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PREFAŢĂ
Bibliotecile universitare din Republica Moldova au început o nouă etapă de automatizare, odată cu
implementarea softului integrat de bibliotecă – ALEPH, versiunea 22, achiziţionat în cadrul Proiectului
Tempus "Modern Information Services for Improvement Study Quality” (MISISQ). ALEPH este un
program deosebit de complex, menit să asigure automatizarea celor mai importante procese de bibliotecă:
achiziţia, catalogarea, circulaţia publicaţiilor, WebOPAC, precum şi gestionarea informaţiilor interne prin
servicii de rapoarte şi analize statistice. Șapte biblioteci universitare din Republica Moldova și-au
consolidat eforturile pentru a crea un catalog colectiv partajat, care să asigure creșterea calității și
relevanței ofertei informaționale a bibliotecilor şi accesul operativ al utilizatorilor la informație.
Încercând să facem primii paşi către o catalogare partajată, respectarea cu stricteţe a regulilor de
catalogare ISBD impuse de IFLA şi a standardului de descriere bibliografică a devenit o condiţie
esenţială, în vederea asigurării unei uniformităţi în elaborarea înregistrărilor bibliografice şi pentru
realizarea catalogului colectiv al Consorţiului bibliotecilor universitare din Republica Moldova, obiectiv
asumat de bibliotecile participante în proiect.
Noul sistem integrat de bibliotecă ALEPH oferă posibilitatea respectării tuturor standardelor
naţionale şi internaţionale de descriere bibliografică, dar a adus, în acelaşi timp, o serie de elemente noi
pentru bibliotecarii catalogatori şi anume necesitatea cunoaşterii şi aplicării corecte a formatului
bibliografic MARC 21. Acest motiv a stat la baza elaborării prezentei lucrări, care va servi în calitate de
ghid pentru catalogarea automatizată în ALEPH.
Formatul MARC 21, utilizat la scară internaţională, a fost conceput pentru a facilita schimbul de
informații bibliografice despre materiale tipărite și manuscrise textuale, fișiere de calculator, hărți,
înregistrări audio, seriale, materiale video și materiale mixte. Datele bibliografice includ, de obicei, titluri,
nume, subiecte, note, date de publicare și informații cu privire la descrierea fizică a unui document.
Formatul MARC pentru date bibliografice este compus din câmpuri, indicatori şi subcâmpuri în care se
înregistrează informaţiile bibliografice.
Lucrarea a fost realizată în baza Formatului MARC 21 pentru date bibliografice, creat, menţinut şi
actualizat sistematic de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, pe site-ul
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/. Sunt prezentate câmpurile principale, cel mai des utilizate în
înregistrările bibliografice. O parte din exemple au fost selectate din cataloagele electronice ale
bibliotecilor universitare, pentru a fi cât mai familiare pentru bibliotecarii catalogatori, altele au fost
preluate de pe site-ul Bibliotecii Congresului.
Materialul realizat este doar o încercare de a veni în sprijinul catalogatorilor care vor lucra în
formatul MARC 21. Suntem deschişi pentru colaborare, sunt binevenite sugestiile şi observaţiile colegilor
catalogatori, în vederea îmbunătăţirii prezentului ghid, pentru a determina calea optimă de aplicare a
formatului MARC 21 şi a regulilor de catalogare.
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Lista câmpurilor MARC 21 pentru informaţii bibliografice
LDR Leader (NR)
001 Numărul de control (NR)
003 Identificatorul numărului de control (NR)
005 Data şi ora ultimei intervenţii (NR)
006 Caracteristici suplimentare ale materialului (R)
008 Informaţii generale (NR)
020 ISBN (R)
022 ISSN (R)
040 Sursa de catalogare (NR)
041 Cod de limbă (R)
044 Cod de ţară (NR)
080 Clasificare Zecimală Universală (R)
090 Cota de raft (NR)
100 Autor persoană fizică - intrare principală (NR)
110 Autor colectiv instituţie/organizaţie - intrare principală (NR)
111 Autor colectiv conferinţă/congres/simpozion - intrare principală (NR)
240 Titlu uniform (NR)
245 Titlu propriu-zis (NR)
246 Altă formă a titlului (R)
250 Ediţia (R)
260 Date despre publicare (R)
300 Descrierea fizică (R)
310 Frecvenţa publicării (NR)
362 Date de început/încetare a publicării la seriale (R)
380 Tipul publicaţiei (R)
490 Titlul Seriei/Colecţiei (R)
500 Notă generală (R)
502 Notă teză (R)
504 Notă bibliografie şi index (R)
505 Notă de conţinut (R)
520 Notă rezumat (R)
530 Notă disponibilitate (R)
538 Notă detalii de sistem (R)
541 Notă despre provenienţă (R)
546 Notă despre limbă (R)
600 Subiect - nume de persoană (R)
610 Subiect - nume de colectivitate (R)
611 Subiect - congres, conferinţă (R)
650 Subiect - termen tematic (R)
651 Subiect - nume geografic (R)
700 Autor persoană fizică - intrare secundară (R)
710 Autor colectiv instituţie/organizaţie - intrare secundară (R)
711 Autor colectiv conferinta/congres/simpozion - intrare secundară (R)
740 Titlu asociat sau analitic - intrare secundară (R)
773 Intrare unitate gazdă (R)
787 Intrare titluri în relaţie (R)
830 Serie titlu uniform - intrare secundară (R)
856 Localizare şi acces electronic (R)
LKR Câmp utilizat pentru a crea legături între diferite tipuri de înregistrări (R)
Semne convenţionale
NR = Non Repetabil
R = Repetabil
# = blanc (spaţiu)
| = introduce un subcâmp
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LDR Leader (NR)
Leader-ul este primul câmp al înregistrării bibliografice. Este format din elemente de date ce conțin
numere sau valori codificate care furnizează informații pentru procesarea înregistrării. Sunt 24 de poziții
în câmpul Leader, numerotate de la 00 până la 23.
Nu are indicatori sau subcâmpuri.
Elementele de date sunt definite pozițional.
00-04 Lungimea înregistrării (calculată de computer pentru fiecare înregistrare)
05

Statutul înregistrării (Record Status)
n = înregistrare nouă
c = înregistrare corectată
d = înregistrare ştearsă

06

Tipul înregistrării (Type of record)
a = material textual (se utilizează şi pentru microfişe și resurse electronice care sunt de
natură textuală, indiferent dacă sunt sau nu reproduceri ale materialelor imprimate).
e = material cartografic
i = casete nonmuzicale
j = casete muzicale
k = materiale grafice bidimensionale neproiectabile
m = computer file: dischetă, CD-ROM, DVD etc. (conţinutul reprezintă software, jocuri, date
numerice, sisteme sau servicii online)
p = material mixt (publicaţie + dischetă, CD-ROM etc.)
t = manuscrise (material scris de mână, dactilografiat, sau imprimat la calculator, de obicei destinat
pentru a exista ca un singur exemplar: cărți manuscrise, teze).
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Nivelul bibliografic (Bibliographic level)
a = parte componentă monografie
b = parte componentă serial
m = monografie/unitate (de exemplu: o singură monografie, o singură hartă, un singur manuscris
o singură înregistrare sonoră etc.)
s = serial
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Tipul de control (Type of control)
# = niciun tip specificat
a = de arhivă
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Schema de caractere de codificare (Character coding scheme)
(Identifică schema de caractere de codificare utilizată în înregistrare)
# = MARC-8 (caractere 8-biți utilizate în MARC 21)
a = UCS/Unicode
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Numărător de indicatori (Indicator count) (generat de sistem, întotdeauna are valoarea "2")

