilizate de Grupul de lucru în determinarea gradelor de relevan pentru
fiecare atribut i rela ie au variat într-o anumit m sur în func ie de natura
opera iilor efectuate de c tre utilizator. Principalele criterii aplicate fiec rei opera ii
efectuate de c tre utilizator sunt enumerate mai jos.
6.2.1 A g#si o entitate
Pentru opera iile a g si o lucrare, a g si o expresie, a g si o manifestare i a g si un
exemplar valoarea cea mai mare a fost acordat atributelor i rela iilor care
îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile urm toare:
1. prin defini ie, atributul serve te la identificarea entit ii (e.g. identificatorul
manifest rii, identificatorul exemplarului);
2. de regul atributul sau rela ia sunt utiliza i ca termen primar de c utare pentru
localizarea entit ii (e.g. titlul manifest rii, rela ia dintre lucrare i persoana sau
colectivitatea care are responsabilitatea principal asupra lucr rii).
O valoare medie a fost acordat atributelor i rela iilor care corespund uneia sau mai
multora dintre urm toarele categorii:
1. atributul sau rela ia servesc pentru a furniza un mijloc folositor de subdivizare a
unei liste de entit i de lungime previzibil , care corespunde termenului primar
de c utare a utilizatorului (e.g. mediul de interpretare a lucr rilor muzicale cu
titluri nondistinctive);
2. atributul sau rela ia sunt, de obicei, utiliza i ca termen secundar de interogare,
pentru a califica o c utare dup un termen primar care returneaz un set
voluminos de rezultate (e.g. limba expresiei);
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3. atributul sau rela ia vor servi la orientarea utilizatorului de la o entitate g sit
c tre o alt entitate cu care aceasta este strâns asociat (e.g. rela ia dintre un
supliment i lucrarea c reia acesta îi e asociat).
O valoare mic a fost acordat atributelor i rela iilor care, în anumite circumstan e
limitate, ar putea fi utilizate pentru a subdiviza i mai mult o list sau a califica o
c utare.
6.2.2 A identifica o entitate
Pentru opera iile a identifica o lucrare, a identifica o expresie, a identifica o
manifestare i a identifica un exemplar, valoarea cea mai mare a fost acordat
atributelor i rela iilor care îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile urm toare:
1. prin defini ie, atributul serve te la identificarea entit ii (e.g. identificatorul
manifest rii, identificatorul exemplarului);
2. atributul sau rela ia constituie o parte a unui set minimal de atribute i rela ii
care, în majoritatea cazurilor, vor servi, în absen a unui identificator unic, la
diferen ierea entit ilor care au câteva caracteristici comune (e.g. în majoritatea
cazurilor, setul minimal de atribute suficient pentru a diferen ia o manifestare
de alta cuprinde: titlul, men iunea de responsabilitatea, designarea
edi iei/num rului, editorul/difuzorul, data public rii/difuz rii, men iunea de
serie i forma suportului).
O valoare medie a fost acordat atributelor i rela iilor care corespund uneia sau alteia
din urm toarele categorii:
1. în anumite circumstan e, atributul sau rela ia serve te adesea la diferen ierea
entit ilor pentru care setul minimal de atribute i rela ii este, în mod normal,
insuficient pentru a identifica o entitate (e.g. în anumite circumstan e, m rimea
sau mediul fizic al suportului pot servi la semnalarea diferen elor dintre dou
manifest ri care au acela i titlu, men iune de responsabilitate, designarea
edi iei/num rului etc.);
2. în mod specific, atributul este asociat subtipului unei entit i (e.g. c r i tip rite
manual, înregistr ri sonore etc.) i, pentru acea subcategorie, atributul va
servi, adesea, la diferen ierea entit ilor identice (e.g. polaritatea pentru
microformate, formatul de prezentare pentru proiec iile vizuale etc.).
O valoare mic a fost acordat atributelor i rela iilor care, în anumite circumstan e
limitate, ar putea fi utilizate pentru a diferen ia entit ile cu caracteristici identice.
6.2.3 A selecta o entitate
Pentru opera iile a selecta o lucrare, a selecta o expresie, a selecta o manifestare i a
selecta un exemplar valoarea cea mai mare a fost acordat atributelor i rela iilor care
îndeplinesc unul sau altul dintre criteriile urm toare:
1. în cele mai multe cazuri, atributul sau rela ia serve te ca indicator semnificativ
al con inutului intelectual i artistic (e.g. subiectul lucr rii, limba expresiei etc.);
2. în mod normal, atributul este cel care semnaleaz o cerin tehnic specific
pentru vizionare, ascultare, operare etc. (e.g. cerin ele tehnice pentru resurse
electronice etc.) sau alte condi ii privind restric ionarea accesului i a utiliz rii.
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O valoare medie a fost acordat atributelor i rela iilor care corespund uneia sau alteia
din urm toarele categorii:
1. atributul sau rela ia sunt un indicator semnificativ al con inutului intelectual sau
artistic numai în cazuri limitate (e.g. publicul- int pentru o lucrare);
2. în anumite circumstan e, atributul sau rela ia sunt cel/cea care poate semnala o
cerin tehnic specific pentru vizionare, ascultare, operare etc. (e.g.
dimensiunile suportului).
O valoare mic a fost acordat atributelor i rela iilor care sunt doar marginal
indicatori semnificativi ai con inutului intelectual sau artistic, ori semnale ale cerin elor
tehnice specifice.
6.2.4 A ob ine o entitate
Pentru opera iile a ob ine o manifestare i a ob ine un exemplar valoarea cea mai
mare a fost acordat atributelor i rela iilor care îndeplinesc unul sau mai multe dintre
criteriile urm toare:
1. prin defini ie, atributul serve te la identificarea entit ii (e.g. identificatorul
manifest rii, identificatorul exemplarului);
2. atributul sau rela ia constituie o parte a unui set minimal de atribute i rela ii
care, în majoritatea cazurilor, vor servi, în absen a unui identificator unic, la
diferen ierea entit ilor care au câteva caracteristici comune (e.g. în majoritatea
cazurilor, setul minimal de atribute suficient pentru a diferen ia o manifestare
de alta cuprinde: titlul, men iunea de responsabilitate, desemnarea
edi iei/num rului, editorul/difuzorul, data public rii/difuz rii, men iunea de
serie i forma suportului);
3. în majoritatea cazurilor, atributul sau rela ia este semnificativ pentru
localizarea sursei de unde poate fi ob inut entitatea (e.g. locul
public rii/difuz rii, adresa de acces la resursele electronice la distan etc.);
4. atributul sau rela ia sunt un indicator semnificativ pentru restric iile privind
accesul la entitate (e.g. restric ii de acces la manifestare, restric ii de acces la
exemplar).
O valoare medie a fost acordat atributelor i rela iilor care corespund uneia sau alteia
dintre urm toarele categorii:
1. în anumite circumstan e, atributul sau rela ia servesc adesea la diferen ierea
entit ilor pentru care setul minimal de atribute i rela ii este, în mod
normal, insuficient pentru a identifica o entitate (e.g. în anumite
circumstan e, m rimea sau mediul fizic al suportului pot servi la semnalarea
diferen elor dintre dou manifest ri care au acela i titlu, men iune de
responsabilitate, designarea edi iei/num rului etc.);
2. în mod specific, atributul este asociat subtipului unei entit i (e.g. c r i
tip rite manual, înregistr ri sonore etc.), iar pentru acea subcategorie
atributul va servi, adesea, la diferen ierea entit ilor identice (e.g.
polaritatea pentru microformate, formatul de prezentare pentru proiec iile
vizuale etc.).
O valoare mic a fost acordat atributelor i rela iilor care, în anumite circumstan e
limitate, ar putea fi utilizate pentru a diferen ia entit ile cu caracteristici identice. De
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asemenea, o valoare mic a fost acordat atributelor i rela iilor care pot fi
semnificative pentru localizarea sursei de unde entitatea poate fi ob inut , dar numai
dac datele sunt inute la zi (e.g. sursa pentru achizi ie/autorizare a accesului).
De notat c opera ia a ob ine nu se aplic la lucr ri i expresii.
E de asemenea de notat c rela iile structurale care leag lucrarea de expresie
(„realizat prin”), expresia de manifestare („încorporat în”) i manifestarea de
exemplar („exemplificat de”) sunt presupuse ca fiind întotdeauna reflectate într-o
înregistrare bibliografic , i nu sunt prezentate în tabele.
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Tabel 6.1 Atributele i rela iile lucr rilor

