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Periodicele fac parte din publicaţiile în serie, care reprezintă o importantă sursă
de informare şi cunoaştere pentru toate categoriile de utilizatori. Nevoia continuă
de ştiri, de informaţii în toate domeniile şi în lumea ştiinţifică a dus la dezvoltarea
continuă a comunicării media şi a comunicării ştiinţifice.
Publicaţiile în serie, ca şi celelalte documente de bibliotecă, se disting prin
caracteristicile lor speciale, care le fac să fie principalul instrument de difuzare a
informaţiei ştiinţifice. Noutatea este dată de frecvenţa actualizării informaţiilor.
Pentru documentele în serie, actualizarea se poate face la intervale foarte scurte de
timp (zilnic în cazul ziarelor), astfel, cititorul cu nevoi precise de informare va găsi
informaţia potrivită mai rapid decît într-o publicaţie monografică. De asemenea,
publicaţiile în serie sînt prima sursă de informare despre un subiect sau despre
evoluţia unui domeniu sau fenomen.
Conform standardului naţional SM ISO 2789:2009 Statistici internaţionale de
bibliotecă, publicaţia în serie este un document în formă tipărită sau nu, publicat
în fascicole succesive, avînd, de obicei, o ordine numerică sau cronologică, pe o
perioadă care nu este definită, indeferent de periodicitatea acestuia.
Descrierea bibliografică a publicaţiilor în serie se face conform standardului
interstatal ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления.
ISSN este un cod standard internaţional ce permite identificarea tuturor publicaţiilor seriale indiferent de ţara în care sînt editate, de limba publicaţiei sau de
alfabetul utilizat. Acest cod numeric este utilizat doar pentru identificarea unei
publicaţii în serie şi se atribuie tuturor publicaţiilor în serie care sînt deja editate, se
editează sau sînt în curs de apariţie.
După clasificarea IFLA publicaţiile în serie se impart în:
a) autentice (reviste, ziare, reviste de specialitate, diferite serii, anuare, lucrări
ale conferinţelor);
b) non-seriale (seriale temporare, pseudo-seriale, prolongări ).
Revista – o publicaţie în serie ce apare la intervale regulate, mai frecvent decît
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un anuar şi mai puţin frecvent decît un bisăptămînal în care materialele prezentate se
caracterizează printr-o varietate de conţinuturi şi autori (atît în interiorul articolului
cît şi de la un articol la altul). Frecvenţa unei reviste poate fi: bisăptămînală (cu o
apariţie la două săptămîni), lunară, bilunară, trimestrială, semestrială (apare de două
ori pe an).
Ziarul – o publicaţie în serie care conţine informaţii generale sau speciale
despre evenimentele curente, părţile individuale ale căreia sînt rînduite cronologic,
numerotate şi care apare, de obicei, cel puţin o dată pe săptămînă.
În această lucrare ne vom referi la aspectele privind catalogarea revistelor şi a
ziarelor, achiziţionate de Biblioteca universitară bălţeană.
La 01.01.2011, Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice constituie 1 015 459 documente,
dintre care 152 257 sînt periodice (aproximativ 15 % din volumul total de documente). La începutul activităţii Bibliotecii periodicele au fost prelucrate la fel ca şi
cărţile. Ele erau înregistrate în cataloage (fişe) scrise de mînă, tipărite la maşina de
dactilografiat, apoi imprimate din Modulul de Catalogare în sistemul TinLib.
Exemple de fişe scrisă de mînă şi dactilografiată la maşină:

