
Abstract: The article presents the experience in creating authority files in the USARB 
Scientific Library, process started with the implementation of integrated library 
software TinLib. The stages of development are presented, the sources used to construct 
the concept of authority file, route - mape, the responsibilities, the questionnaire, form 
of fields, sample files of authority names of people (teachers, librarians) in the TinLib 
and webOPAC. Also, the difficulties are presented in creating the authority files, as well 
as some proposals for settlement and improvement. 

Misiunea fundamentală a fiecărei biblioteci constă în satisfacerea 
necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor săi prin oferirea celor mai 
potrivite resurse, în raport cu cerinţele acestora. În vederea realizării acestei 
misiuni, bibliotecile îşi organizează resursele după diverse criterii, prin 
construirea unor instrumente judicioase de informare care să asigure cu 
uşurinţă regăsirea celor mai relevante surse. Despre locul şi rolul fişierelor 
de autoritate în acest sistem se discută de mult timp în mediul profesional. 
Acest subiect a fost abordat de bibliotecarii moldoveni în cadrul întrunirilor 
profesionale (ateliere, mese rotunde) de nuvel naţional: la Biblioteca Re-
publicană Ştiinţifică Agricolă a UASM (2010), DIB ULIM (2008), şedinţe de 
lucru ale Grupului Catalogare SIBIMOL, cît şi la nivel de instituţie în cadrul 
orelor de formare profesională. 

Fişiere de autoritate la Biblioteca 
Ştiinţifică USARB:

autori persoane fizice (cadre didactice / bibliotecari) 
colectivităţi, entităţi geografice cu rol de autor


The authority files of the Scientific Library USARB: 

personal authors, (teachers staff/librarians) corporate 
bodies, geographical entities with the role of copyright
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Organizarea şi ordonarea informaţiilor au avut şi au ca fundament de 
bază reguli stricte, care au evoluat de-a lungul anilor. Această evoluţie poate 
fi schiţată într-o hartă - traseu cu includerea momentelor principale: de la 
Expunerea de principii sau Principiile de la Paris (1961), pînă la noile reguli – 
RDA (Descrierea şi accesul la resursă), care abordează atît probleme generale 
de catalogare, cît şi componentele înregistrărilor bibliografice, precum 
şi reguli de stabilire a formelor de autoritate ale persoanelor / familiilor, 
colectivităţilor ş.a 

Funcţiile Fişierelor de Autoritate:
 ● facilitarea accesului la bazele de date bibliografice;
 ● controlul privind formele punctelor de acces; 
 ● constituirea instrumentelor profesioniste de referinţe (pentru utilizatori 

sau bibliotecari); 
 ● stabilirea unei legături coerente între datele bibliografice şi cele de 

autoritate. 

Fişierele de autoritate pot fi divizate în două categorii:
 ● fişiere de autoritate pentru nume
 ● fişiere de autoritate pentru subiecte 

Fişierele de autoritate se referă la entităţi distincte. Astfel, entităţile care fac 
obiectul fişierelor de autoritate pentru nume sînt:

 ● nume de persoane, inclusiv numele de familii;
 ● colectivităţi (permanente şi temporare); 
 ● titluri uniforme;
 ●  entităţi geografice cu rol de autor. 

Fişierele de autoritate pentru nume de persoane sînt constituite din în-
registrări de autoritate care au ca element de bază vedeta sau forma autorizată, 
în accepţiunea actuală. Forma şi alegerea vedetei uniforme se bazează pe 
Regulile Conferinţei de la Paris, considerată ca punct de plecare al standardizării 
internaţionale a procedurilor de catalogare. Secţiunile 7 şi 12 ale acestei Conferinţe 
definesc conceptul de vedetă uniformă şi stipulează o paradigmă simplă a vedetei 
nume de persoană - vedeta uniformă va fi numele (sau forma numelui) cel mai 
frecvent utilizat sau titlul care apare în ediţiile lucrărilor ori în materialele de 
referinţă autorizate. 

Cataloagele on-line ale diverselor biblioteci conţin o varietate de fişiere 
de autoritate, care diferă de la o instituţie la alta. În funcţie de opţiunile fiecăreia, 
unele modele de fişiere de autoritate sînt simple, iar altele de o complexitate mai 
mare. Toate modelele trebuie să respecte anumite reguli şi principii de bază oferite 
de Manualul UNIMARC –Authorities şi de Declaraţia de Principii de la Frankfurt. 
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Fişiere de autoritate la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Construirea fişierelor de autoritate în sistem automatizat în Biblioteca 
Ştiinţifică a început odată cu implementarea Soft-ului integrat de bibliotecă TinLib. 
Iniţial s-a creat FA - vedete de subiect utilizate în OPAC ca cel mai relevant criteriu 
de regăsire a informaţiilor în baza de date. 

