ECONOMIE POLITICĂ (R)
Principii de utilizare a vedetelor şi subdiviziunilor specifice domeniului economic

1. Vedeta „Economie politică“
„Economie politică“ se utilizează pentru a indexa documentele generale despre această
disciplină.

1.1. Subdivizată prin subiect
-poate fi urmată de subdiviziuni de utilizare generală (subiect sau formă) corespunzătoare,
de ex.:

Economie politică -- Studiu şi învăţământ
Economie politică -- Studiu şi învăţământ -- Congrese
Economie politică -- Cursuri universitare

1.2 Subdivizată geografic
Poate fi urmată de o subdiviziune geografică, însă numai pentru a indexa documente care se
ocupă stadiul disciplinei dintr-un loc anume; ea nu poate fi utilizată în nici un caz pentru a
indexa documente care se referă la activitatea economică dintr-un loc particular.
Pentru un studiu despre ştiinţele economice în Franţa,
Economie politică -- Franţa

1.3 Subdivizată cronologic
Poate fi datată printr-o subdiviziune cronologică, pentru a indexa documente despre istoria
doctrinelor economice
- dacă nu este subdivizată geografic, se va utiliza pentru indexare decupajul cronologic
specific prestabilit, fara nici o altă decupare.
Pentru un studiu despre economia politică în secolul al 18-lea,
Economie politică -- până la 1800
(şi nu: Economie politică -- Sec. 18)
- dacă este subdivizată geografic, sunt utilizate subdiviziunile cronologice flotante,
de ex.: Economie politică -- Franţa -- 1970-….

2. Ramuri ale economiei politice şi subdiviziunea „Aspect
economic“
2.2 Ramuri ale economiei politice
Ramurile majore ale economiei politice sunt luate în considerare sub formă de vedete de tipul
„Economia [domeniului]“,
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de ex.: Economia sănătăţii
UP Sănătate -- Aspect economic
Economia muncii
UP Muncă -- Aspect economic
Ramurile minore ale economiei politice sunt luate în considerare sub forma unor vedete de
tipul „[Domeniu] -- Aspect economic“,
de ex.: Agricultură -- Aspect economic
UP Economie agrară
Timp liber—Aspect economic
UP Economia timpului liber

2.3 Subdiviziunea „Aspect economic“
Vedeta „Aspect economic“ este o subdiviziune flotantă care se utilizează la toate subiectelele
substantive comune, studiate din punct de vedere economic, cu excepţia subiectelor
economice,
de ex.: Alcoolism -- Aspect economic

3. Determinanţi şi adjective de naţionalitate
3.1 Determinanţi
Anumite vedete economice sunt determinate printr-un termen sau o expresie între paranteze,
pentru a indica sensul unui concept în caz de polisemie, în general sau în cadrul unei
discipline.
Aceşti determinanţi sunt:


„economie politică“, care ia în considerare conceptul în sensul său economic,

de ex.: Elasticitate (economie politică)
# Elasticitate
 „teorie economică“, care precizează conceptele care fac obiectul diferitelor teorii din
gândirea economică,
de ex.: Reglare (teorie economică)
 „finanţe“, care ia în considerare conceptul din punct de vedere financiar,
de ex.: Obligaţii (finanţe)
≠ Obligaţii (drept)
 „salarii“, care ia în considerare conceptul din punct de vedere al retribuţiei,
de ex.: Comisii (salarii)
≠ Comisii

3.2 Adjective de naţionalitate
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Există vedete care aparţin domeniului urmate de un adjectiv de naţionalitate. Acestea se
utilizează numai atunci subiectul este studiat în afara ţării de origine. În consecinţă, vedetele
de subiect de acest tip sunt urmate obligatoriu de o subdiviziune geografică,
de ex.: Bănci germane -- Franţa
≠ Bănci -- Germania
≠ Bănci -- Franţa

4. Istorie economică
4.1 Vedetele „Istorie economică -- [subdiviziuni cronologice specifice]“
Vedeta „Istorie economică“ se utilizează numai ca intrare-vedetă pentru indexarea
documentelor generale referitoare la istoria economică mondială; în nici un caz, ea nu poate fi
utilizată pentru a indexa documente referitoare la istoria doctrinelor economice (vezi 1.3) sau
la istoria faptelor economice locale (vezi 4.2)
Această vedetă posedă un decupaj cronologic specific prestabilit, care trebuie să fie utilizat ca
atare în indexare, fără să fie redecupat,
de ex.: Istorie economică -- 1750-1918

4.2 Vedeta „Condiţii economice“
Vedeta „Condiţii economice“ se utilizează numai ca subdiviziune la categorii de persoane,
grupuri etnice şi locuri.
Ca subdiviziune la categorii de persoane şi grupuri etnice, vedeta se utilizează pentru a indexa
documente asupra situaţiei lor economice. Ea poate fi urmată de subdiviziuni cronologice
flotante, pentru a indexa documente referitoare la istoria acestei situaţii,
de ex.: Bibliotecari -- Condiţii economice -- Sec. 19
Ţigani – Condiţii economice – 1945-...
Ca subdiviziune la locuri, ea se utilizează pentru a indexa documente asupra situaţiei
economice în acele locuri. Poate fi urmată, pentru a indexa documente referitoare la situaţia
economică într-un loc particular (istoria faptelor economice locale), de subdiviziuni
cronologice care pot fi:


specifice ţărilor sau grupurilor de ţări, ceea ce înseamnă că există, în lista de autoritate,
sub aceste vedete, un decupaj cronologic specific prestabilit care trebuie să fie utilizat
ca atare în indexare, fără să fie redecupat ori transferat la localităţile ţărilor respective,

de ex.: Statele Unite -- Condiţii economice -- 1865-1918
Asia de est -- Condiţii economice -- 1997-….


flotante, pentru entităţile geografice inferioare ţărilor: regiuni, provincii, departamente
etc.

de ex.: Bahia (Brazilia ; stat) -- Condiţii economice -- Sec. 18
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5. Vedeta „Politică economică“
Vedeta „Politică economică“ se utilizează fie ca intrare-vedetă, fie ca subdiviziune.
Ca intrare-vedetă, se utilizează pentru documentele generale referitoare la acţiunea
autorităţilor publice în domeniul economic; nu se localizează şi nu poate fi datată cu
subdiviziunile cronologice flotante.
Ca subdiviziune la locuri, se utilizează pentru documentele referitoare la politica economică
promovată într-un loc particular. Poate fi datată, atunci când documentele acoperă o perioadă
determinată, cu subdiviziuni cronologice care pot fi:


specifice ţărilor sau grupurilor de ţări, ceea ce înseamnă că există, în lista de
autoritate, sub aceste vedete, un decupaj cronologic specific prestabilit care trebuie să
fie utilizat ca atare în indexare, fără să fie redecupat ori transferat la localităţile ţărilor
respective,
de ex.: Cuba -- Politică economică -- 1959-1993



flotante, pentru entităţile geografice inferioare ţărilor: regiuni, provincii, departamente
etc.
de ex.: Rhône-Alpes (Franţa) -- Politică economică -- 1990-….

4