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Atributele lucr rii
Titlul lucr rii
Forma lucr rii
Data lucr rii
Alte caracteristice distinctive ale lucr rii
Sfâr itul estimat
Publicul int
Contextul lucr rii
Suportul interpret rii lucr rii (lucrare muzical ) [1]
Desemnarea numeric (lucrare muzical ) [1]
Cheia (lucrare muzical ) [1]
Coordonatele (lucrare cartografic )
Echinoxul (lucrare cartografic )
[1] Suportul interpret rii, desemnarea numeric i cheia au o valoare mai mare pentru identificarea lucr rilor muzicale cu titluri nesemnificative,
indicând numai forma muzical (e.g. simfonie, concert etc.).
= valoare mare

FRBR –6 [27.01.2005]

= valoare medie

= valoare mic
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Tabel 6.1 Atributele i rela iile lucr rilor (continuare)

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Rela iile dintre o lucrare
i alte lucr ri
Succesor referen ial
Supliment referen ial
Complement referen ial
Succesor autonom
Supliment autonom
Complement autonom
Sumarizare
Adaptare
Transformare
Imita ie
Component dependent
Component independent
Aspect intelectual integral
i persoane/colectivit i responsabilit i
i entit i tratate ca subiect
= valoare mare
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Tabel 6.2 Atributele i rela iile expresiilor

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Atributele unei expresii
Titlul expresiei
Forma expresiei
Data expresiei
Limba [1]
Alte caracteristice distinctive ale expresiei
Extensibilitatea
Revizuibilitatea
Caracterizarea cantitativ a expresiei [2]
Sumarizarea con inutului
Contextul
Receptarea critic
Restric ii de utilizare
[1] Limba expresiei are valoare numai când con inutul lingvistic al expresiei este semnificativ.
[2] Caracterizarea cantitativ a expresiei poate avea o valoare mai mare pentru materialele audio-vizuale (e.g. când este exprimat ca durat ).
= valoare mare
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= valoare mic
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Tabel 6.2 Atributele i rela iile expresiilor (continuare)

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Rela iile dintre o expresie
i alte expresii/lucr ri
Rezumare
Revizuire
Aranjament (muzic )
Traducere
Succesor referen ial
Supliment referen ial
Complement referen ial
Succesor autonom
Supliment autonom
Complement autonom
Sumarizare
Adaptare
Transformare
Imita ie
Component dependent
Component independent
Aspect integral
i persoane/colectivit i responsabile
= valoare mare

FRBR –6 [27.01.2005]

= valoare medie

= valoare mic

6-9

Tabel 6.3 Atributele i rela iile manifest rilor

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Atributele unei manifest ri
Titlul manifest rii
Men iunea de responsabilitate
Desemnarea edi iei/num rului
Locul public rii/distribu iei
Editura/distribuitorul
Data public rii/distribu iei
Fabricantul/produc torul [1]
Men iunea de colec ie
Firma suportului manifest rii
Caracterizarea cantitativ a manifest rii [2]
Suportul fizic [3]
Modul de captare
Dimensiunile suportului [4]
Identificatorul manifest rii
Sursa de achizi ie/autoriza ie de acces [5]
Termeni de accesibilitate
Restric ii de acces la manifestare
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Fabricantul poate avea o valoare mai mare pentru c r ile tip rite timpurii, produc ia limitat de materiale grafice, mulaje etc.
Caracterizarea cantitativ poate avea o valoare mai mare în cazurile în care ea poate semnala diferen e între o manifestare i alta.
Suportul fizic poate avea o valoare mai mare atunci când este posibil ca el s fie important pentru utilizatori (e.g. film bazat pe nitrat).
Dimensiunile suportului poate avea o valoare mai mare atunci când dimensiunile sunt semnificative pentru echipamentul de ascultare etc.
Sursa de achizi ie/autoriza ie de acces poate avea o valoare mai mare dac manifestarea este greu de ob inut pe c i comerciale normale.