11

Numărător de subcâmp (Subfield code count) (generat de sistem, întotdeauna are valoarea "2")

12-16 Locul de bază al datelor (Base address of data) (indică poziția primului caracter al primului
câmp de control variabil într-o înregistrare, este calculat de computer pentru fiecare înregistrare)
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Nivelul de catalogare (Encoding level)
# = nivel complet (descriere bazată pe examinarea documentului)
1 = nivel complet, document neexaminat
2 = nivel mai puţin complet, document neexaminat (descriere bazată pe fişa de catalog, în cazul
retroconversiei)
5 = nivel parţial (preliminar)
3

7 = nivel minim
u = necunoscut
18

Reguli de catalogare (Descriptive cataloging form)
a = AACR2
c = ISBD, punctuație omisă (porțiunea din înregistrare conține punctuația conform ISBD, cu
excepția semnelor de punctuație de la sfârșitul subcâmpului)
i = ISBD, punctuație inclusă
u = necunoscut
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Înregistrare cu legături (Linking record)
# = nu sunt specificate sau nu se aplică
a = set
b = parte cu titlu independent
c = parte cu titlu dependent

20-22 Lungimea pe diferite fragmente
23

Nedefinit (întotdeauna "0")

Exemple:
LDR 00000nam 2200000 i 4500
LDR 02042cmm a22003614a 4500

001 Numărul de control (NR)
Numărul de control al înregistrării bibliografice în sistemul automatizat.
Nu are indicatori sau subcâmpuri.
Este generat de sistem.
Exemple:
001 000193916
001 000168630

003 Identificatorul numărului de control (NR)
Cod MARC care identifică organizaţia al cărei număr de control este înregistrat în câmpul 001 (Numărul
de control).
Nu are indicatori sau subcâmpuri.
Este generat de sistem.
Exemple:
001 000168630
003 USMF

005 Data şi ora ultimei intervenţii (NR)
Șaisprezece caractere care indică data și ora celei mai recente intervenţii în înregistrare.
Modul de afişare a datei: aaaallzz (4 caractere pentru an, 2 - pentru lună și 2 - pentru zi).
Modul de afişare a orei: hhmmss.f (2 caractere pentru oră, 2 - pentru minut, 2 - pentru secunde și 2 pentru o fracțiune de secundă).
Data în care a fost creată înregistrarea bibliografică este cuprinsă în câmpul 008 / 00-05 şi nu se schimbă
niciodată.
Câmpul 005 nu are indicatori sau subcâmpuri.
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Data și ora ultimei intervenţii este generată de sistem.
Exemplu:
005 20071113145323.0

(13 noiembrie 2007, ora 14:53:23)

006 Caracteristici suplimentare ale materialului (R)
Câmp MARC de lungime fixă. Nu are indicatori sau subcâmpuri.
Câmpul 006 constă din poziţii, datele sunt definite în dependenţă de forma materialului.
006/00 Forma materialului
a = material textual (nonserial)
e = material cartografic
i = casete nonmuzicale
j = casete muzicale
k = materiale grafice bidimensionale neproiectabile
m = computer file/resursă electronică
p = material mixt (publicaţie + dischetă, CD-ROM, etc)
s = serial
t = manuscris
Poziţiile 01-17 din câmpul 006 corespund cu poziţiile 18-34 din câmpul 008:
CĂRŢI
006
008
01-04 18-21
05
22
06
23
07-10 24-27
12
29
14
31
16
33
17
34

Ilustraţii
Public ţintă
Format unitate
Natura conţinutului
Conferinţă
Index
Beletristică/ficţiune
Biografie

SERIALE
006
008
01
18
02
19
03
20
04
21
06
23
08-10 25-27
12
29
13-15 30-32

Frecvenţa
Regularitatea
Nedefinit
Tip serial
Format unitate
Natura conţinutului
Conferinţă
Nedefinit

006/09 Tip computer file corespunde cu 008/26
a = date numerice
b = computer program
d = document (text)
e = date bibliografice
g = joc
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h = fişier digital audio
m = mixt (de ex. program + fişier textual)
u = necunoscut
z = altceva
008 Informaţii generale (NR)
Câmp MARC de lungime fixă. Nu are indicatori sau subcâmpuri.
Câmpul 008 constă din 40 de poziţii, numerotate de la 00 până la 39. Datele sunt definite în dependenţă
de tipul materialului.
Poziţiile 00-17 sunt comune pentru toate tipurile de materiale. Iar poziţiile 18-34 sunt corespunzătoare
fiecărui tip de material: Cărți (BK), fișiere de calculator (CF), hărți (MP), Muzică (MU), Publicaţii
continue (SE), materiale vizuale (VM), și materiale mixte (MX).
008 Toate tipurile de materiale
00-05 Data curentă aallzz (este generată de sistem)
06

Tipul datei de publicare/Statut publicaţie
CĂRŢI
s = o singură dată de publicare
t = două date: data de publicare şi data copyright
m = date multiple
n = dată necunoscută
r = două date: retipărire şi data de publicare originală

SERIALE
c = publicaţie curentă
d = publicaţie moartă
u = statut necunoscut

07-10 Data 1 (Data de început)
Data de publicare, de ex.: 2014
11-14 Data 2 (Data de sfârşit)
Data de republicare (se utilizează pentru date multiple = m)
Notă! Data 2 = 9999, indică faptul că lucrarea în mai multe volume nu s-a încheiat.
Notă! Data 2 nu se utilizează pentru publicaţii cu tipul datei s (o singură dată de publicare)
Exemple CARTE:
Data de publicare
1966
[1969?]
1966[c1965]
1966-1967
1966[s. a.]
1966[c1950]

Tipul datei
de publicare
s
s
t
m
m
n
r

Data1

Data 2

1966
1969
1966
1966
1966

1965
1967
9999

1966

1741

În ultimul exemplu, Data 2 de tip r are valoarea”1741” pentru că titlul a fost publicat prima dată la
Dublin în 1741.
Exemple SERIAL:
Tipul datei
Data 1
Data 2
de publicare
1967
9999
c
1960
1991
d
Exemplul 1: c - publicaţie periodică în derulare, începută în 1967.
Exemplul 2: d - serialul a încetat să apară în anul 1991.
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15-17 Loc publicare
Conform Listei de coduri MARC pentru ţări.
35-37 Cod de limbă
Conform Listei de coduri MARC pentru limbi.
mul = pentru documentele în mai multe limbi
Notă! Câmpul 041 se inserează doar pentru specificarea mai multor limbi
39

Sursa de catalogare
# - Agenția Bibliografică Națională
c - program de catalogare cooperativă
d – altele
u - necunoscut

008 CĂRŢI
18-21 Ilustraţii
# - fără ilustraţii
a - cu ilustraţii
b - cu hărţi
c - cu portrete
d - cu diagrame
j - cu tabele genealogice
l - cu exemple
o - cu fotografii
22

Public ţintă
# - nespecificat
a – preșcolar
b - primar
c - gimnazial
d - liceal
e – adulți
f - specializat
g - general
j - tineret

23

Format unitate
# - nici una din următoarele
a - microfilm
b - microfişă
c - microopac
d - print format mare
f - braille
o - online
r - print format normal
s - electronic

24-27 Natura conţinutului
# - conţinut nespecificat
a - abstractele altor publicaţii
b - bibliografii
c - cataloage
d - dicţionare
e - enciclopedii
f - manuale
i - index
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j - brevete
l - legislaţie
m - teză
o - recenzii (reviews)
r - buletine, repertorii
s - statistici
t - rapoarte tehnice
u - standarde
y - anuare
29

