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1. SCOPUL

Reglementarea proceselor de clasificare și indexare a documentelor (unități materiale de
bibliotecă) conform Clasificării Zecimale Universale, vedetelor de subiect, cuvintelor cheie
identificate și completarea câmpurilor automatizate (675, 686, 903, 906, 606, 607, 601) în
catalogul electronic al Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ).

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura de clasificare și indexare se aplică pentru documente (cărți, documente
nepublicate, broșuri, cataloage industriale, documente pe suport electronic amovibil) intrate în
colecțiile BRTȘ și este realizată de către specialiștii Secției Achiziții și Prelucrare (ASP).
Această procedură constă în:

 Clasificarea documentelor conform tabelelor de Clasificare Zecimală Universală;
 Clasificarea rezumatelor și a tezelor de doctor conform Nomenclatorului

specialităților științifice din Republicii Moldova;
 Indexarea pe bază de subiecte, în limbile româna și rusă;
 Clasificarea și indexarea în sistemul automatizat de bibliotecă IRBIS 64, în

conformitate cu documentația programului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 Clasificarea Zecimală Universală, elaborată de Federația Internațională de
Documentare (FID) prin Comisia Centrală de Clasificare;

 Documentația programului IRBIS 64 (2010);
 GOST 7.59-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации;

 GOST 7.66-92 (ISO 5963-85) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие
требования к координатному индексированию;

 Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci cu modificările ulterioare;
 Nomenclatorul specialităților științifice (Aprobat prin Hotărârea Guvernului RM

nr.199 din 13.03.2013);
 SM SR 13420:2005 Biblioteconomie şi documentare. Clasificare Zecimală

Universală. Indici de bază (Modificare 18.12.2019);
 SM STAS 12598:2003 Informare și documentare. Metode de analiză a

documentelor, de determinare a conținutului lor și de selectare a termenilor de
indexare;

 Tezaur Național Politematic, elaborat de Institutul Național de Informare și
Documentare Științifică și Tehnică (România);

 Рубрики предметного каталога ГПНТБ России;
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 Хавкина, Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соеди-
ненные с двузначными. С приложением двузначных таблиц для иностра-
нных языков.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Clasificarea Zecimală Universală este un limbaj de indexare a documentelor sub forma unei
scheme de clasificare care acoperă întregul univers al cunoașterii și este conceput pentru
descrierea subiectului și indexarea conținutului resurselor informaționale, indiferent de purtător,
formă, format sau limbă;

Clasificarea este procesul de orânduire a documentelor pe domenii de cunoaștere, în
conformitate cu ceea ce reflectă conținutul lor, ținând cont de gradul de asemănare și de
deosebire dintre ele;

Colecţii de bibliotecă – totalitatea documentelor de bibliotecă și a resurselor informaționale
accesibile local sau de la distanţă şi puse la dispoziţia utilizatorilor;

Cota de raft reprezintă ansamblul de simboluri (litere, cifre, semne) servind la desemnarea
locului pe care îl ocupă un document într-un fond documentar;

Cuvântul-cheie este un cuvânt sau grup de cuvinte, exprimat într-o formă lexicografică
standardizată, ales din titlul sau textul unui document, care caracterizează conținutul textului și
permite regăsirea acelui document;

CZU – Clasificarea Zecimală Universală;

Indexarea pe subiecte este o metodă de prelucrare analitico-sintetică a informaţiei, care constă
în dezvăluirea conţinutului şi formei unui document cu ajutorul limbajului vedetelor de subiect;

Indicele de clasificare reprezintă elementul care, printr-un sistem de clasificare, este utilizat
pentru reprezentarea unei clase. Reprezintă simbolul de orientare în sistemele de clasificare a
publicațiilor, format din litere și cifre;

Reclasifica – a reface o nouă clasificare;

Tezaurul de termeni reprezintă un vocabular controlat și flexibil de termeni, legați între ei prin
relații semantice și generice, referitor la un anumit domeniu al cunoașterii;

Vedeta de subiect este cuvântul sau grupul de cuvinte cu referire la subiectul conținut în
document.
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5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Clasificarea documentelor

Clasificarea documentelor presupune efectuarea următoarelor etape de lucru:

5.1.1 Clasificarea dubletelor
 trecerea indicelui CZU și a semnului de autor pe versoul paginii de titlu a

documentului;
 scrierea cotei de raft pe coperta exterioară, în partea stângă de sus.

