GENEALOGIE (R)
În acest capitol sunt prezentate regulile de indexare a studiilor genealogice:
- generale, colective şi locale,
- sau consacrate familiilor, printre care se disting dinastiile şi casele suverane, ca şi
vedetele de tipul „[Loc]( duce de)”.
1. Vedeta „Genealogie”
1.1 Utilizare ca intrare vedetă
Vedeta”Genealogie” cuprinde :
- metodele de cercetare şi exploatare a diferitelor tipuri de documente care pot servi la
stabilirea unui arbore genealogic sau la redactarea istoriei unei familii,
- studiile genealogice foarte generale, nelocalizate.
Notă : Această vedetă nu trebuie să fie urmată de subdiviziunile următoare :
„Ghiduri, manuale, etc.”
„Metodologie”
2. Subdiviziunea „Genealogie”
2.1 Domeniul de aplicare
Subdiviziunea de formă „Genealogie”se utilizează pentru locuri, colectivităţi, categorii de
persoane şi grupuri etnice pentru indexare; de asemenea pentru colecţii sau publicaţii de
documente neprelucrate(arhive, corespondenţe,etc.), pentru istoria elaborată a familiilor
originare din aceste locuri si pentru membri care au aparţinut acestor colectivităţi, categorii
de persoane sau grupuri etnice,
de ex. : Franţa– – Genealogie
Alsacia(Franţa)– – Genealogie
Strasbourg(Rinul Inferior)– –Genealogie
Franţa. Parlament din Paris – – Genealogie
Case regale– – Europa– –Genealogie
Artişti– – Franţa– – Paris– – Genealogie
Afroamericani– – Genealogie
Notă : Subdiviziunea „Genealogie” nu se utilizează nici pentru persoane, pentru care se
utilizează subdiviziunea”Familie”(vezi 3.2.3); nici pentru familii, dinastii, case domnitoare
sau suverane, pentru care se utilizeazează numele de familie singur, fără subdiviziune (vezi
3.2.1).
Ea nu va fi urmată de subdiviziunea „Istorie”.
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2.2. Vedete de subiect suplimentare
Se pot stabili mai multe vedete-subiect suplimentare, dacă sunt necesare pentru stabilirea
locului, colectivităţii, grupului etnic, categoriei de persoane sau tipului de document
folosit : vezi exemplele complete de indexare de la sfârşitul acestui capitol.
Tipuri de documente cercetate : în prezenţa listelor de nume, urmate de datele de botez şi de
înmormântare, sau de naştere şi moarte, extrase din registrele parohiale sau de stare civilă,
trebuie să se stabilească o vedetă-subiect suplimentară pentru a se indica tipul de document
cercetat : fie ”Registrele parohiale– – [Subdiviziune geografică]”fie „Registrele de stare
civilă– – [Subdiviziune geografică]”,
de ex. : pentru ”Lewarde(Nord) : botezuri, 1664-1724, căsătorii, 1660-1736, înmormântări,
1665-1736”,
1. Lewarde(Nord)– – Genealogie
2. Registre parohiale– – Franţa– – Lewarde(Nord)
2.3 Subdiviziunile de formă”Genealogie– – Metodologie”şi „Genealogie– –
Ghiduri, manuale,etc”
Se utilizează subdiviziunea „Genealogie– – Metodologie” pentru documentele cu un înalt
nivel ştiinţific, care recenzează într-un mod aprofundat metodele de localizare ale surselor
arhivistice, de stabilire a filiaţiilor, etc.
Se utilizează subdiviziunea „Genealogie– – Ghiduri, manuale, etc.” pentru ghidurile practice
care furnizează adrese de societăţi genealogice şi de instituţii de consultat, indicând
tipurile de documente de utilizat, etc.,
de ex.: pentru”ABC –ul genealogiei”,
1. Franţa– – Genealogie– – Ghiduri, manuale, etc.
2. Genealogie
Notă : Când documentul conţine în acelaşi timp o parte metodologică şi informaţii
practice, se utilizează subdiviziunea „Genealogie”– – Ghiduri, manuale,etc.”sub
vedeta
apropriată.
de ex.: pentru „Genealogie în Anjou : ghid de cercetări”,
Anjou(Franţa)– – Genealogie– – Ghiduri, manuale,etc.
Maine-et-Loire.Arhive departamentale
3.