Conferinţă
0 - nu este conferinţă
1 - este conferinţă

30

Aniversare
0 - nu este aniversare
1 - este aniversare

31

Index
0 - fară index
1 - cu index

33

Beletristică/ficţiune
0 - nu este ficţiune
1 - este ficţiune
d - dramă
e - eseu
f - nuvelă
h - umor, satiră
i - scrisori
j - povestiri scurte
m - formă mixtă
p - poezie
s - discurs
u - necunoscut

34

Biografie
# - nu este biografie
a - autobiografie
b - biografie individuală
c - biografie colectivă
d - conţine informaţii biografice
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008 SERIALE
Frecvenţa
a - anual
b - bilunar
c - 2 pe săptămână
d - cotidian
e - la 2 săptămâni
f - 2 pe an
g - la 2 ani
h - la 3 ani
i - 3 pe săptămână
j - 3 pe luna
m - lunar
q - trimestrial
s - 2 pe lună
t - 3 pe an
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u - necunoscut
w - săptămânal
z - altele
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Regularitatea
n – neregulat
r – regulat
u – necunoscut
x – total neregulat

21

Tip serial
# - nici una din următoarele
d - bază de date actualizată
m - serie monografică
n - ziar
p - periodic

23

Format unitate
# - nici una din următoarele
a - microfilm
b - microfişă
c - microopac (dischetă, casetă etc.)
d - print format mare
f - braille
o - online
r - print format normal
s - electronic (este destinat utilizării cu ajutorul computerului)

25-27 Natura conţinutului
# - conţinut nespecificat
a - abstractele altor publicaţii
b - bibliografii
c - cataloage
d - dicţionare
e - enciclopedii
f - manuale
i - index
j - brevete
l - legislaţie
o - recenzii (reviews)
r - buletine, repertorii
s - statistici
t - rapoarte tehnice
u - standarde
y - anuare
29

26

Conferinţă
0 - nu este conferinţă
1 - este conferinţă
008 COMPUTER FILE / RESURSĂ ELECTRONICĂ
Tip computer file
a = date numerice
b = program computer
d = document (text)
e = date bibliografice
g = joc
h = fişier digital audio
j = sistem sau serviciu online
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m = mixt (de ex. program + fişier textual)
u = necunoscut
z = altceva
020 ISBN (R)
Câmpul 020 conţine numărul ISBN atribuit unei publicaţii monografice de către agenţiile naţionale
autorizate.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - nr. ISBN (NR)
Exemple:
020 __

|a 978-973-621-178-2

Notă! Pentru mai multe ISBN-uri se repetă câmpul 020.
020 _ _

|a 9975-928-27-7 (Vol. 1)

020 _ _

|a 9975-928-26-9 (Vol. 2)

020 _ _

|a 9975-927-08-4 (supliment)

022 ISSN (R)
Câmpul 022 conține numărul de identificare unic (ISSN) atribuit unei resurse continue.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - nr. ISSN (NR)
Exemple:
022 __

|a 1857-226X

022 __

|a 1810-9136

040 Sursa de catalogare (NR)
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – instituţia care a creat înregistrarea
|b – limba de catalogare
|c – instituţia care a transcris înregistrarea
|d – instituţia care a modificat înregistrarea
Exemplu:
040__ |a UTM
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041 Cod de limbă (R)
Codul de limbă conform Listei de coduri MARC pentru limbi.
Câmpul 041 se inserează doar pentru specificarea mai multor limbi, dacă documentul e doar într-o limbă
se indică în câmpul 008.
Indicatorul 1
Indică dacă lucrarea este sau conţine o traducere.
# - nu există informaţii
0 - nu este traducere / nu conţine o traducere
1 - este traducere sau conţine o traducere
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - cod de limba (R)
|b – cod de limbă pentru abstracte (R)
|f – cod de limbă pentru cuprins (dacă diferă) (R)
|h - cod de limbă pentru original (R)
Exemple:
Textul e în mai multe limbi, dar predomină engleza
008/35-37 eng
041__ |a eng |a fre |a ger

Dicționar englez-francez-german sau Text paralel în engleză, franceză, germană.
008/35-37 mul
041__ |a eng |a fre |a ger

Notă! Primul indicator 1 se utilizează pentru toate cărţile traduse din alte limbi sau pentru cărţi care
conţin traduceri.
Exemplu:
Text în română tradus din engleză
008/35-37 rum
041 1_

|a rum |h eng

Pentru informaţii suplimentare se mai poate insera câmpul 546 - Note despre limbă
Exemplu:
Text în română; rezumate în franceză, germană şi rusă
008/35-37 rum
041 1_

|a rum |b fre |b fre |b rus

546 _ _

|a Text în limba română; rezumate în franceză, germană şi rusă

044 Cod de ţară (NR)
Cod format din 2 sau 3 caractere care indică ţara în care a fost publicat sau produs documentul (conform
Listei de coduri MARC pentru ţări).
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - cod de ţară (R)
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Exemplu:
Publicaţie editată în Franţa, Italia, Spania.
008/15-17 fr (în câmpul 008 se trece prima ţară)
044 __ |a fr |a it |a sp

080 Clasificare Zecimală Universală (R)
Câmpul este repetabil. Pentru mai mulţi indici de clasificare se inserează repetat 080.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - indice CZU (NR)
Exemple:
080 __ |a 616.24-002(07)
080 __ |a 908(478)(031)

090 Cota de raft (NR)
Câmpul 090 se inserează dacă este necesar să fie afişată cota de raft în formatul Fişă de catalog.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – cota de raft
Exemple:
090 __ |a 908(478) / L72
090 __ |a 616.5 / D33

100 Autor persoană fizică - intrare principală (NR)
Câmpul 100 conţine numele autorului-persoană fizică, având responsabilitate intelectuală primară pentru
lucrarea descrisă şi este utilizat ca intrare principală în înregistrarea bibliografică.
Orice autor pe care dorim să-l înregistrăm în câmpul 100 trebuie ataşat descrierii din fişierul de autoritate.
Dacă autorul nu are înregistrare în fişierul de autoritate, pentru acesta se va crea o nouă înregistrare de
autoritate.
Indicatorul 1
0 - prenumele – primul element de intrare
1 - numele de familie/ nume consacrat – primul element de intrare
3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă).
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – nume de persoană (NR)
|b – numerotare (NR)
|c - titluri asociate numelui (R)
|d - date asociate numelui (NR)
|g - informaţii diverse (R)
|q - forma completă a numelui în cazul iniţialelor. (NR)
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|4 - relaţia dintre nume şi document (trad., ed., red.) (R)
|u - afiliere (NR)
Exemple:
100 0_

|a John Paul |b II |c Papa |d 1920-

100 0_

|a Cloude |c d’Abberville, pere |d decedat 1623

100 1_

|a Sandul, Alexandru Mihail

100 1_

|a Churchill, Winston |c Sir |d 1874-1965

100 1_

|a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)

100 1_

|a Prisacari, Viorel |4 red.