La începutul anilor `90 ai secolului trecut s-a început procesul de informatizare în baza formatului MARC, care acoperea parţial funcţiile specifice ale
Bibliotecii, printre care şi catalogarea. Astfel se punea temelia Catalogului electronic.
Mai tîrziu se va beneficia de o versiune avansată a formatului MARC, într-o reţea
locală în bibliotecă. Cu aplicarea Modulului Catalogare se creează o bază de date
de 101 822 informaţii, inclusiv, baza de date Publicaţii în serie.
Datorită Proiectului de automatizare a bibliotecii, susţinut de Fundaţia
SOROS - Moldova şi Budapesta, instituţia se înscrie printre primele biblioteci din
Moldova cu hardware şi software TINLIB – versiunea 280, mai apoi TINLIB – versiunea
300. Împreună cu toate cărţile baza de date se completa cu notiţe bibliografice
privind Publicaţiile în serie (reviste, ziare, anuare ş.a.). Paralel cu catalogarea curentă
se efectua catalogarea retrospectivă a documentelor monografice şi în serie.
Actualmente Biblioteca este preocupată de problemele catalogării tuturor
tipurilor de documente, inclusiv a publicaţiilor periodice. Modulul Catalogare în programul TINLIB oferă posibilitatea de catalogare şi indexare automatizată a tuturor
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documentelor de bibliotecă şi redactarea informaţiilor convertite prin listarea fişierelor de validare, care oferă posibilitatea de a extrage înregistrările necesare şi
evitarea înregistrărilor duble.
La catalogarea publicaţiilor periodice sînt respectate regulile de catalogare
naţionale şi internaţionale specifice acestui document. În procesul catalogării sînt
respectate următoarele etape:
• examinarea fizică a documentului, determinarea tipului de serial (revistă,
ziar...) şi a suportului;
• verificarea sau actualizarea înregistrării bibliografice existente;
• descrierea bibliografică a serialului;
• identificarea datelor bibliografice necesare descrierii (cunoscute, necunoscute,
elemente ascunse);
• transcrierea datelor bibliografice conform normelor ISBD(S) – International
Standard Bibliographic Description for Serials; standardul specific suportului;
norme naţionale sau locale de catalogare;
• realizarea elementelor de autoritate (selectarea punctelor de acces);
• completarea înregistrărilor bibliografice cu cota topografică, număr local de
identificare;
• indicarea referinţelor.
Catalogarea informaţiei privind revistele
Actualmente, periodicele sînt repartizate prin toate serviciile şi oficiile Bibliotecii pe domeniile de ştiinţă, fiind păstrate, fişate şi legate în volume.
Catalogarea ziarelor
Din an în an, colecţia de periodice este completată. Cu părere de rău, din lipsă
de finanţe, numărul lor este în descreştere. În total Biblioteca deţine 3 307 titluri de
reviste şi 260 titluri de ziare.
Publicaţii periodice total existente la 01.01.2010 şi 01.01.2011
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Reviste şi ziare după limbi la 01.01.2011

Publicaţiile periodice sînt achiziţionate cu grijă de către managerii Bibliotecii
pentru a face faţă cerinţelor utilizatorilor în procesul de instruire şi educaţie.
Conform sondajelor, cele mai solicitate publicaţii periodice sînt din clasele 0; 3; 33;
37; 82...
Periodice pe domenii de ştiinţe (2010-2011)

384
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Actualmente repertoriul publicaţiilor periodice constituie:
• 486 titluri – naţionale;
• 517 titluri – România;
• 335 titluri – Rusia;
• 800 titluri – alte ţări : Ukraina, Belarusi, Marea Britanie, Franţa, Japonia,
Germania etc.
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titluri
486

800

335

naţionale
517

România
Rusia
alte ţări

Biblioteca mai deţine o colecţie de documente vechi şi rare, un bogat patrimoniu de valori bibliofile. Printre cărţile ce sînt păstrate cu sfinţenie găsim şi
periodice vechi. Vom enumăra doar cîteva din ele:
••
••
••
••
••
••

Христианское чтение - anul ediţiei – 1838
Convorbiri literare – anul ediţiei – 1867;
Candela – anul ediţiei – 1886;
Consolatorul – anul ediţiei – 1898;
Богословский вестник – anul ediţiei – 1901…
Boabe de grâu – anul ediţiei - 1931
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În 2010 Biblioteca a primit în dar din partea profesorului Ioan Vasile Nicorici
o bibliotecă personală de cărţi, constituită din 750 de exemplare în 694 de titluri
(9 titluri de publicaţii periodice) din domeniul teologiei şi istoriei. Colecţia donată
include cărţi şi publicaţii
periodice în limbile latină,
greacă, slavona veche, română şi rusă, editate între
anii 1800 - 1950 la edituri
din Chişinău, Bucureşti, Kiev,
Odesa, Moscova, Viena, Paris, Roma etc.
Utilizatorii pot afla informaţii despre publicaţiile
periodice accesînd site-ul
Bibliotecii Ştiinţifice - http://
w w w. l i b r u n i v. u s b . m d .
Înregistrările bibliografice
ale publicaţiilor periodice
sînt structurate pe domenii
de ştiinţă şi aranjate după
limbi şi în ordine alfabetică.
Odată cu crearea Bibliotecii Digitale, utilizatorii
au acces la full-textele
a 8 reviste editate de
universitarii bălţeni: Confluenţe bibliologice, Artă
şi Educaţie Artistică, Fizică şi Tehnică, Revista
Tehnocopia, Limbaj şi context, Glotodidactica, NRF.
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