= valoare mare
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= valoare medie

= valoare mic
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Tabel 6.3 Atributele i rela iile manifest rilor (continuare)

Atributele unei manifest ri (continuare)
Caracterul de liter (carte tip rit ) [1]
Corpul de liter (carte tip rit[) [1]
Formatul tipografic (carte tip rit manual)
Cola iunea (carte tip rit manual)
Statutul publica iei (serial)
Numerotarea (serial)
Viteza de redare (înregistrare sonor ) [2]
L rgimea an urilor (înregistrare sonor )
Tipul de t ietur (înregistrare sonor )
Configura ia benzii (înregistrare sonor )
Tipul de sunet (înregistrare sonor )
Caracteristici speciale de redare (înregistrare
sonor )
Culoarea (imagine)
Rata reducerii (microformat sau proiec ie vizual )
Polaritatea (microformat sau proiec ie vizual )
Genera ia (microformat sau proiec ie vizual )
Formatul de prezentare (proiec ie video)
Cerin ele sistemului (resurs electronic )
Caracteristicile fi ierului (resurs electronic )
Modul de acces (resurs electronic cu acces la
distan )
Adresa de acces (resurs electronic cu acces la
distan )
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Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

[1] Caracterul i corpul de liter pot avea o valoare mai mare pentru diferen ierea c r ilor vechi i, de asemenea, pentru a ajuta utilizatorii la
alegerea documentelor pentru persoanele cu deficien e vizuale.
[2] Viteza de rota ie poate avea o valoare mai mare pentru înregistr rile mai vechi, care necesit un echipament special de redare.

Tabel 6.3 Atributele i rela iile manifest rilor (continuare)

Rela iile dintre o manifestare
i alte manifest ri
Reproducere
Versiune alternativ
Parte component
Parte integral
i exemplare
Reproducere
i persoane/colectivit i responsabile pentru
producere/diseminare
= valoare mare
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Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

Tabel 6.4 Atributele i rela iile exemplarelor

Atributele unui exemplar
Identificatorul exemplarului
Amprenta
Provenien a exemplarului
Însemn ri
Istoricul expunerii
Starea
Istoricul tratamentului
Tratamentul prev zut
Restric ii de acces la exemplar
Rela iile dintre un exemplar
i alte exemplare
Reconfigurare
Reproducere
Component fizic a exemplarului
Parte integral
i persoane/colectivit i responsabile pentru
proprietate/de inere
= valoare mare
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= valoare medie

= valoare mic
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Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A ob ine

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A selecta

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A identifica

Exemplar

Manifestare

Expresie

Lucrare

A g si

7. CERIN E MINIMALE PENTRU ÎNREGISTR RILE BIBLIOGRAFICE
NA IONALE
7.1 Nivelul minimal al func"ionalit%"ii
Corela ia atributelor i rela iilor cu opera iile efectuate de utilizatori, prezentat în
capitolul 6, constituie cadrul de referin al recomand rilor grupului de lucru privitoare
la datele de baz care trebuie incluse în înregistr rile create de agen iile bibliografice
na ionale.
Printre diversele opera ii i sub-opera ii identificate în Tabelele 6.1 – 6.4, grupul de
lucru recomand ca — la nivel minimal — înregistrarea bibliografic na ional ar
trebuie s -i faciliteze utilizatorului cel pu in urm toarele:
•

S g seasc toate manifest rile care încorporeaz :
o
o
o
o

•

lucr rile pentru care o persoan sau colectivitate dat este responsabil ;
diferitele expresii ale unei lucr ri date;
lucr ri care trateaz un subiect dat;
lucr ri publicate într-o colec ie dat .

S g seasc o anumit manifestare:
o

o
o

când se cunoa te/cunosc numele persoanei/persoanelor i/sau
colectivit ii/colectivit ilor responsabil /responsabile pentru lucrarea/lucr rile
încorporat /încorporate într-o manifestare;
când se cunoa te titlul manifest rii;
când se cunoa te identificatorul manifest rii.