100 1_

|a Lâsâi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF

100 3_

|a Farquhar family

110 Autor colectiv instituţie/organizaţie - intrare principală (NR)
Denumire de colectivitate (organizaţie, instituţie, asociaţie) utilizată ca intrare principală în înregistrarea
bibliografică.
Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele instituţiei.
2 - nume în ordine directă.
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - nume colectivitate (NR)
|b - nume subordonat (R)
|c - localizare (R)
|d - data (R)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k – subvedeta de formă (R)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|t – titlul lucrării (NR)
|u – afilierea sau adresa numelui colectiv (NR)
|4 - relaţia dintre nume autor colectiv şi document (organizator, etc.) (R)
Notă! Conferinţele şi congresele subordonate unei instituţii se descriu în câmpul 110 şi nu în 111.
Exemple:
110 0_ |a Newman Industrial Relations Library
110 1_ |a Iasi |b Gh. Asachi Technical University of Iasi|b Machine Parts Dep. Conference |n 2nd : |d
1968 |c Iasi, Romania
110 2_ |a Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
110 2_ |a Scientific Society of San Antonio
110 2_ |a Academia Română
110 1_ |a International Labour Organization |b European Regional Conference |n 2nd |d 1968 |c
Geneva, Switzerland

111 Autor colectiv conferinţă/congres/simpozion - intrare principală (NR)
Nume de congres/conferinţă/simpozion utilizat ca intrare principală în înregistrarea bibliografică.
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Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele conferinţei, congresului.
2 - nume in ordine directă.
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – numele congresului, conferinţei (NR)
|c - localizare (R)
|d - data întrunirii (NR)
|e - nume subordonat (R)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k - subvedeta de formă (R)
|l – limba lucrării (NR)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|q – numele conferinţei ce urmează numele competenţei juridice (NR)
|t – titlul lucrării (NR)
|u – afilierea sau adresa numelui din subcâmpul |a (NR)
Exemple:
111 1_ |a Paris |q Peace Conference |d 1919
111 2_ |a Creşterea economică în condiţiile globalizării, conf. intern. şt.-pract. |n 9 |d 2014 |c Chişinău
111 2_ |a Festival of Britain |d 1991|c London

240 Titlu uniform (NR)
Se utilizează atunci când descrierea bibliografică are intrarea principală fie in 100, 110 sau 111. În mod
normal, câmpul 240 însoţeşte câmpul 245. Câmpul 240 poate conţine titlul original al lucrării catalogate.
De exemplu în cazul traducerilor.
Indicatorul 1
Titlul uniform imprimat sau afişat
0 - neimprimat/neafişat
1 - imprimat/afişat
Indicatorul 2
Caractere care nu se citesc
0 – nu sunt caractere necitite
1-9 = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuaţie de la începutul titlului)
Subcâmpuri:
|a - titlul uniform (NR)
|l - limba lucrării (NR)
|n - numărul părţii ( R )
|p - denumirea părţii (R )
Exemple:
100 1_ |a Porta, Giambattista della |d1535?-1615
240 10 |a Duoi fratelli rivali |l English & Italian
245 14 |a Gli duoi fratelli rivali = The two rival brothers |c Giambattista della Porta ; edited and
translated by Louise George Clubb
100 1_ |a Dickens, Charles
240 14 |a The Pickwick papers |l fre
245 14 |a Les papiers de Pickwick |c Charles Dickens
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100 1_

|a Манолов, Калоян

240 14 |a Велики химици |l на русском языке
245 14 |a Великие химики |c Калоян Манолов ; перевод с болгарского С. Стасева
100 1_ |a Popa, Vasco
240 10 |a Poeme. Selecţiuni |l rum
245 10 |a Câmpia neodihnei |b poeme |c Vasko Popa

245 Titlu propriu-zis (NR)
Câmpul 245 este compus din titlul propriu-zis, desemnarea generală a materialului (mediu), informațiile
la titlu și mențiunea de responsabilitate din descrierea bibliografică a unei lucrări. De asemenea include
titlul paralel, desemnarea numerică a unei părți/secțiuni și denumirea unei părți/secțiuni.
Se va respecta punctuaţia conform principiilor ISBD.
Indicatorul 1
Dacă titlul este o intrare complemetară.
0 - titlul nu este intrare complementară. Valoarea 0 este întotdeauna utilizată atunci când câmpurile
100, 110, 111 nu sunt prezente în înregistrare. (Descriere la titlu)
1 - titlul e intrare complementară (adică intră în indexul alfabetic pentru regăsire în sistemul
automatizat)
Indicatorul 2
Caractere care nu se citesc
0 – nu sunt caractere necitite
1-9 = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuaţie de la începutul titlului)
Subcâmpuri:
|a - titlul propriu-zis (NR)
|h - forma de prezentare a documentului (NR)
|b - titlul paralel sau completare la titlu (NR)
|c - menţiuni de responsabilitate (NR)
|g – perioada de timp în care au fost create materialele descrise (R)
|n – numărul părţii (R)
|p - denumirea părţii (R)
Exemple:
245 04 |a The Year book of medicine
100 1_ |a Stratulat, Oleg
245 10 |a Impozite indirecte |c Oleg Stratulat ; Academia de Studii Economice din Moldova
245 00 |a Love from Joy |b letters from a farmer’s wife |n Part III |p1987-1995, At the bungalow
245 00 |a Anatomia omului |n Vol. 1 |p Sistemul cardiovascular |h Resursă electronică |c V. Papilian, S.
Cotelnic, A. Rusu, B. Radoi
245 10 |a Mecanica |h Resursă electronică |b Statica. Cinematica. Dinamica |c Tiberiu Pavel Itul, Gabriel
Fodor

Notă! Subcâmpul |h se inserează după subcâmpurile |a, |n, |p, înainte de subcâmpurile |b, |c.
245 00 |a Colorado heritage |b the journal of the Colorado Historical Society
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245 10 |a Инфекционная гепатология |b руководство для врачей |c В. Ф. Учайкин, Т. В.
Чередниченко, А. В. Смирнов
245 10 |a Contabilitatea financiară a întreprinderii |b caiet de lucrări practice |c Victor Munteanu, Mirela
Niculae
245 10 |a Economic growth in conditions of globalization = Creşterea economică în condiţiile
globalizării |b Intern. scientific and practical conf. |c organising committee: Alexandru Stratan,
Tudor Bajura ; reviewers: Ludmila Cobzari [et. al.]
246 31 |a Creşterea economică în condiţiile globalizării
245 00

|a ibliografia agricolă română = Romanian agricultural bibliography |c [coordonatori: Cristian
V. Roske, Dorothea Sasu-Timerman]

246 31

|a Romanian agricultural bibliography

245 10 |a Contabilitatea manageriala |b note de curs |c Stela Caraman, Rodica Cusmaunsa ; Academia
de Studii Economice din Moldova
245 00 |a Annual report of the Minister of Supply |n Part 2 |p Labour unions = Rapport annuel du
ministre des Approvisionnements |n Part 2 |p Syndicats ouvriers
246 31 |a Rapport annuel du ministre des Approvisionnements |n Part 2 |p Syndicats ouvriers
245 10 |a Fiicele doctorului March |n Vol. 2 |c Louisa May Alcott ; traducere si note de Ramona Popescu

Notă!
1. Orice alte titluri de pe pagina de titlu care sunt titluri de părţi sau volume se vor trece în câmpul 505 şi
se vor face obligatoriu şi intrări complementare la aceste titluri în câmpul 740.
2. Alte forme de titluri care pot apărea pe copertă, cotor sau în altă parte pe carte, în afara paginii de titlu,
vor fi menţionate în câmpul 500 şi repetate în 740, dacă bibliotecarul catalogator consideră necesară
intrarea complementară.
246 Altă formă a titlului (R)
Indicatorul 1
Dacă titlul este o intrare complemetară.
0 – cu notă, titlul nu e intrare complementară.
1 – cu notă, titlul e intrare complementară (adică intră în indexul alfabetic pentru regăsire în
sistemul automatizat).
2 – fără notă, titlul nu e intrare complementară.
3 - fără notă, titlul e intrare complementară
Indicatorul 2
# = tipul titlului nespecificat
0 = o parte din titlu
1 = titlu paralel
2 = titlu distinctiv
3 = alt titlu
4 = titlu pe copertă
5 = titlu adăugat pe pagina de titlu
Subcâmpuri:
|a – altă formă a titlului (NR)
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|b – completare la titlu (NR)
|p - denumirea părţii (R)
|n – numărul părţii (R)
|i – nota ce explică (precede subcâmpul |a) (NR)
Exemple:
245 10 |a 5 поросят
246 3_ |a Пять поросят
245 16 |a Л. В. Толстой
246 3_ |a Лев Владимирович Толстой
245 00 |a Journal for general philosophy of science = Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
246 31 |a Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
245 10 |a Computerized engineering index
246 1_ |i Also known as: |a COMPENDEX
245 04 |a The Berkley book of modern writing
246 30 |a Modern writing
245 10

|a Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures |c Eugene D. Frank, Bruce W. Long,
Barbara J. Smith.