Construirea FA CD/B a început din necesitatea de a identifica autorii 
şi de a unifica înregistrările bibliografice la o vedetă uniformă. FA CD/B are 
funcţia prezentării standardizate a informaţiei despre potenţialul intelectual al 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” (cadre didactice şi bibliotecari) care urma să fie 
inclus în Sistemul Informaţional integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL). 
Fişierul contribuie la promovarea imaginii şi creşterea vizibilităţii Universităţii la 
nivel naţional şi mondial. 

Etapele de realizare: formarea echipei de bibliotecari antrenaţi în completa-
rea Fişierelor de autoritate ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor; elaborarea şi 
aprobarea Conceptului de creare a FA CDB; informarea şi documentarea bibliotecari-
lor pe acest subiect; instruirea membrilor echipei în vederea formării abilităţilor de 
muncă asiduă, cu dăruire şi obiectivitate, cu respectarea uniformităţii în descriere; 
promovarea conceptului la nivel de rectorat şi catedră; întocmirea unui chestionar 
pentru colectarea informaţiei despre corpul profesoral universitar şi bibliotecari; 
acumularea informaţiei conform compartimentelor din Chestionar; pentru a fi 
completate exhaustiv toate cîmpurile, bibliotecarii antrenaţi în acest proces au 
conlucrat direct cu fiecare cadru didactic; construirea FA a bibliotecarilor s-a realizat în 
baza CV-lui pe care fiecare bibliotecar din instituţia noastră îl intreţine în e-Portofoliul 
personal; crearea FA CDB. 

Surse de bază utilizate la construirea Fişierului de autoritate
 ● Instrucţiunea Fişierului de Autoritate auctoriale (autori persoane fizice) în 

TINLIB, care conţine recomandări utile: definiţii, criterii de selecţie, schema 
prezentării conţinutului înregistrat, mostre de completare. (GCP SIBIMOL, 
2004);

 ● Mostră Fişier de Autoritate (BNRM);
 ●  Structura Fişierului de Autoritate - Chestionar DIB ULIM .

Fişierul se completează în conformitate cu informaţiile prezentate de pro-

fesori şi bibliotecari.
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Nume, prenume (pentru autorii care posedă nume şi prenume identice, în 

înregistrarea bibliografică se indică profesia); 

Cunoscut(ă) (se indică alte nume cu care sînt semnate unele lucrări pub-licate); 

Forma preferată (se indică forma preferată de semnare a numelui); 

Forma nepreferată (se prezintă alte forme utilizate de autor); 

Profesia (se indică profesia conform diplomei); 

Domeniu de afirmare (se prezintă domeniul în care autorul s-a format iniţial); 

Titluri ştiinţifice; 

Titluri onorifice; 

Funcţia (se indică funcţia deţinută în instituţia în care activează la moment şi cele 

deţinute în alte instituţii); 

Data şi locul naşterii; 

Naţionalittea; 

Studii; 

Cetăţenie

Domiciliu

Activităţi socio-profesionale (activităţi în cadrul asociaţiilor profesionale, 

organizaţii nonguvernamentale);

Afiliere (activităţi în alte domenii, alte instituţii);

Performanţe (realizări obţinute în domeniul de activitate sau domenii adiacente);

Distincţii;

Premii;

Colaborare la publicaţii (se indică publicaţiile la care a colaborat sau colaborează 

la moment);

Debut (se indică anul în care a fost publicată prima lucrare); 

Responsabilităţi: Fişierul de autoritate este elaborat şi ţinut la zi de către 

colaboratorii Serviciului Informare şi Cercetare Bibliografică.
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Mostre de fişiere de autoritate Nume de persoane (Cadre didactice, 
bibliotecari) în TinLib şi webOPAC

TOPALĂ PAVEL, doctor habilitat, profesor universitar
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Fişier de autoritate Nume de persoană (Bibliotecari) 
Răileanu Ludmila

Dificultăţi:
 ● Un număr mare de cîmpuri;
 ● Imperfecţiunea sistemului în a păstra şi afişa informaţiile despre nume/

autori; 
 ● Lipsa trimiterilor la formele asociate ale numelui însoţite de “vezi” şi 

“vezi şi”
 ● Dispariţia informaţiilor din motive necunoscute din TinLib şi Web-OPAC;
 ● Nedorinţa cadrelor didactice, cu precădere Facultatea Drept şi Ştiinţe 

sociale, de a furniza date personale. 
Propuneri:

 ● Revigorarea procesului de partajare a funcţiilor referitoare la crearea 
FA autori naţionali: scriitori, oameni de ştiinţă / cultură, politicieni, 
personalităţi cu renume din diverse domenii etc.;

 ● Înregistrarea întru-un fişier unic de autoritate a personalităţilor de nivel 
naţional;

 ● Determinarea unui anumit număr de cîmpuri obligatorii din macheta FA, 
celelalte rămînînd facultative, la latitudinea autorului;

 ● Achiziţia unui soft care să poată întreţine FA nu numai pentru nume de 
persoane, dar şi pentru celelalte tipuri de fişiere de autoritate. 
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Autorii colectivi au constituit întotdeauna o problemă prin structură şi formă. 
De cele mai multe ori un autor colectiv este prezent în mai multe forme (variante). 

Autorii colectivi pot fi: 
 ● simpli sau avînd o componentă subordonată; 
 ● în variantă prescurtată sau extinsă; 
 ● cu sau fară termeni geografici; 
 ● cu sau fară termeni numerici; 
 ● într-o anumită formă de scriere (ex. caractere latine, caractere chirilice); 
 ● cu sau fără forme succesive 

O înregistrare de autoritate pentru nume de colectivitate va cuprinde 
următoarele elemente: 

 ● Forma numelui de colectivitate ce va fi folosită ca vedetă, principala 
informaţie din înregistrarea de autoritate în baza căreia se organizează şi 
indexează înregistrările bibliografice pentru a asigura punctele de acces; 

 ●  Note informative despre vedetă; 
 ●  Variantele vedetei care funcţionează ca trimiteri de tipul „vezi”; 
 ● Relaţiile dintre vedeta respectivă şi alte vedete autorizate (trimiteri de 

tipul „vezi şi”); 
 ● Note despre sursele consultate; 
 ● Note despre agenţia catalogatoare care face intrarea; 
 ● Alte coduri care să facă posibilă o preluare partajată a datelor. 

Înregistrările de autoritate pentru nume de colectivitate sînt folosite 
pentru : descrierea unei colectivităţi cu caracter permanent sau temporar; unificarea 
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descrierilor bibliografice sub vedeta autorizată; controlul iniţierii şi utilizării 
punctelor de acces; stabilirea relaţiilor între înregistrările de autoritate pentru 
diverse colectivităţi, între aceste vedete autorizate şi înregistrările bibliografice ale 
manifestărilor colectivităţilor, precum şi legătura cu alte surse despre ele. 

Conform AACR2, colectivitatea se consideră „o organizaţie sau un grup de 
persoane care se identifică printr-o anumită denumire şi care acţionează sau 
poate acţiona ca o entitate.” O colectivitate se introduce la denumirea pe care 
colectivitatea însăşi o foloseşte, cu excepţia unor cazuri în care există o colectivitate 
mai mare sau înrudită sau la numele unui guvern. Principiul utilizat pentru 
olectivităţi este de a alege denumirea pe care colectivitatea însăşi o foloseşte 
de obicei (inclusiv denumirile convenţionale), chiar dacă denumirea nu este cea 
oficială. Spre deosebire de numele de persoane, atunci cînd denumirea unei 
colectivităţi se modifică, se introduce o nouă vedetă sub denumirea respectivă 
însoţită de trimiteri încrucişate la şi de la diferite alte forme şi denumiri înrudite. 

Declaraţia de Principii de la Frankfurt, 2003. Conform Declaraţiei de 
Principii de la Frankfurt, vedeta uniformizată pentru o entitate este numele care 
identifică entitatea respectivă într-o manieră consecventă, fie aşa cum se găseşte 
predominant pe manifestări, fie ca nume general acceptat, adecvat utilizatorilor 
catalogului. La stabilirea vedetei autorizate pentru nume de colectivitate se va ţine 
cont de următoarele: 

 ● forma de nume sub care se găseşte colectivitatea în documentele oficiale 
(statut, legi de organizare, etc.);

 ●  frecvenţa unei forme de nume care identifică entitatea descrisă (UNESCO - 
forma frecvent utilizată în detrimentul formei extinse);

 ● durata unei forme de nume care identifică entitatea descrisă (în special cînd 
avem relaţii de subordonare;

 ● introducerea se face în ordine directă (excepţie - instituţii ale statului).

