CORPURI CEREŞTI (R)
Acest capitol descrie modul de stabilire a înregistrărilor de autoritate corpuri cereşti
individuale, substantive proprii tratate ca substantive comune în LIVES-Ro .Aceste vedete nu
sunt gestionate de LIVES-Ro şi nu. constituie obiectul propunerilor de creaţie.
Pentru detalii suplimetare vezi Principiile LIVES-Ro (1.4).

1. Vedeta
Formă
Vedeta se construieşte cu ajutorul limbajului natural,
De ex. Steaua polară
Forma este deconstruită prin inversiune dacă are un nume , ceea ce permite plasarea pe primul
loc a elementului celui mai semnificativ,
De ex. Orion, Nebuloasă
Cazuri particulare :
• Pentru elementele legate de o dată (comete, supernove etc) vedeta se stabileşte la
denumirea oficială,
De ex. Supernova 1987 A
• Pentru elementele a căror descoperire este anterioară sistemului de denumire oficială,
De ex. Supernova din 1054
Calificativ
Pentru a evita posibilele ambiguităţi şi riscuri de omonimie, asteroizii, stelele, planetele
primesc un calificativ la singular, exprimat prin tipul de element corespunzător,
De ex. Ceres (asteriod)
Mercur (planetă)
Termeni nepreferaţi
Se stabilesc termeni nepreferaţi :
• la forma în limbaj natural dacă vedeta este stabilită în formă inversată,
De ex. Andromeda, Galaxie
UP Galaxia Andromeda
• la numerotările astronomice,
de ex. Orion, Nebuloasă
UP Nebuloasa Orion
UP M42 (nebuloasă)
UP. NGC 1976 (nebuloasă)

(catalogul Messier)
(New General Catalogue)
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• la denumirea în latină, acolo unde există şi la abrevierea latină
de ex. Ursa Mică
UP UMi
UP Ursa Minor
•

La alte nume,

De ex. Delta Scorpionului (stea)
UP Delta Scorpii(stea)
UP Dschubba(stea)
UP Iclarkrau(stea)
• La forma prescurtată a numelui,
De ex. Supernova 1987A
UP SN 1987A (astronomie)

2. Legături
Legături generice
Se stabilesc termeni generici :
• Pentru planete, la tipul de planete,
De ex. Marte (planetă)
TG Planete telurice
• Pentru sateliţi naturali, la planetă, urmată de subdiviziunea « Sateliţi »,
De ex. Phobos (satelit al lui Marte)
TG Marte(planetă)—Sateliţi
Legături asociative
Se stabilesc termeni asociativi la subiectele corespondente,
De ex. Supernova din 1054
TA Crab, Nebuloasă
(reziduu al supernovei)
Gruparea pe domeniu
Indicele de grupare pe domeniu este 520
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