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În toate zonele descrierii bibliografice se pot face prescurtări; excepţie face titlul propriu-zis. 
 
 
Cuvânt sau expresie Prescurtare 

A 
abreviere abrev. 
adaptare adapt. 
adnotare adnot. 
alcătuit, alcătuitor alcăt, 
articol art. 
autobiografie autobiogr. 
autograf autogr. 
autor aut. 

B 
bibliografie bibliogr. 
biografie biogr. 
broşat broş. 
buletin bul. 

C 
capitol cap. 
cercetător cercet. 
circa cca. 
clasa cl. 
coautor coaut. 
coeditor coed. 
colaborator colab. 
colorat color. 
comentariu, comentator coment. 
compilare, compilator comp. 
complet compl. 
compozitor, compoziţie compoz. 
conferenţiar conf. 
conform cf. 
continuare, continuator contin. 
cooperare coop. 
coordonare, coordonator coord. 
copertă cop. 
corectat(ă) cor. 
cronologic, cronologie cron 
cuvânt introductiv cuv.introd. 

D 
dactilografiat dactilo. 
defectuos def. 
diagramă diagr. 



diapozitiv diapoz. 
dicţionar dicţ. 
director, direcţie dir. 

E 
editat, editor, ediţie  ed. 
ediţie adăugită ed. adăug. 
ediţie bibliofilă ed. bibliof. 
ediţie corectată  şi completată ed. cor. şi compl. 
ediţie critică ed. crit. 
ediţie îmbunătăţită ed. îmbun. 
ediţie prescurtată ed. presc. 
ediţie revăzută ed. rev. 
ediţie revăzută şi adăugită ed. rev. şi adăug. 
ediţie revizuită ed. reviz. 
ediţie şcolară ed. şc. 
elaborator elab. 
exemplar ex. 

F 
facsimile facs. 
facultate fac. 
fasciculă fasc. 
figură fig. 
filă f. 
foaie f. 
foaie de titlu f. de tit. 
fotocopie fotocop. 
fotografie fotogr. 

G 
genealogie, genealogic geneal. 
grafic graf. 
gravură grav. 

H 
hartă h. 
heraldică herald. 

I 
ilustrator, ilustraţie il. 
imprimare, imprimerie impr. 
incomplete incompl. 
institute inst. 
introducere introd. 

Î 
îmbunătăţit(ă) îmbun. 
întocmit întocm. 

L 
legat, legătură leg. 
limbă, limbile lb. 
litografie(re) litogr. 

M 
manuscris ms. 
manuscrise mss. 



marcă tipografică m.tip. 
microformat microform. 
microfotografie microfotogr. 
multigrafiat multigr. 
muzică muz. 

N 
nenumerotat nenum. 
notă muzicală n. muz. 
număr nr. 
număr special nr. spec. 

O 
observaţie obs. 
original orig. 

P 
paginaţie pag. 
paginaţie variată pag. var. 
pagină p. 
periodicitate period. 
planşă pl. 
portret portr. 
postfaţă postf. 
prefaţă pref. 
preliminar prelim. 
preprint prepr. 
prescurtare, prescurtat presc. 
pseudonim pseud. 

R 
redactor, redacţie red. 
redactor respponsabil red. resp. 
referinţă bibliografică ref. bibliogr. 
reimprimare anastatică reimp. anast. 
reproducere fotografică reprod. fotogr. 
reprografiere reprogr. 
republicare rep. 
responsabil resp. 
retipărire retip. 
revăzut, revizuit rev. 
rezumat rez. 
rubrică rubr. 

S 
săptămânal săpt. 
secol sec. 
selectat, selecţionat select. 
semestrial sem. 
studiu introductiv st. introd.  
supliment supl. 

Ş 
şcoală şc. 
ştiinţific şt. 

T 



tabel tab. 
titlu tit. 
tom t. 
traducător, traducere trad. 
transcriere transcr. 
transliterare translit. 
trimestrial trim. 

U 
universitate univ. 
urmare, următor urm. 

V 
volum vol. 
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