5.1.2. Clasificarea documentelor noi

 analiza și studiul conținutului documentului;
 consultarea catalogului sistematic tradițional, a catalogului electronic în

vederea încadrării, analizei conținutului documentului și realizării unei
clasificări cât mai corecte și în concordanță cu cataloagele (când există
mai multe volume, ediții, ani diferiți de apariție);

 depistarea indicilor de clasificare corespunzători din tabelele CZU;
 stabilirea indicelui principal conform tabelelor CZU;
 stabilirea indicelui auxiliar necesar (forma documentului, limba, locul,

timpul etc.);
 scrierea indicelui pe versoul paginii de titlu a documentului;
 stabilirea semnului de autor (în baza tabelelor de autori) și scrierea lui pe

versoul paginii de titlu a documentului;
 stabilirea și scrierea cotei de raft pe coperta exterioară, în partea stângă de

sus;
- Notă: cota de raft e alcătuită din indicele de raft (se stabilește în

baza listei „Indice de raft”, elaborată de BRTȘ pe baza tabelelor
CZU) și a semnului de autor (se stabilește în baza tabelelor de
autor (autor L. Havkina),

- Notă: cota de raft a documentelor nepublicate este alcătuită din
două elemente: 1 - DN ce semnifică documente nepublicate, 2 -
numărul de inventar,

- Notă: Pentru enciclopedii, ghiduri, dicționare se adaugă indicele
auxiliar comun (03).

 completarea câmpurilor în softul IRBIS 64+:
675: Indici de clasificare CZU,
906: Cotă pe baza CZU,
908: Semnul de autor.

 actualizarea în cataloagele tradiționale și electronic a indicilor CZU
conform modificărilor Consorțiului CZU;
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 autoverificarea clasificării;
 verificarea clasificării;
 organizarea, completarea și verificarea indexului alfabetic.

5.1.3.Clasificarea rezumatelor a tezelor de doctor și doctorat
 stabilirea indicelui pe baza Nomenclatorului cu specialități științifice al

CNAA;
 scrierea indicelui pe coperta rezumatelor a tezelor de doctorat;
 stabilirea indicelui principal conform tabelelor CZU;
 scrierea indicelui pe versoul paginii de titlu a documentului;
 stabilirea și scrierea semnului de autor pe versoul paginii de titlu a

documentului;
 stabilirea și scrierea cotei de raft pe coperta exterioară, în partea stângă de

sus;
 completarea câmpurilor în softul IRBIS 64+:

686: Alţi indici de clasificare,
675: Indici de clasificare CZU,
906: Cotă pe baza CZU,
908: Semnul de autor.

5.1.4. Clasificarea cataloagelor industriale
 stabilirea indicelui principal conform tabelelor CZU;
 scrierea indicelui pe coperta exterioară, în partea stângă de sus.

5.1.5.Documente electronice pe suporturi fizice/amovibile
 stabilirea indicelui principal conform tabelelor CZU;
 scrierea indicelui pe plicuri, în partea stângă de sus.

5.1.6. Reclasificarea documentelor
 modificarea indicelui CZU;
 schimbarea cotei de raft pe document și pe fișa cărții;
 schimbarea indicelui CZU și cotei de raft pe fișele cataloagelor

tradiționale și în catalogul electronic.