•

S identifice o lucrare

•

S identifice o expresie a unei lucr ri

•

S identifice o manifestare

•

S selecteze o lucrare

•

S selecteze o expresie

•

S selecteze o manifestare

•

S ob in

o manifestare

Trebuie men ionat c , întrucât recomand rile formulate în acest capitol se aplic
înregistr rilor destinate a fi incluse într-o bibliografie na ional i aceste înregistr ri nu
reflect — în mod normal — date referitoare la exemplar, nu se trateaz aici opera iile
efectuate de utilizator referitoare la exemplar.
7.2 Cerin"e minimale privind datele bibliografice
Tabelele 7.1-7.9 specific cerin ele minimale de date pentru o înregistrare
bibliografic na ional de nivel minimal. În coloana din stânga a fiec rui tabel
figureaz opera iile de baz efectuate de utilizatori — a a cum sunt identificate în
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sec iunea 7.1 — i pentru care înregistrarea bibliografic trebuie s fie de folos.
Coloana din mijloc specific în dreptul fiec rei opera ii de baz atributele logice i
rela iile identificate în tabelele 6.1-6.4 ca având un „grad mare de relevan ”, pentru
acea opera ie. Coloana din dreapta specific în dreptul fiec rui atribut logic sau rela ie,
elementele de date pe care grupul de lucru le recomand ca cerin informa ional
minimal . Termenii utiliza i pentru a identifica elementele de date individuale
corespund celor folosi i în Descrierile Bibliografice Interna ionale Standardizate
(International Standard Bibliographic Descriptions ) – ISBD–uri i în Ghidul pentru
Înregistr ri de Autoritate %i de Referin (Guidelines for Authority and Reference
Entries) – GARE. În cazul în care cerin ele informa ionale sunt definite în termeni mult
mai restrictivi decât elementele de date corespunz toare din ISBD sau GARE,
denumirea acelui element de date este înso it de un calificativ care precizeaz tipul
de date ce trebuie s figureze în înregistrare.
Elementul/elementele de date asociat(e) fiec rui atribut logic este/sunt acela/acelea în
care informa ia referitoare la acel atribut ar fi în mod obi nuit reprezentat într-o
înregistrare bibliografic . În unele cazuri, aceea i informa ie poate fi înregistrat în
mai multe locuri dintr-o înregistrare (e.g. limba expresiei poate fi înregistrat atât
într-o not , cât i ca o ad ugire la titlul uniform). În aceste cazuri ambele elemente de
date au fost listate în dreptul atributului logic, dar cerin ele de baz pot fi considerate
ca îndeplinite, dac unul sau altul dintre elementele de date este inclus în înregistrare.
Elementul de date „alte informa ii la titlu” a fost omis din coloana din dreapta a
tabelelor. Deoarece acest element de date este definit pe larg de ISBD-uri în termenii
proximit ii sale de titlul manifest rii i pentru c poate desemna un spectru larg de
informa ii de tipuri diverse, el poate fi asociat cu mai multe atribute logice diferite
(e.g. forma lucr rii, publicul vizat, mediu de realizare, limba expresiei etc.). Astfel, s-a
decis ca acest element de date s nu fie inclus în tabele. Totu i, se va re ine c
informa ia referitoare la un atribut logic — identificat ca o informa ie care trebuie
reflectat într-o înregistrare de nivel minimal — poate fi înregistrat , dac e cazul, ca
„alte informa ii la titlu”, chiar dac elementul de date asociat atributului logic poate fi
identificat, în mod diferit, în coloana din dreapta a tabelelor (e.g. ca o not ).
De asemenea, trebuie notat c în tabelele care urmeaz se presupune întotdeauna c
rela iile structurale care stabilesc o leg tur între lucrare i expresie i între expresie
i manifestare figureaz în înregistrare (adic , se presupune întotdeauna c datele
care apar in unei expresii sunt legate de datele care apar in lucr rii realizate de
expresie i c datele care apar in unei manifest ri sunt legate întotdeauna de datele
care apar in expresiei materializate în manifestare). Astfel, când o rela ie între o
lucrare sau o expresie i persoana sau colectivitatea responsabil pentru con inutul
acestei entit i este identificat ca o cerin , se presupune c aceast rela ie se
extinde la manifestarea care materializeaz expresia, în virtutea rela iilor structurale
care exist între lucrare i expresie i între expresie i manifestare. Similar, când o
rela ie între o lucrare i subiectul s u este identificat ca o cerin , se presupune c
rela ia se extinde la expresie i la manifestare, în virtutea rela iilor structurale care
exist între lucrare i expresie i între expresie i manifestare. Deci, rela iile
structurale între lucrare, expresie i manifestare sunt implicite i nu sunt men ionate
explicit ca cerin e.
În fine, trebuie men ionat c elementele de date identificate în tabelele 7.1 i 7.2 ca
facilitând utilizatorului s g seasc o entitate se limiteaz la cele care, în mod normal,
vor fi utilizate într-un mediu neinformatizat ca instrumente de ordonare i/sau ca
intr ri în index. Totu i, aceasta nu implic a priori c alte elemente de date,
identificate ca cerin e pentru opera iile identificare, selectare i ob inere, s nu poat ,
de asemenea, s serveasc la efectuarea opera iei de a g sire i în mediu
FRBR–7 [05.08.2005]

7-2

informatizat. Virtualmente, oricare element de date inclus în înregistrare este
susceptibil de a facilita utilizatorului g sirea unei entit i, dac înregistrarea este
accesat într-un mediu informatizat, cu condi ia ca acest element de date s fie
indexat.
Tabelul 7.1 G sirea Manifest rilor
S permit
utilizatorului

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date

7.1 s g seasc toate
manifest rile care
reprezint :
7.1.1 lucr rile
pentru care o
anumit persoan
sau colectivitate este
responsabil

• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabile i lucrarea/
lucr rile încorporat /
încorporate într-o manifestare

• vedeta/vedetele de nume
a(le) persoanei/ persoanelor
i/sau a(le) colectivit ii/
colectivit ilor care are/au
responsabilitatea principal
pentru lucrare/lucr ri

7.1.2 diferitele
expresii ale unei
lucr ri date

• rela ia/rela iile dintre lucrare i
expresia/expresiile
încorporat /încorporate într-o
manifestare

• vedeta/vedetele pentru
titlul/titlurile lucr rii/
lucr rilor

7.1.3 lucr rile
referitoare la un
subiect dat

• rela ia/rela iile dintre
conceptul/conceptele etc. care
reprezint subiectul i
lucrarea/lucr rile încorporat /
încorporate într-o manifestare

• vedeta/vedetele de subiect
i/sau indicele/indicii de
clasificare pentru subiectul/
subiectele principal(e) al(e)
lucr rii/lucr rilor

7.1.4 lucr rile
ap rute într-o serie/
colec ie

• rela ia dintre serie/colec ie i
lucrare

• vedeta pentru serie/colec ie
• num rul în cadrul seriei/
colec iei

Tabelul 7.2 G sirea unei anumite Manifest ri
S permit
utilizatorului

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date

7.2 s g seasc o
anumit manifestare:
7.2.1 când se
cunoa te/cunosc
numele persoanei/
persoanelor i/sau
colectivit ii/
colectivit ilor
responsabil /
responsabile pentru
lucrarea/lucr rile
încorporat /
încorporate în
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• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele i/sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabile i lucrarea/
lucr rile încorporat /
încorporate în manifestare