Mostre Fişier de autoritate colectivităţi BCU Iaşi 
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Fişiere de autoritate pentru denumiri geografice
Fişiere de autoritate pentru denumiri geografice este un subcapitol care se ocu-

pă de vedetele geografice folosite în fişierele de autoritate. Vedetele geografice 
sînt întîlnite mai ales ca subiecte ale resurselor, dar şi ca părţi ale denumirilor unor 
colectivităţi (cf. regulilor de catalogare). Construirea punctelor de acces la denumiri 
geografice au la bază aceleaşi reguli de construire a vedetelor, chiar dacă acestea 
se referă la o colectivitate care implică un nume de loc, cu responsabilitate într-o 
resursă sau constituie subiectul unei resurse. Fişierele de autoritate sînt comune 
tocmai pentru a plasa sub aceeaşi denumire geografică toate resursele existente 
într-o colecţie.

Înregistrările de autoritate geografice sînt:
 ● forme autorizate geografice care conţin denumiri de jurisdicţii politice, 

administrative etc.
În acest caz, numele unor colectivităţi conţin denumiri de locuri/teritorii care 

au deţinut sau deţin statut jurisdicţional la un anumit nivel (ţări, oraşe, provincii). 
Exemple: 

 Jersey City (N. J.) şi nu Oraşul Jersey City 
 Coreea de Nord şi nu Republica Populară Democrată Coreeană 
 San Marino şi nu Republica San Marino 

 ● forme geografice autorizate care nu implică jurisdicţii. 
În această situaţie, locurile nu au nici o identitate administrativă sau politică, 

ci ar putea constitui numai subiecte ale resurselor. Locul poate fi exprimat prin 
denumiri de ţări, provincii, regiuni, forme de relief etc. 

AACR2R recomandă folosirea formei engleze a unui nume de loc şi precizea-
ză că această formă se stabileşte pe baza listelor de denumiri geografice şi ale altor 
surse de referinţe publicate în ţările în care se vorbeşte limba engleză. Dacă există 
îndoieli, se foloseşte forma naţională. 

Exemple: Forme de nume întîlnite: Bucharest 
Bucureşti 
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Bucuresci 
Bukharest 
Bucarest Vedeta: Bucureşti (România)
Pentru stabilirea vedetelor de nume geografice din Statele Unite ale 

Americii, LC foloseşte Geographic Names Information System (GNIS), the United 
States Board on Geographical Names’ B, pentru numele de locuri din Australia 
şi Noua Zeelandă se foloseşte the GEOnet Names Server (GNS) GN) domestic 
names system, pentru numele de locuri din Canada sînt cele oferite de Biblioteca 
Naţională a Canadei.

În cazurile în care într-o ţară există mai multe limbi oficiale, se foloseşte 
forma cel mai frecvent utilizată în sursele de referinţă în limba engleză. 

Exemplu: 
 ● Forme de nume întîlnite: Bruxelles 

Brüssel 
Brussels 

 ● Forma cel mai frecvent aplicată în sursele de referinţă în limba engleză: 
Brussels 

Vedeta: Brussels (Belgia)

GLOSAR

Control de autoritate pentru fişierul autor - stabilirea unei forme standard, 
canonice, normalizate pentru unii termeni, incluzînd unele nume proprii 
(nume de persoane fizice) utilizate ca puncte de acces, menţinerea coerenţei 
acestora prin urmărirea relaţiilor dintre autori, lucrări, subiecte.

Intrare - o înregistrare a unei resurse într-un catalog.
Înregistrare de autoritate - înregistrează forma autorizată pentru un nume, 

precum şi toate formele sub care se poate găsi acesta şi realizează legăturile 
dintre ele, adunînd în acelaşi loc informaţii despre acesta.

Fişier de autoritate - un set de notiţe de autoritate şi înregistrări de autoritate care, 
dacă este realizat de către profesionişti, cu responsabilitate, poate constitui 
mai mult decît o referinţă în materie. 

Notiţă de autoritate - este notiţa al cărei element de bază este formularea 
unificată, formulare stabilită de către instituţia care realizează catalogarea. 

Listă de autoritate - un index care conţine în afara formei reţinute în vedetă şi 
formele excluse sau de orientare de tipul “vezi”, “vezi şi” . 

Date de autoritate - informaţii conţinute într-o notiţă de autoritate sau un fişier de 
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autoritate. Trimiterea ”vezi şi” (trimitere de orientare) - trimitere la o lucrare, 
sursă bibliografică sau vedetă unde se pot găsi informaţii complexe în legătură 
cu autoritatea respectivă. 

Trimiterea “vezi” ( trimitere de excludere) - trimitere la o lucrare, referinţă sau 
informaţie. 
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