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Argument

 conţine recomandări privind aplicarea normelor de

catalogare a articolelor în modulul Catalogare a softului

de bibliotecă Aleph, formatul MARC 21.

 Necesitatea elabărării a apărut odată cu

implementarea software Aleph în Biblioteca Ştiinţifică

USARB, alături de şase biblioteci universitare din

Republica Moldova – participante în Proiectul MISISQ -

Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea

Calității Studiilor (2013-2016)



Documentele de specialitate utilizate în 

elaborare

 Reguli de catalogare Formatul MARC 21;

 MARC 21 / AUTORITĂȚI;

 Metodologia de aplicare a normelor ISBD;

 Standardul interstatal GOST 7.1-2003 „Библиографическая запись.

Библиографи-ческое описание. Общие требования и правила

составления”;

 Aleph500: Traning Catalogare de Ezsias Aniko şi Ostafe Doina

prezentat în cadrul sesiunii de instruire privind implementarea software-

ului specializat în bibliotecă Aleph: modulul de catalogare.



Scopul lucrării

 de a uniformiza procesul de catalogare

analitică,

 de a stabili recomandări pentru bibliotecarii

catalogatori privind principiile fundamentale ale

creării înregistrărilor bibliografice analitice în

catalogul electronic partajat, în conformitate cu

normele specifice formatului MARC 21 şi cerinţele

instituţionale.



Avantajele descrierii analitice

fiecare parte componentă devine punct de acces în procesul de 

căutare;

extinde posibilitatea de căutare şi regăsire a informaţiei 

relevante;

este întregit şi pus în valoare conţinutul documentar al colecţiei;

este facilitată regăsirea în mod rapid a informaţiei concrete şi 

exhaustive;

se realizează conexiuni între documente;

înlesneşte elaborarea bibliografiilor informative, tematice, 

personale, curente şi retrospective;

promovează bogăţia patrimonială a instituţiei bibliotecare.



Structura lucrării

 Argument

 Capitolul I. Noţiuni şi definiţii

 Capitolul II. Descrierea bibliografică analitică în BŞ USARB

 Capitoliul III. Reguli de descriere analitică în Aleph

 3.1. Crearea înregistrării bibliografice analitice în Aleph

 Etapa I. Verificare dacă articolul nu a fost catalogat

 Etapa II. Derivare înregistrare din sursa gazdă

 Etapa III. Catalogarea propriu-zisă

 3.2. Importarea înregistrărilor analitice, catalogate de alte biblioteci din Consorţiu

 Exemple de descriere bibliografică analitică contribuţiilor din diferite tipuri de publicaţii

 Referinţe bibliografice



Capitolul I.

Noţiuni şi definiţii

 Descrierea analitică

 proces prin care fiecare unitate bibliografică pasibilă descrierii este tratată ca un

complex de componente cu informaţii proprii.

 Cercetarea documentelor din punct de vedere al componentelor şi al notelor de

conţinut,

 descrierea şi localizarea informaţiilor în catalog se efectuează cu scopul

extinderii capacităţii informaţionale a catalogului şi valorificării colecţiei documentare

a Bibliotecii prin adăugarea de noi informaţii.

 Parte componentă a unui document poate fi: un articol din revistă sau ziar, din

culegeri, capitole, paragrafe şi alte părţi a monografiilor, manualelor.



 Înregistrarea bibliografică analitică 

 este înregistrarea bibliografică, obiectul căreia este partea

componentă a unui document pentru care sunt necesare date

despre documentul-gazdă din care face parte.

Descrierea bibliografică analitică 

 este elementul principal al înregistrării bibliografice analitice şi

conţine date despre părţile componente ale documentului;

 informaţii despre documentul-gazdă;

 date despre localizarea părţii componente în documentul-

gazdă;

 note referitoare la partea componentă şi sursa-gazdă.



Capitolul II.

Descrierea bibliografică analitică în 

Biblioteca Ştiiţifică USARB

 condiţionată de necesităţile informaţionale ale studenţelor,

cadrelor didactice, de cercetarea ştiinţifică universitară.