246 30

|a Atlas of radiographic positioning & procedures

246 30

|a Radiographic positioning & procedures

250 Ediţia (R)
Informații referitoare la ediția lucrării catalogate.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - menţiunea de ediţie (NR)
|b – informații referitoare la menţiunea de ediție, de obicei aici se indică responsabilitatea unei
persoane fizice sau colectivități și/sau mențiunea de ediție paralelă (NR)
Exemple:
250 _ _ |a Ed. a 2-a, rev.
250 _ _ |a Ed. a 2-a, rev. şi compl.
250 _ _ |a 2-е изд., перераб. и доп.
250 |a 4th ed.
__

|b revised
by J. G. Le
Mesurier
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and E.
McIntosh,
Repr. with
corrections
250 _ _ |a Canadian ed. = |b Éd. canadienne

260 Date despre publicare (R)
Informații referitoare la publicarea, tipărirea, distribuirea, sau producerea unei lucrări.
Se va utiliza punctuaţia conform principiilor ISBD.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - locul publicării (R)
|b - numele editurii (R)
|c - data publicării (R)
|e – locul imprimării (R)
|f – tipografia/producătorul (R)
Exemple:
260 _ _

|a Москва |b Высшая школа |c 1996

260 _ _

|a Chişinău |b Medicina |c 2013

260 _ _

|a ucureşti |b Kullusys |c [2010?] |f Tip. Shik & Ştefan

260 _ _

|a Bucureşti |b Editura Didactică şi Pedagogică |c 1993

260 _ _

|a Berlin |a New York |b Springer |c 1997

260 _ _

|a [S. l. |b s. n.] |c [199-?]

260 _ _

|a Chişinău |b [s. n.] |c 2015

260 _ _

|a Edinburgh |b Mosby |b Elsevier |c 2012

260 _ _

|a London |b Dorling Kindersley |a New York |a Melbourne |c 2012

260 _ _

|a London |a New York |b Routledge |c 2008

260 _ _

|a London |a San Francisco |a New York |b Addison-Wesley |c 2002

260 _ _

|a Paris |b Gauthier-Villars |a Chicago |b University of Chicago Press|c 2011

300 Descrierea fizică (R)
Descrierea fizică a documentului catalogat: paginaţie, dimensiuni, alte detalii fizice, material însoţitor etc.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - nr. pagini, volume, casete, etc. (R)
|b - alte detalii fizice (NR)
|c - dimensiuni (R)
|e - material insoţitor (NR)
Exemple:
300 _ _ |a XI, 538 p. |b ill.
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300 _ _ |a XIV, 144 p. |b fig., tab.
300 _ _ |a 608 с. |b ил. |b 24 cm.
300 _ _ |a 2 vol. |b il.
300 _ _ |a XVIII, 555 p. |b fig. |e CD-ROM
300 _ _ |a 1 CD-ROM |e 1 manual (36 p.)
300 _ _ |a 4 discuri optice electronice (3 CD-ROM, 1 DVD) : în mapă 21 x 28 cm

310 Frecvenţa publicării (NR)
Câmpul 310 se utilizează în cazul publicaţiilor seriale. Aceste date se regăsesc şi în câmpul 008 / 18.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - frecvenţa publicării (NR)
Exemple:
310 _ _ |a Trimestrial
310 _ _ |a Lunar
310 _ _ |a Anual

362 Date de început / încetare a publicării la seriale (R)
Câmpul 362 conţine informaţii despre data de început şi/sau încetare a publicării la seriale, precum şi
desemnarea secvenţială. În cazul în care informațiile au fost obținute din alte surse decât primul sau
ultimul număr al publicaţiei, se inserează valoarea 1 a primului indicator şi, de obicei, sursa informațiilor
este citată.
Datele din acest câmp pot fi identice cu informațiile din câmpul 008/07-10 (Data 1) și/sau 008/11-14
(Data 2). Datele incomplete, aproximative nu se înregistrează în acest câmp.
Indicatorul 1
0 - stil formatat (se utilizeză atunci când deţinem primul și/sau ultimul număr)
1 - stil neformatat (se utilizează atunci când nu deţinem primul și/sau ultimul număr, informațiile
sunt cunoscute din alte surse)
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - date despre publicare (NR)
|z – sursa informaţiilor (NR)
Exemple:
362 0_

|a Vol. 1, nr. 1 (Aprilie 1981-)

362 0_

|a 1968-

362 1_

|a Began with vol. 4, published in 1947

362 1_

|a A încetat să apară cu nr. 2, 1964

380 Tipul publicaţiei (R)
Clasa sau genul din care face parte o lucrare. Câmpul poate fi utilizat pentru a diferenția o operă de alta cu
același titlu.
Indicatorul 1
# - nedefinit
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Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – forma lucrării / tipul publicaţiei (R)
Exemple:
380 _ _ |a Dicţionar
380 _ _ |a Teză de licenţă

490 Titlul Seriei/Colecţiei (R)
Acest câmp conţine titlul seriei/colecţiei cu orice alte informaţii şi responsabilităţi.
În câmpul 490 denumirile de părţi ale unui titlu de serie şi responsabilitatea nu sunt în subcâmpuri
separate.
Câmpul 490 nu servește ca intrare adăugată pentru titlul seriei. Pentru a crea o intrare complementară se
va utiliza câmpul 830.
Indicatorul 1
0 - serii neurmărite
1 - serii urmărite (are intrare complementară în câmpul 830)
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - titlul seriei sau colecţiei (R)
|v – numărul volumului sau părţii (R)
|x – ISSN (NR)
Exemple:
490 1_ |a Ученые записки / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |x
0371-6791 |v Т. 37
830 _0 |a Ученые записки (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
490 1_ |a The Secrets Series
830 _4 |a The Secrets Series
490 1_ |a Papers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies |v no. 3 = |a Travaux et
documents de l'I.C.I. Série C, ibliographies |v no. 3
830 _0 |a Papers and documents of the I.C.I. |n Series C |p Bibliographies |v no. 3
830 _0 |a Papers and documents of the I.C.I.
830 _0 |a Travaux et documents de l'I.C.I |n Série C |p Bibliographies |v no. 3
830 _0 |a Travaux et documents de l'I.C.I.
490 1_ |a Lund studies in geography |x 1400-1144 |v 101 |a Ser. B, Human geography |x 0076-1478
|v 48
830 _0 |a Lund studies in geography |n Ser. B |p Human geography |x 0076-1478 1 |v 48
830 _0 |a Lund studies in geography |x 1400-1144 |v 101