• vedeta/vedetele de nume
a(le) persoanei/ persoanelor
i/sau a(le) colectivit ii/
colectivit ilor care are/au
responsabilitatea principal
pentru lucrare/lucr ri

7-3

manifestare
7.2.2 când se
cunoa te titlul
manifest rii

• titlul manifest rii

• titlul propriu-zis (incluzând
num rul/titlul p r ii)
• titlul/titlurile paralel(e)1

7.2.3 când se
cunoa te
identificatorul
manifest rii

• identificatorul manifest rii

• num rul standard (sau
substitutul s u)

Note:
1. Titlurile paralele ar trebui incluse în înregistrarea minimal doar dac agen ia bibliografic
na ional le consider importante pentru utilizatori.

Tabelul 7.3 Identificarea unei Lucr ri
S permit
utilizatorului
7.3 s identifice o
lucrare:

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• titlul lucr rii

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• vedeta de titlu a lucr rii

• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele i/sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabile i lucrare

• vedeta/vedetele de nume
a(le) persoanei/ persoanelor
i/sau a(le) colectivit ii/
colectivit ilor care are/au
responsabilitatea principal
pentru lucrare

• terminarea previzionat a
lucr rii

• men iune de periodicitate/
frecven , numerotare [etc.]

• suportul interpret rii (lucrare
muzical )1

• ad ugire la titlul uniform –
suportul interpret rii
(muzic )

• desemnarea numeric (lucrare
muzical )1

• ad ugire la titlul uniform –
desemnare numeric
(muzic )

• cheia (lucrare muzical )1

• ad ugire la titlul uniform –
cheia (muzic )

• coordonate (lucrare
cartografic )

• men iunea de date
matematice – coordonate

• rela ia dintre lucrare i
lucrarea-p rinte2

• not privind ... istoricul
bibliografic – lucrareap rinte

Note:
1. Suportul interpret rii, desemnarea numeric i cheia sunt considerate cerin e minimale doar
pentru lucr rile muzicale f r titluri distinctive, care indic doar forma muzical (e.g. simfonie,
concert).
2. Rela ia dintre lucrare i lucrarea-p rinte este considerat cerin minimal doar în cazurile în
care lucrarea este o component dependent de lucrarea-p rinte.
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Tabelul 7.4 Identificarea unei Expresii
S permit
utilizatorului
7.4 s identifice o
expresie a unei
lucr ri:

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele i/sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabile i expresie

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• vedeta/vedetele de nume
a(le) persoanei/ persoanelor
i/sau a(le) colectivit ii/
colectivit ilor care are/au
responsabilitatea principal
pentru expresie

• forma expresiei

• not privind forma expresiei1

• limba expresiei2

• ad ugire la titlul uniform –
limba
• not privind limba

• alt caracteristic distinctiv

• ad ugire la titlul uniform –
alt caracteristic distinctiv
• not privind alt
caracteristic distinctiv

• caracterizarea cantitativ a
expresiei3

• caracterizarea cantitativ –
timpul/durata interpret rii

• periodicitatea prev zut a
apari iei (serial)

• men iunea de periodicitate

• tipul partiturii (nota ie
muzical )

• men iunea de prezentare
muzical – tipul partiturii

• suportul interpret rii expresiei
(nota ie muzical )

• ad ugire la titlul uniform –
men iunea de aranjament
muzical
• not privind suportul
interpret rii

Note:
1. Nota privind forma expresiei este considerat cerin minimal doar dac forma expresiei nu
poate fi dedus din alte date din înregistrare.
2. Limba expresiei este considerat cerin minimal doar în cazul în care con inutul lingvistic
este semnificativ.
3. Caracterizarea cantitativ a expresiei este considerat cerin minimal doar pentru
materiale audio-vizuale.

Tabelul 7.5 Identificarea unei Manifest ri
S permit
utilizatorului
7.5 s identifice o
manifestare

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• titlul manifest rii
• men iunea de responsabilitate
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i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• titlul propriu-zis (incluzând
num rul i titlul p r ii)
• men iunea/men iunile de
7-5

responsabilitate care
identific persoana/
persoanele i/sau grupul/
grupurile care au
responsabilitatea principal
pentru con inut
• prima men iune de
responsabilitate de edi ie
• prima men iune de
responsabilitate referitoare
la men iunea suplimentar
de edi ie
• desemnarea edi iei/num rului

• men iunea de edi ie
• men iunea suplimentar de
edi ie

• editur /difuzor

• numele editurii, al difuzorului
etc.

• data public rii/difuz rii

• data public rii/difuz rii etc.

• men iunea de serie/colec ie

• titlul propriu-zis al
seriei/colec iei
• titlul/titlurile paralel(e) al(e)
seriei/colec iei1
• prima men iune de
responsabilitate de serie/
colec ie2
• numerotarea în cadrul
seriei/colec iei

• tipul suportului

• desemnarea materialului
specific

• caracterizarea cantitativ a
suportului3

• caracterizarea cantitativ

• identificatorul manifest rii

• num rul standard (sau
substitutul s u)

• numerotarea filelor (carte
veche)

• not privind descrierea fizic
– numerotarea filelor

• cola iune (carte veche)

• not privind descrierea fizic
– cola iunea

• numerotare (serial)

• numerotare

Note:
1. Titlurile paralele ale seriei/colec iei ar trebui incluse în înregistrarea minimal doar dac
agen ia bibliografic na ional le consider importante pentru utilizatori
2. Men iunea de responsabilitate de serie/colec ie este considerat cerin minimal doar în
cazurile în care titlul seriei/colec iei este insuficient pentru identificarea seriei/colec iei
3. Caracterizarea cantitativ a suportului este considerat cerin minimal doar în cazurile în
care aceasta poate semnala diferen ele dintre o manifestare i alta (e.g. num rul de pagini).
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Tabelul 7.6 Selectarea unei Lucr ri
S permit
utilizatorului
7.6 s selecteze o
lucrare