 O atenţie deosebită se acordă articolelor cu valoare ştiinţifică,

didactico-metodică, specifice profilului Universităţii.

 De asemenea sunt înregistrate articole din presa naţională şi

străină ce reflectă activitatea cadrelor didactice, bibliotecarilor şi

colaboratorilor în scopul organizării, sistematizării informaţiilor şi

promovării portretului obiectiv, multiaspectual al Universităţii.



Publicaţiile pasibile descrierii analitice: 

 Ştiinţifice

 Social-politice

 Metodice

 Popular-ştiinţifice

 Literar-artistice

 Materiale ale conferinţelor

 Didactice (dacă bibliotecarul consideră necesar să evidenţieze

unele capitole)

 Ziare: locale, naţionale, străine



Publicaţii care nu sunt pasibile descrierii 

analitice:

 Reviste de abstracte şi alte publicaţii cu caracter 

bibliografic curent

 Publicaţii informativ-publicitare

 Suplimente ale revistelor fără periodicitate

 Reviste ilustrative

 Reviste de modă, reviste pentru lucrul manual şi menaj

 Reviste de divertisment



Conform Standardului Interstatal ГОСТ 7.1.-2003

„Библиографическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления”,

înregistrarea bibliografică analitică include următoarele

elemente obligatorii:

 Informaţii despre partea componentă;

 Informaţii despre documentul-gazdă;

 Informaţii despre locul părţii componente în

documentul-gazdă;

Note referitoare atât la partea componentă cât şi la

documentul-gazdă.



În format electronic înregistrarea bibliografică analitică

include şi elemente suplimentare:

• noţiuni de indexare,

• abstracte, rezumate,

• formă de acces,

• adrese electronice,

• indice CZU,

• informaţii cu caracter de serviciu

• şi data catalogării documentului.



Capitolul III.

Reguli de descriere analitică în Aleph

 Punctele de acces către înregistrarea bibliografică analitică electronică:

 Titlul articolului

 Autorii

 Titlul documentului-gazdă

 Abstractul/rezumatul

 Vedetele de subiect

 Cuvintele cheie

 Indicile CZU

 Linkul la resursa electronică

 Butoane şi funcţii în Aleph, Modulul Catalogare

 Taste utile de catalogare



Etapele de creare a înregistrării

analitice în catalog 

• Verificarea dacă articolul nu a fost catalogat

• Derivarea înregistrării din sursa gazdă

• Catalogarea propriu-zisă prin completarea 

câmpurilor specifice descrierii bibliografice 

analitice

• Procesul de importare a înregistrărilor analitice, 

catalogate de alte biblioteci din Consorţiu



Anexă

Exemple de descriere bibliografică analitică
 Contribuţii 

... din reviste

 Cuzneţov, Larisa. Conştiinţa valorii şi eficienţa personală a cadrului didactic ca strategie de prevenire a reducerii

realizărilor personale / Larisa Cuzneţov // Acta et Commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. – 2016. – Nr. 2(9). – P. 4-11.

... din ziare

 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Sărbătoarea lansării amânate / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – Nr. 7. – P.

6.

... din materialele conferinţelor

 Lacusta, Elena. Imaginea preotului în mentalul românesc: între defecte şi calităţi / Elena Lacusta // Conferinţa

ştiinţifică internaţională: „Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică”. – Bălţi, 2016. – Vol. I. – P. 55-58.

... din manuale

 Crăciun, Gheorghe. Lirica populară / Gheorghe Crăciun // Crăciun, Gheorghe. Istoria literaturii române pentru elevi şi

profesori. Chişinău : Cartier, 2004. – P. 42-45.

....din culegeri de cîntece

 Mai am un singur dor... / muz. G. Şorban ; cuv. M. Eminescu // Du-mă, du-mă, dorule... : din cîntecele românilor. –

Bucureşti, 1997. – P. 213-215.
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