5.2. Indexarea documentelor
 analiza și studiul conținutului documentului;
 stabilirea vedetei de subiect (paralel în limba română și rusă);
 stabilirea subdiviziunii;
 stabilirea cuvintelor cheie;
 completarea câmpurilor în softul IRBIS 64+:
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606: Vedetă de subiect,
607: Vedetă geografică,
600: Nume de persoane,
601: Nume de colectivități.
- Notă: câmpurile 606: Vedetă de subiect, 600: Nume de persoane, 601:

Nume de colectivități – se introduc prin fișierul de autoritate „Vedete de
subiect”;

 autoverificarea indexării;
 verificarea finală a înregistrărilor în baza de date;
 verificarea și actualizarea fișierului de autoritate „Vedete de subiect”.
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Anexa 1

MODEL DE COMPLETARE Indice CZU în IRBIS 64

675: Clasificarea Zecimală Universală
Exemplu:

675 574 + 504](082)

MODEL DE COMPLETARE Indice pe bază Nomenclatorului cu specialității științifice al
CNAA

686: Alţi indici de clasificare

Exemplu:
686 521.03

MODEL DE COMPLETARE Subiecte în IRBIS 64

601: Nume de colectivități
Exemplu: Managementul evaluarii competitivitatii bunurilor autohtone in contextul politicii
comerciale a Republicii Moldova : rezum. tz. dr. : 521.03

601 ^AInstitutul National de Cercetari Economice^.10079^CChisinau^QRepublica
Moldova^0Teza de doctorat (Rezumat)

606: Vedetă de subiect
Exemplu: Aditivi si ingrediente alimentare

606 ^3368^AAditivi alimentari

606 ^31201^AIngredienti

606 ^3209^AProduse alimentare

-- Subdiviziune

Exemplu: Clasificatorul ocupatiilor din Republica Moldova

606 ^31478^AOcupatii^BClasificare^GRepublica Moldova

-- Subdiviziune geografică

Exemplu: Monitoringul calitatii solurilor Republicii Moldova



INSTRUCȚIUNE PRIVIND CLASIFICAREA ȘI
INDEXAREA DOCUMENTELOR ÎN BIBLIOTECA
REPUBLICANĂ TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ A INCE

Cod: ICID – BRTȘ

Ediția: 2

Pag. 9 / 10

606 ^3681^AMonitoring ecologic^GRepublica Moldova

606 ^3242^ASol (ped.)^GRepublica Moldova

606 ^38681^AEcologia solului^GRepublica Moldova

-- Subdiviziune formală

Exemplu: Conferinta stiintifica nationala cu participare internationala "Cresterea

impactului cercetarii si dezvoltarea capacitatii de inovare

606 ^3868^AStiinte sociale^9Conferinta

Exemplu: Dictionar economic si financiar bancar englez-roman

606 ^31723^AFinante^9Dictionar

607: Vedetă geografică

Exemplu: Bunăstarea populației Republicii Moldova

607 ^ARepublica Moldova

MODEL DE COMPLETARE Cuvinte cheie IRBIS 64

610: Cuvinte cheie

Exemplu: Procese de autopurificare a sistemelor acvatice. Rolul proceselor redox in

formarea calitatii mediul acvatic

610 acid citric

610 poluanți organici

610 cisteina

- Notă: Vedetele de subiect și cuvintele cheie se introduc în catalogul electronic fără

diacritice
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Anexa 2

SCHEMA-BLOC A HĂRȚII-TRASEU A PROCESULUI DE CLASIFICARE ȘI
INDEXARE A DOCUMENTULUI ÎN BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-

ȘTIINȚIFICĂ

Documente primite

DubleteDocumente noi

Analiza și studiul conținutului
documentului

Clasificarea
CZU

Indexarea pe
subiecte

Cuvinte cheie

Atribuirea
cuvintelor

cheie

Atribuirea
vedetelor de

subiect

Atribuirea
indicilor CZU

Stabilirea și
scrierea cotei

de raft

Completarea fișei de catalog
electronic IRBIS 64 cu câmpurile:

675 : Indici de clasificare CZU,
906: Cotă pe baza CZU; 908:

Semnul de autor; 606: Vedetă de
subiect, 607: Vedetă geografică,

601: Nume de colectivități folosite
ca subiect

Verificarea clasificării și indexării

Trecerea indicelui CZU
și

a cotei de raft