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• titlul lucr rii

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• vedeta de titlu pentru
lucrare

• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele i/sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabil(e) i lucrare

• vedeta/vedetele de nume
pentru persoan /persoane
i/sau pentru colectivitate/
colectivit i care are/au
responsabilitatea principal
pentru lucr rii

• rela ia/rela iile dintre
conceptul/conceptele etc. care
reprezint subiectul i
lucrarea/lucr rile încorporat /
încorporate în manifestare

• vedeta/vedetele de subiect
i/sau indicele/indicii de
clasificare pentru subiectul/
subiectele principal(e) al(e)
lucr rii/lucr rilor

• forma lucr rii

• not privind forma lucr rii

• coordonate (lucrare
cartografic )

• men iunea de date
matematice - coordonate

• rela ia dintre lucrare i
lucrarea precedent i/sau
succesoare1

• not privind ... istoricul
bibliografic – lucrarea
precedent /succesoare

• rela ia dintre lucrare i
lucrarea al c rui supliment
este1

• not privind istoricul
bibliografic – supliment

• rela ia dintre lucrare i
lucrarea a c rei completare
este1

• not privind ... istoricul
bibliografic – lucrarea
completare

Not :
1. Rela ia dintre lucrare i lucrarea precedent , succesoare, supliment sau completare este
considerat cerin minimal doar dac rela ia dintre entit i este referen ial .

Tabelul 7.7 Selectarea unei Expresii
S permit
utilizatorului
7.7 s selecteze o
expresie
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înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• rela ia/rela iile dintre
persoana/persoanele i/sau
colectivitatea/colectivit ile
responsabile i expresie

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• vedeta/vedetele de nume
a(le) persoanei/persoanelor
i/sau a(le) colectivit ii/
colectivit ilor care au
responsabilitatea principal
pentru expresie

• forma expresiei

• not privind forma expresiei1

• limba expresiei2

• not privind limba
7-7

• alt caracteristic distinctiv

• not privind caracteristica
distinctiv a expresiei

• restric ii de utilizare a
expresiei

• not privind restric iile de
utilizare

• frecven a previzionat a
apari iei (serial)

• men iunea de frecven

• tipul partiturii (nota ie
muzical )

• men iunea de prezentare
muzical – tipul partiturii

• mediul de interpretare a
expresiei (nota ie muzical )

• not privind mediul de
interpretare a expresiei

• scara (imagine/obiect
cartografic)

• men iunea de date
matematice – scara

• rela ia dintre expresie i
expresia precedent i/sau
succesoare

• not privind ... istoricul
bibliografic - expresia
precedent /succesoare

• rela ia dintre expresie i
expresie al c rui supliment
este3

• not privind istoricul
bibliografic – supliment

• rela ia dintre expresie i
expresia a c rei completare
este3

• not privind istoricul
bibliografic – completare

• rela ia dintre versiunea
revizuit i expresia pe care se
bazeaz versiunea revizuit 3

• not privind istoricul
bibliografic – versiune
revizuit

• rela ia dintre aranjamentul
muzical i expresia pe care se
bazeaz aranjamentul3

• not privind istoricul
bibliografic – aranjament
muzical

• rela ia dintre traducere i
expresia pe care se bazeaz
traducerea3

• not privind istoricul
bibliografic – traducere

Note:
1. O not privind forma expresiei este considerat o cerin minimal doar dac forma
expresiei nu poate fi dedus din alte date din înregistrare.
2. Limba expresiei este considerat o cerin minimal doar în cazul în care con inutul lingvistic
este semnificativ.
3. Rela ia dintre expresie i expresia precedent , succesoare, supliment sau completare este
considerat o cerin minimal doar dac rela ia este referen ial . Dac expresia nu poate fi
pus în rela ie cu expresia specific pe care o precede, succede, suplimenteaz sau
completeaz , ori cu o expresie specific pe care s-a bazat revizuirea, aranjamentul muzical sau
traducerea, ori dac identificarea expresiei specifice pe care s-a bazat nu este considerat a fi
important , atunci, expresia poate fi simplu pus în rela ie cu lucrarea relevant .
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Tabelul 7.8 Selectarea unei Manifest ri
S permit
utilizatorului
7.8 s selecteze o
manifestare

înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• men iunea de responsabilitate

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• men iunea de
responsabilitate care
identific
persoana/persoanele i/sau
grupul/grupurile care au
responsabilitatea principal
pentru con inut

• desemnarea edi iei/num rului

• men iunea de edi ie
• men iunea suplimentar de
edi ie

• data public rii/difuz rii

• data public rii, difuz rii etc.

• tipul de suport

• desemnarea materialului
specific

• mediul fizic1

• not privind descrierea fizic
– mediu

• dimensiunile suportului2

• dimensiuni

• raportul de reducere
(microformat)

• not privind descrierea fizic
– raport de reducere

• format de prezentare
(proiec ie vizual )

• not privind descrierea fizic
– format de prezentare

• cerin e de sistem (resurs
electronic )

• not privind cerin ele de
sistem

Note:
1. Mediul fizic este considerat o cerin minimal doar în cazul în care este poten ial important
pentru utilizatori (e.g. film bazat pe nitra i).
2. Dimensiunile suportului sunt considerate o cerin minimal doar în cazurile în care
dimensiunile sunt semnificative, prin prisma echipamentului cerut pentru reproducere etc.
(e.g. dischete, casete).