500 Notă generală (R)
Notă care oferă informaţii generale despre documentul catalogat.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
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# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
Exemple:
500 _ _ |a Anexe p. 1749-1858
500 _ _ |a Именной указатель: с. 918-945
500 _ _ |a Географический указатель: с. 946-964
500 _ _ |a Diapozitive în buzunar
500 _ _ |a Descriere bazată pe Vol. 1, nr. 1 (2006)

502 Notă teză (R)
Informaţii generale despre teză.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
|b – gradul/titlul ştiinţific(NR)
|c – instituţia academică ce acordă titlul respectiv (NR)
|d – anul susţinerii(NR)
|g – alte detalii (R)
Exemple:
502 _ _ |a Teză |b doctor în medicină |c USMF "Nicolae Testemiţanu" |d 2012
502 _ _ |a Teză |b doctor habilitat în medicină |c USMF "Nicolae Testemiţanu" |d 2015

504 Notă bibliografie şi index (R)
Notă care oferă informaţii despre bibliografii şi indexuri.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
|b – numărul de referinţe (NR)
Exemple:
504 _ _ |a Bibliogr.: p. 258-260

|b 84

504 _ _ |a Include bibliogr. şi index
504 _ _ |a ibliogr. la sfârşit de art.
504 _ _ |a Библиогр. в конце глав
504_ _ |a Includes bibliographical references and index

505 Notă de conţinut (R)
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Câmpul 505 dezvăluie titlurile părţilor/volumelor unei lucrări în mai multe volume. Este una din
modalitățile de a descrie lucrările în volume.
Indicatorul 1
0 – conţinut/cuprins complet
1 – conţinut incomplet (de ex. biblioteca nu deţine toate volumele publicaţiei)
2 – conţinut parţial
Indicatorul 2
Nivelul de desemnare a conţinutului
# - de bază
0 - dezvoltat
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
Exemple:
505 0_ |a vol. 1. Carbon -- vol. 2. Nitrogen
740 02 |a Carbon
740 02 |a Nitrogen
505 0_ |a T. 1. Иоган Рудольф / ред. Д. Т. Пенов -- Т. 2. Станислав Каницаро / ред. А. В. Углов
505 0_

|a vol. 1-2. Economie agrară = Agricultural economics -- vol. 3. Cultura i protec ia plantelor
= Field crops and plant protection -- vol. 4. Cre terea animalelor i medicina veterinară =
Animal breeding and veterinary medicine -- vol. . tiin a solului i îngră ăminte = Soils and
fertilizers -- vol. 6. Mecanizarea agriculturii = Agricultural mechanization.

300 _ _ |a 4 v. |b ill. |c 24 cm.
505 0_

|a vol. 1. Historical perspectives -- vol. 2. Scientific advances -- vol. 3. Scientific consolidation - vol. 4. Global health ethics, public policy and challenges for the future.

520 Notă rezumat (R)
Notă care conţine rezumatul, cuprinsul sau recenzia lucrării catalogate.
Indicatorul 1
Indică termenul constant de afişare generat de sistem, de exemplu Rezumat:
# - Rezumat
0 - Subiect
1 - Recenzie
2 - Domeniul și conținutul
3 – Abstract
8 – nu generează afişarea termenului constant
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei
|b – completare la notă
|u – URL
Exemple:
520 _ _ |a Provides differential diagnosis of both common and rare skin conditions. Includes clinical
photographs and tables that aid in comparing diseases and presenting specific points in
arriving at a correct diagnosis.
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520 3_ |u http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm

Va fi afişat în felul următor:
Abstract: http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm
530 Notă disponibilitate (R)
Notă care oferă informaţii despre disponibilitatea formei fizice suplimentare.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
|u – URL
Exemple:
530 _ _ |a Disponibil şi pe CD-ROM
530 _ _ |a Online version available via The New Bartleby Library |u http://bartleby.com/99/index.html
530 _ _ |a Disponibil şi online
856 41 |u http://muse.jhu.edu/journals/american%5Fqu

538 Notă detalii de sistem (R)
Cuprinde date tehnice minime pentru citirea unui document electronic. De exemplu: caracteristicile fizice
ale unui fișier de calculator, modul de acces, limbajul de programare, sistem de operare, cerințe de sistem,
cerinţe de memorie, software auxiliare, echipamente periferice etc.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
Exemplu:
538 __ |a Cerinte de sistem: Windows 98, 2000, XP, Vista. 1.0 GHz CPU or higher. 256 MB RAM
minimum. 100 MB free space. Internet Explorer 6.0 or higher. CD sau DVD drive.

541 Notă despre provenienţă (R)
Câmpul 541 conţine informaţii despre sursa de provenienţă a documentului. Câmpul 541 se repetă la
achiziționarea exemplarelor suplimentare la titlul respectiv.
Indicatorul 1
# – nu există informaţii
0 – privat
1 – public
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – sursa (persoana, organizaţia) (NR)
|b - adresa (NR)
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|c - metoda de achizitie (NR)
|d – data achiziţiei (NR)
|e – numărul actului
|n – numărul de exemplare (R)
|h – preţul de achiziţie (NR)
Exemple:
541 _ _ |c Schimb interbibliotecar de publicaţii |a iblioteca Universităţii Politehnica |b Timişoara |d
16.06.2015 |e 2015/21 |n 2
541 0_ |c Donaţie |a Gheorghe Ciobanu |d 31.10.2014 |e 2014/36 |n 6

546 Notă despre limbă (R)
Informaţia textuală despre limba în care e scris documentul. Informaţia codificată se conţine în câmpurile
008/35-37 şi/sau 041.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - conţinutul notei (NR)
Exemple:
546 _ _

|a Text în limba română; rezumate în engleză şi rusă

041 1_ |a rum |b eng |b rus
546 _ _ |a Text paralel în limbile română şi rusă
041 1_

|a rum |a rus

600 Subiect - nume de persoană (R)
Subiect - nume de persoană.
Indicatorul 1
0 - prenumele – primul element de intrare
1 - numele de familie/ nume consacrat – primul element de intrare
3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă)
Indicatorul 2
2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2
Subcâmpuri:
|a – nume de persoană (NR)
|b – numerotare (NR)
|c - titluri asociate numelui (R)
|d - date asociate numelui (NR)
|g - informaţii diverse (R)
|q - forma completă a numelui în cazul iniţialelor (NR)
|u - afiliere (NR)
|v – subdiviziune de formă (R)
|x – subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z – subdiviziune geografică (R)
|4 - relaţia dintre nume şi document (trad., ed., red.) (R)
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|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)
Exemple:
600 04 |a John Paul |b II |c Papa |d 1920600 04 |a Cloude |c d’Abberville, pere |d decedat 1623
600 14 |a Sandul, Alexandru Mihail
600 14 |a Churchill, Winston |c Sir |d 1874-1965
600 14 |a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)
600 14 |a Lâsâi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF
600 34 |a Farquhar family
600 14 |a Reagan, Ronald |x tentativa de asasinat |y 1981

610 Subiect - nume de colectivitate (R)
Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume de persoană).
1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele instituţiei.
2 - nume în ordine directă.
Indicatorul 2
2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2
Subcâmpuri:
|a - nume colectivitate (NR)
|b - nume subordonat autorului colectiv (R)
|c - localizare (R)
|d - data (R)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k - subvedeta de formă (R)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|v – subdiviziune de formă (R)
|x – subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z – subdiviziune geografică (R)
|4 - relaţia dintre numele colectivităţii şi document (organizator, etc.) (R)
|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)
Exemple:
610 04 |a Newman Industrial Relations Library
610 27

|a Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" |b Catedra Biochimie |2
usmf

610 24 |a Scientific Society of San Antonio
610 24 |a Academia Română
610 24 |a iserica Catolică |z Germania |x istorie|y 1933-1945

611 Subiect – nume de congres, conferinţă (R)
Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
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1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele conferinţei, congresului.
2 - nume în ordine directă.
Indicatorul 2
2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2
Subcâmpuri:
|a – nume de congres, conferinţă (NR)
|c - localizare (R)
|d - data întrunirii(NR)
|e - nume subordonat (R)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k - subvedeta de formă (R)
|l – limba lucrării (NR)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|q – numele conferinţei ce urmează numele competenţei juridice (NR)
|t – titlul lucrării (NR)
|v – subdiviziune de formă (R)
|x – subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z – subdiviziune geografică (R)
|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)
Exemple:
611 24 |a World Peace Conference|n 1st |d 1949 |c Paris, France
611 24 |a Creşterea economică în condiţiile globalizării, conf. intern. şt.-pract. |n 9 |d 2014 |c
Chişinău
611 24 |a Festival of Britain |d 1991|c London

650 Subiect – termen tematic (R)
Termeni tematici atribuiţi înregistrării bibliografice în conformitate cu normele general acceptate de
indexare controlată sau liberă pentru a oferi utilizatorilor acces după subiecte. În câmpul 650 vedetele de
subiect sunt atribuite în baza listelor și fișierelor de autoritate identificate în valoarea celui de-al doilea
indicator sau în subcâmpul |2 - sursa vedetei sau termenului.
Indicatorul 1
# - nu există informaţie
0 - nivel nespecificat
1 - nivel de bază
2 - nivel secundar
Indicatorul 2
2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2
Subcâmpuri:
|a - vedeta subiect (NR)
|v - subdiviziune de formă (R)
|x - subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z - subdiviziune geografica (R)
|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)
Exemple:
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650 12 |a Гипертензия |x диагноз |v учебники
650 _7 |a Proprietate intelectuală |z Republica Moldova |2 usm
650 _4 |a Criminalistică |z Republica Moldova

651 Subiect – nume geografic (R)
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2
Subcâmpuri:
|a – nume geografic (NR)
|v - subdiviziune de formă (R)
|x - subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z - subdiviziune geografica (R)
|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)
Exemple:
651 _7 |a România |x politica economică |y1993-2003 |2 usm
651 _7 |a Republica Moldova |2 usm

700 Autor persoană fizică - intrare secundară (R)
Acest câmp conţine numele persoanei, în formă de punct de acces, considerate a avea responsabilitate
intelectuală pentru lucrarea descrisă (începând cu al 2-lea şi ceilalţi autori, precum şi editori, traducători,
redactori, ilustratori etc.).
Orice autor pe care dorim să-l înregistrăm în câmpul 700 trebuie ataşat descrierii din fişierul de autoritate.
Dacă autorul nu are înregistrare în fişierul de autoritate, pentru acesta se va crea o nouă înregistrare de
autoritate.
Indicatorul 1
0 - prenumele – primul element de intrare
1 - numele de familie/ nume consacrat. – primul element de intrare
3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă)
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – nume de persoană (NR)
|b - numerotare(NR)
|c - titluri asociate numelui (R)
|d - date de naştere, deces sau orice alte date asociate numelui (NR)
|g - informaţii diverse (NR)
|q - forma completă a numelui în cazul iniţialelor. (NR)
|4 - relaţia dintre nume şi document (trad.; ed.; red.) (R)
|u - afiliere (NR)
Exemple:
700 0_ |a John Paul |b II |c Papa |d 1920700 0_ |a Cloude |c d’Aberville, pere |d decedat 1623
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700 1_ |a Sandul, Alexandru Mihail
700 1_ |a Churchill, Winston |c Sir |d 1874-1965
700 1_ |a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)
700 1_ |a Prisacari, Viorel |4 red.
700 1_ |a Lâsâi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF
700 3_ |a Farquhar family
700 1_ |a Чередниченко, Татьяна Васильевна

710 Autor colectiv instituţie/organizaţie - intrare secundară (R)
În câmpul 710, în formă de punct de acces, se va da denumirea colectivităţii (organizaţie, instituţie), care
are responsabilitate intelectuală asupra lucrării descrise.
Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele instituţiei.
2 - nume in ordine directă.
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a - nume colectivitate (NR)
|b - nume subordonat (R)
|c - localizare (R)
|d - data (NR)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k - subvedeta de formă (R)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|4 - relaţia dintre nume autor colectiv şi document (organizator, etc.) (R)
Exemple:
710 0_ |a Newman Industrial Relations Library
710 1_
710 2_

|a Iasi |b Gh. Asachi Technical University of Iasi|b Machine Parts Dep. Conference |n 2nd |d 1968
|c Iasi, Romania
|a Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" |b iblioteca Ştiinţifică
Medicală

710 2_ |a Scientific Society of San Antonio
710 2_ |a Academia Română

711 Autor colectiv conferinţă/congres/simpozion - intrare secundară (R)
Nume de congres, conferinţă, având responsabilitate pentru documentul descris, utilizat ca punct de acces
secundar în înregistrarea bibliografică.
Indicatorul 1
0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
1 - numele jurisdicţiei, urmat de numele conferinţei, congresului.
2 - nume în ordine directă.
Indicatorul 2
# - nedefinit
Subcâmpuri:
|a – nume de congres, conferinţă (NR)
|c - localizare (R)
|d - data întrunirii(NR)
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|e - nume subordonat autorului colectiv (R)
|g - informaţii suplimentare (R)
|k - subvedeta de formă (R)
|l – limba lucrării (NR)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - denumirea părţii/secţiunii (R)
|q – numele conferinţei ce urmează numele competenţei juridice (NR)
|t – titlul lucrării (NR)

Exemple:
711 1_ |a Paris |q Peace Conference |d 1919
711 2_

|a Creşterea economică în condiţiile globalizării, conf. intern. şt.-pract. |n 9 |d 2014 |c
Chişinău

711 2_ |a Festival of Britain |d 1991|c London
711 2_ |a International Congress of Gerontology |n 9 |d 2011 |c Sydney

740 Titlu asociat sau analitic - intrare secundară (R)
Intrare adăugată pentru titlurile asociate sau analitice, care nu sunt controlate prin intermediul unui fișier
de autoritate sau listă. Se utilizează pentru titlurile volumelor, părţilor (din câmpul 505), suplimentelor,
titlurile de pe copertă, cotor, titlurile uniforme din 240, precum şi pentru alte titluri sau variante la titlu pe
care catalogatorul le consideră importante pentru identificarea şi regăsirea documentului.
Indicatorul 1
Caractere care nu se citesc
0 – nu sunt caractere necitite
1-9 = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuaţie de la începutul titlului)
Indicatorul 2
# - nu există informaţie
2 – intrare analitică
Subcâmpuri:
|a - titlul asociat sau analitic (NR)
|l - limba lucrării (NR)
|n – numărul părţii ( R )
|p - numele părţii (R )
Exemple:
245 10 |a Law and the family, New York |c [by] Henry H. Foster and Doris Jones Freed
500 _ _ |a "Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute": 8 p.
(inserted in pocket of V. 1).
505 1_

|a V. 1. Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment -- V. 2. Dissolution

of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.
740 02 |a Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute
740 02 |a Dissolution of the family unit |p Divorce, separation, and annulment
740 02 |a Dissolution of the family unit |p Economic aspects, custody, taxes