Tabelul 7.9 Ob inerea unei Manifest ri
S permit
utilizatorului
7.9 s ob in o
manifestare
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înregistrarea bibliografic
na ional de nivel minimal ar
trebui s reflecte atributele i
rela iile logice
• titlul manifest rii
• men iunea de responsabilitate

i ar trebui s includ aceste
elemente specifice de date
• titlul propriu-zis
• men iunea/men iunile de
responsabilitate care
identific
persoana/persoanele i/sau
grupul/grupurile care au
responsabilitatea principal
pentru con inut
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• desemnarea edi iei/num rului

• men iunea de edi ie
• men iunea suplimentar de
edi ie

• locul de publicare/difuzare

• locul de publicare, difuzare
etc.

• editura/difuzorul

• editura, difuzorul etc.

• data public rii/difuz rii

• data public rii/difuz rii etc.

• men iunea de serie/colec ie

• titlul propriu-zis al
seriei/colec iei
• prima men iune de
responsabilitate pentru
serie/colec ie1
• numerotarea în cadrul
seriei/colec iei

• tipul suportului

• desemnarea materialului
specific

• identificatorul manifest rii

• num rul standard (sau
substitutul s u)

• sursa de achizi ie/autorizarea
accesului2

• not referitoare la ...
disponibilitate

• restric ii privind accesul la
manifestare

• not referitoare la restric iile
de acces

• numerotarea filelor (carte
veche)

• not privind descrierea fizic
- numerotarea filelor

• cola iune (carte veche)

• not privind descrierea fizic
– cola iune

• frecven a previzionat (serial)

• men iunea de frecven

• numerotare (serial)

• numerotare (serial)

• mod de acces (resursa
electronic la distan )

• not privind modul de acces
- mod de acces

• adresa de acces (resursa
electronic la distan )

• not privind modul de acces
- adresa de acces

Note:
1. Men iunea de responsabilitate referitoare la serie/colec ie este considerat o cerin
minimal doar în cazurile în care titlul seriei/colec iei este insuficient pentru identificarea
seriei/colec iei.
2. Sursa de achizi ie/autorizarea accesului este considerat o cerin minimal doar în cazurile
în care manifestarea este susceptibil de a nu putea fi ob inut pe c ile comerciale normale.

7.3 Nivelul minimal al înregistr%rii bibliografice na"ionale
Ceea ce urmeaz este o recapitulare a cerin elor minimale — identificate în Tabelele
7.1 – 7.9 — rearanjate în dou grupe mari: elementele descriptive i elementele de
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organizare. Luate împreun , aceste cerin e informa ionale constituie nivelul minimal al
înregistr rii bibliografice na ionale, recomandat de grupul de lucru.
Elementele de date care nu se aplic decât unui sub-tip a unei entit i sunt marcate
cu simboluri speciale (e.g.
indic un element de date care se aplic doar
serialelor). Sub-tipul este identificat în paranteze, dup termenul care desemneaz
elementul de date.
Elemente descriptive
Zona titlului i a men iunii de responsabilitate
•
•
•

titlul propriu-zis (include num rul/titlul p r ii)
titlul/titlurile paralel(e)1
men iunea/men iunile de responsabilitate care identific persoana/persoanele
i/sau grupul/ grupurile care au responsabilitatea principal pentru con inut

Zona edi iei
•
•

men iunea de edi ie
men iunea suplimentar de edi ie

Zona materialului specific (sau tipul public rii)
numerotarea (seriale)
men iunea de date matematice – coordonate (lucrare cartografic )
men iunea de date matematice – scara (imagine/obiect cartografic)
men iunea de prezentare muzical – tipul partiturii (nota ie muzical )
Zona public rii, difuz rii etc.
•
•
•

locul public rii, difuz rii etc.
editura, difuzorul etc.
data public rii, difuz rii etc.

Zona descrierii fizice
•
•
•

desemnarea materialului specific
caracterizarea cantitativ 2
dimensiuni3

Zona seriei/colec iei
•
•
•

titlul propriu-zis al seriei/colec iei
titlul/titlurile paralel(e) al(e) seriei/colec iei4
prima men iune de responsabilitate pentru serie/colec ie5

Zona notelor
•
•
•

not privind forma expresiei6
not privind limba7
not privind caracteristica distinctiv a expresiei
men iunea de frecven (seriale)
not privind mediul de interpretare a expresiei (nota ie muzical sau
fonogram )
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– succesor8
– supliment8
– completare8
- revizie
- traducere
- lucrare-p rinte9
- aranjament (muzic )

•
•
•
•
•
•
•

not
not
not
not
not
not
not

privind
privind
privind
privind
privind
privind
privind

•

not
not
not
not
not
not

privind descrierea fizic – mediul10
privind descrierea fizic - numerotarea filelor (carte veche)
privind descrierea fizic - cola iune (carte veche)
privind descrierea fizic - raport de reducere (microformate)
privind descrierea fizic - format de prezentare (proiec ii vizuale)
privind cerin ele sistemului (resurse electronice)

•

not privind leg tura i disponibilitatea – sursa de achizi ie/acces11

•

not privind restric iile de utilizare/acces

edi
edi
edi
edi
edi
edi
edi

ia
ia
ia
ia
ia
ia
ia

i
i
i
i
i
i
i

istoricul
istoricul
istoricul
istoricul
istoricul
istoricul
istoricul

bibliografic
bibliografic
bibliografic
bibliografic
bibliografic
bibliografic
bibliografic

not privind modul de acces – mod de acces (resursele electronice la distan )
not privind modul de acces – adres de acces (resursele electronice la
distan )
Zona num rului standard (sau substitutul s u) i a termenilor de disponibilitate
•

num rul standard (sau substitutul s u)