773 Intrare unitate gazdă (R)
Câmpul 773 conţine informaţii care identifică unitatea bibliografică gazdă (sursa) care conţine partea
componentă, căreia i se elaborează înregistrarea bibliografică. De exemplu, în cazul descrierii unui articol
de revistă, gazda este revista.
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Indicatorul 1
0 – nota afişată
1 – nota neafişată
Indicatorul 2
# - In
Subcâmpuri:
|a - autorul (NR)
|b - ediţia (NR)
|d - locul, editura şi data publicării (NR)
|g - partea în relaţie (volum, număr) (R)
|h – descriere fizică (NR)
|n - note (R)
|p – titlu abreviat (NR)
|q – enumerarea şi prima pagină (NR)
|t – titlul unităţii gazdă (revistei) (NR)
|w – număr de control înregistrare (R)
|x - ISSN (NR)
|z – ISBN (R)
Exemple:
773 1_ |t Buletin de perinatologie |d 2003 |g Nr. 3 |h P. 21-28 |n Bibliogr.: p. 27-28 |x 2924-7068
773 1_ |t Intellectus |d 2012 |g Nr. 4 |h P. 97-106
773 1_

|t Conferin a ştiin ifică internaţională "Contabilitatea, auditul i analiza economică între
conformitate, schimbare i performan ă", 2 aprilie 2015 |d Chi inău, 201 |h P. 8-12 |n
Bibliogr.: p. 11-12

773 1_

|t Вестник хирургии им. И. И. Грекова |d 2014 |g Vol. 173, Nr. 5 |h P. 105-111 |n Bibliogr.: p.
110-111

777 Intrare titluri în relaţie (R)
Câmpul 777 se utilizează pentru a crea legături între titlurile în relaţie.
Indicatorul 1
0 – nota afişată
1 – nota neafişată
Indicatorul 2
# - Emis cu:
8 – nu generează afişarea termenului constant
Subcâmpuri:
|a – vedeta intrării principale (din câmpurile 100, 110, 111) (NR)
|b - ediţia (NR)
|c – informaţii de calificare (R)
|d - locul, editura şi data publicării (din câmpul 260) (NR)
|g – partea în relaţie (volum, număr, dată) (R)
|i - informaţii relaţie (R)
|h - descriere fizică (NR)
|n - note (R)
|t - titlul volumului (NR)
|w - număr de control al înregistrării aferente (R)
|x - ISSN (NR)
|z - ISBN (R)
787 Intrare titluri în relaţie (R)
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Câmpul 787 se utilizează pentru a crea legături între titlurile în relaţie, de exemplu titlurile volumelor în
cazul lucrărilor în mai multe volume.
Indicatorul 1
0 – nota afişată
1 – nota neafişată
Indicatorul 2
# - Titlul asociat:
8 – nu generează afişarea termenului constant
Subcâmpuri:
|a – vedeta intrării principale (din câmpurile 100, 110, 111) (NR)
|b - ediţia (NR)
|d - locul, editura şi data publicării (din câmpul 260) (NR)
|g – partea în relaţie (volum, număr) (R)
|h - descriere fizică (NR)
|n - note (R)
|t - titlul volumului (NR)
|w - număr de control al înregistrării aferente (R)
|x - ISSN (NR)
|z - ISBN (R)
830 Serie titlu uniform - intrare secundară (R)
Câmpul 830 servește ca intrare adăugată pentru titlul seriei/colecţiei.
Indicatorul 1
# - nedefinit
Indicatorul 2
Caractere care nu se citesc
0 – nu sunt caractere necitite
1-9 = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuaţie de la începutul titlului)
Subcâmpuri:
|a - titlul uniform al seriei/colecţiei (NR)
|n - numărul părţii/secţiunii (R)
|p - titlul subseriei (R)
|v – nr. volum/parte (R)
|x – ISSN (NR)
Exemple:
490 1_ |a Matematica. Analiza matematică
830 _0 |a Matematica |p Analiza matematică
490 1_ |a Calculatoare personale |v nr. 3 = |a Personal Computers |v no 3
830 _0 |a Calculatoare personale |v nr. 3
830 _0 |a Personal Computers |v no. 3
490 1_ |a Sport : bulletin of the International Union of Students |v 10
830 _0 |a Sport (International Union of Students) |v 10

856 Localizare şi acces electronic (R)
Câmpul 856 este utilizat pentru a indica în înregistrarea bibliografică a unei resurse electronice adresa la
care poate fi accesată. Totodată, câmpul poate fi utilizat pentru a localiza și a accesa o versiune
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electronică a unei resurse non-electronice descrise în înregistrarea bibliografică sau o porțiune din resursa
descrisă (de exemplu, rezumatul în format electronic).
Indicatorul 1
Modul de acces:
# - nu există informaţii
0 – Email
4 - http
Indicatorul 2
Relaţia:
# - nu există informaţii
0 – resursa propriu-zisă
1 – versiunea resursei descrise
2 – resurse asociate
Subcâmpuri:
|u - Uniform Resource Identifier (R)
|z - notă publică (R)
|3 - specificarea materialului (NR)
Exemple:
245 00 |a Analyzing qualitative data |c edited by Alan Bryman and Robert G. Burgess
856 41 |3 Table of contents |u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
245 10 |a Sisteme informatice feroviare |n Volumul 1 |p Analiza si proiectare |c Stefan Iovan
856 41 |u http://www.library.utm.md/cuprins.php?1045381&6&2005 |z Vezi cuprinsul
245 10 |a Proceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents |h [electronic resource] |c
University of Virginia Library, the Library of Congress
856 40 |u http://www.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar

LKR = câmp utilizat pentru a crea legături între diferite tipuri de înregistrări (R)
Există câteva tipuri de legături:
HOL = se utilizează în înregistrarea de holding pentru a crea legătura între înregistrarea de holding şi
înregistrarea bibliografică.
ADM = se utilizează în înregistrarea administrativă pentru a crea legătura între înregistrarea
administrativă şi înregistrarea bibliografică.
DN = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică.
Legătura de tip UP este creată automat din înregistrarea legată înapoi spre înregistrarea cu câmp LKR.
UP = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică. O
înregistrare poate avea doar o legătură de acest tip. Legătura de tip UP este creată automat din
înregistrarea legată înapoi spre înregistrarea cu câmp LKR.
PAR = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică.
ITM = pentru a crea legătura între o înregistrare bibliografică şi exemplarele de la altă înregistrare
bibliografică. Subcâmpul |b conţine numărul de sistem ADM.
ANA = se utilizează pe un titlu individual pentru a crea ambele legături UP şi DN şi legături ITM pentru
una din înregistrări.
Subcâmpuri:
|a – tipul legăturii
|b – numărul de sistem al înregistrării legate
|l – biblioteca unde este localizată înregistrarea legată (de ex. SUO01)
|n – notă cu referire la legătura DN (înregistrarea din jos). Se completează automat cu titlul din
câmpul 245.
|m – notă cu referire la legătura UP (înregistrarea de sus). Se completează automat cu titlul din
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câmpul 245.
|y – legătură an
|v – legătură volum
|i – legătură număr
|r – tag-ul MARC (motivul legăturii)
Exemple:
LKR |a ANA |b 000783393 |l SUO01 |n Fisheries Society of the British Isles. Symposium : [proceedings]
|y 1998 |v 53 |r 773 |m Tropical fish biology
LKR |a HOL |l SUO01 |b 002502613
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