Note:
1. Titlurile paralele ar trebui incluse în înregistrarea minimal doar dac agen ia bibliografic
na ional le consider importante pentru utilizatori.
2. Caracterizarea cantitativ a suportului este considerat o cerin minimal doar în cazurile
în care aceasta are poten ialul de a semnala diferen ele dintre o manifestare i alta (e.g.
num rul de pagini). Caracterizarea cantitativ a expresiei (timpul/durata interpret rii) este
considerat o cerin minimal doar pentru materialele audio-vizuale.
3. Dimensiunile suportului sunt considerate o cerin minimal doar în cazurile în care
dimensiunile sunt semnificative prin prisma echipamentului cerut de reproducere etc. (e.g.
dischete, casete).
4. Titlurile paralele ale seriei/colec iei ar trebui incluse în înregistrarea minimal doar dac
agen ia bibliografic na ional le consider importante pentru utilizatori.
5. Men iunea de responsabilitate de serie/colec ie este considerat o cerin minimal doar în
cazurile în care titlul seriei/colec iei este insuficient pentru identificarea seriei/colec iei.
6. O not privind forma expresiei este considerat o cerin minimal doar dac forma
expresiei nu poate fi dedus din alte date din înregistrare.
7. O not privind limba este considerat o cerin minimal doar în cazul în care con inutul
lingvistic al expresiei este semnificativ.
8. Notele privind lucr rile sau expresiile precedente/succesoare, suplimentele i complet rile
sunt considerat cerin e minimale doar dac rela ia dintre entit i este referen ial .
9. O not privind rela ia dintre lucrare i lucrarea-p rinte este considerat o cerin minimal
doar în cazurile în care lucrarea este o component dependent de lucrarea-p rinte.
10. Mediul fizic este considerat o cerin minimal doar în cazurile în care acesta este poten ial
important pentru utilizatori (e.g. film bazat pe nitra i).
11. O not privind sursa de achizi ie/acces este considerat o cerin minimal doar în cazurile
în care manifestarea este susceptibil de a nu putea fi ob inut pe c ile comerciale normale.
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Elemente de organizare
Vedete de nume
•
•

vedet /vedete de nume de persoan /persoane i/sau colectivitate/colectivit i
cu responsabilitate principal pentru lucrare/lucr ri
vedet /vedete nume de persoan /persoane i/sau colectivitate/colectivit i cu
responsabilitate principal pentru expresie/expresii

Vedete de titlu
•

vedet /vedete de titlu pentru lucrare/lucr ri

•

ad ugire la titlu uniform – limba1

•

ad ugire la titlu uniform - alt caracteristic distinctiv
ad ugire la titlu uniform -

mediul de interpretare (muzic )2

ad ugire la titlu uniform – desemnare numeric (muzic )2
ad ugire la titlu uniform - chei (muzic )2
ad ugire la titlu uniform - men iunea de aranjament (muzic )
Vedete pentru serie/colec ie
•

vedeta de serie/colec ie

Vedete de subiect/indici de clasificare
•

vedeta/vedetele de subiect i/sau indicele/indicii de clasificare pentru
subiectul/subiectele principal(e) al(e) lucr rii/lucr rilor

Note:
1. O ad ugire la titlul uniform care s indice limba este considerat o cerin minimal doar
dac este nevoie s se fac diferen ierea între multiplele expresii ale aceleia i lucr ri, în limbi
diferite.
2. Mediul de interpretare, desemnarea numeric i cheia sunt considerate cerin e de baz
doar pentru lucr rile muzicale f r titluri distincte dar care indic doar forma muzical (e.g.
simfonie, concert).

7.3.1 Aplicare
Aplicarea cerin elor minimale statuate mai sus presupune respectarea urm toarelor
principii:
1. Un element de date specificat ca cerin pentru nivelul minimal al înregistr rii
trebuie inclus doar când este aplicabil entit ii descrise în înregistrare (e.g. dac
manifest rii descrise în înregistrare îi lipse te men iunea de edi ie, nu va fi
consemnat în înregistrare nici o men iune de edi ie).
2. Un element tehnic de date, precum coordonatele pentru o imagine sau obiect
cartografic ori cerin ele de sistem pentru resursa electronic , cu toate c sunt
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specificate ca cerin e pentru nivelul minimal, pot fi omise dac informa ia cerut nu
poate fi u or determinat printr-o examinare a entit ii.
3. O rela ie întreg/parte (e.g. rela ia dintre o lucrare i seria c reia îi apar ine lucrarea
sau rela ia dintre partea dependent a lucr rii i lucrarea-p rinte) este cerut
pentru nivelul minimal al înregistr rii, doar în cazurile în care agen ia bibliografic
na ional prefer s analizeze lucrarea mai ampl . Cerin a minimal nu implic
necesitatea analiz rii tuturor lucr rilor cu p r ile lor componente.
4. Dac elementele de date minimale sunt insuficiente pentru a diferen ia o anumit
entitate de alt entitate cu caracteristici similare, se vor indica, ca necesare,
elemente adi ionale, asociate cu entitatea, în coloana „identificare” din Tabelele
6.1-6.4.
De asemenea, se presupune c în timp ce nivelul minimal de func ionalitate
recomandat va fi aplicat ca norm înregistr rilor cuprinse în bibliografia na ional ,
acesta nu va fi, în mod necesar, o cerin absolut . Este recunoscut faptul c agen iile
bibliografice na ionale pot prefera ca s includ în bibliografia na ional anumite
categorii de materiale pe care ele le trateaz numai ca materiale „listate” [listed
materials] i c pentru acele categorii de materiale pot stabili un nivel minimal de
func ionalitate i cerin e minimale de date care nu sunt în conformitate cu cele
recomandate pentru nivelul minimal al înregistr rii. În aceea i ordine de idei, se
recunoa te c pentru anumite categorii de materiale, agen iile bibliografice na ionale
pot prefera s furnizeze un nivel mai aprofundat al prelucr rii decât cerin ele
minimale.
---------------------------------------------------------Functional requirements for bibliographic records = Cerinţe funcţionale pentru
înregistrarile bibliografice : raportul final / Grupul de lucru IFLA pentru Cerintele
functionale pentru înregistrările bibliografice ; aprobat de către Comitetul Permanent al
Secţiunii de Catalogare a IFLA ; traducători: Constanţa Dumitrăşconiu, Victoria Frâncu,
Dan Matei. — Sept. 1997.
Institutul de Memorie Culturala (CIMEC), Romania
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