Familii

Pentru indexarea genealogiilor, a istoriilor familiale sau a studiilor despre mai mulţi
membri ai unei familii(mai mult de trei), se creează vedete de familii.
3.1

Intrarea numelui de famile în lista de autoritate

3.1.1 Notaţie
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Numele de familie este notat : nume de persoană(NP)
3.1.2

Zona vedetă

3.1.2.1

Forma numelui

Patronimul (Numele de familie) apare sub forma stabilită pentru documentul de
indexat
Nu este vorba de a stabili numele de familie într- o grafie unică considerată
drept canonică pentru că este cea mai folosită.
Numele reţinut nu este legat de gradul de răspândire
De exemplu formele Lefébure sau La Fébure, Lefebve, Le febvre sau Le
Febvre, Lefebvres,
Lefeuvre sau Le Feuvre, Lefèvre sau Le Fèvre, Lefevres pot coexista în lista de
autoritate şi nu sunt readuse la Lefèvre, grafia cea mai răspândită.
Pentru menţinerea sau îndepărtarea particulei se ţine cont de uzanţa ( sau chiar :
norma
lingv.a) ţării de origine a familiei.
Vezi „Names of persons: national usages for entry in catalogues”, 1996.
3.1.2.2 Calificativ
- Patronimul este urmat de calificativ”(familie)”,
de ex. : Hugo(familie)
cu excepţia caselor suverane regale, pentru care se utilizează
calificativele ”(dinastie)”sau „(casă)”(vezi 4.1)..
Calificativul este în limba română
Notă : Nu se adaugă un alt calificativ la vedetă pentru a indica profesia, locul sau perioada,
ceea ce înseamnă că la un acelaşi titlu sunt grupate toate familiile cu acelaşi nume.
Dezvoltările particulare se exprimă prin vedete de subiect suplimentare (vezi 6.6)
3.1.3 Termeni nepreferaţi
3.1.3.1 Variantele de nume atestate în documentul indexat sau lucrările de referinţă trebuie să
constituie termeni nepreferaţi,
De ex. Desaix (familie)
UP Aix (familie Des)
UP Ayes (familie Des)
UP Des Aix (familie)
Des Ayes (familie)
UP Haies (familie Des)
Atenţie : Dacă aceste forme sau grafii au fost utilizate de alte familii, putem fi aduşi în
situaţia, în funcţie de documentaţie, de a suprima unul sau mai mulţi termeni nepreferaţi
pentru a putea stabili o vedetă care să aibă aceeaşi formă : astfel, pentru a indexa
genealogia unei familii Des Haies, se suprimă ultimele două UP-uri din exemplul
menţionat mai sus pentru a putea crea vedeta « Des Haies(familie) »
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3.1.3.2 Numele duble dau în mod egal locul unor termeni nepreferaţi, pornind de la formele,
inversate,
De ex. Caumont La Force (familie de)
UP Caumont de La Force(familie de)
UP La Force (familie de Caumont de)
Fournier de Quincy (familie de)
UP Quincy (familie de)

3.1.4 Legături
Legături care pot fi stabilite între numele de familie
3.1.4.1 Legături cu termen asociat (TA)
Relaţia între două nume diferite purtate succesiv de o familie, având schimbată starea
civilă, fie din voinţă proprie, fie prin expatriere, a unui eveniment istoric etc., este
stabilită printr-o legătură de termen asociat,
de ex.:

Mountbatten (familie)
TA Batternberg (familia de)

3.1.4.2 Legături termen generic (TG) sau termen specific (TS) pentru a lega ramurile
aceluiaşi strămoş:
de ex.:

Condé (familie de)
TG Bourbon (casa de)
Notă: În înregistrarea de autoritate, nu se stabileşte legătură între numele de familie şi
numele unui membru al familiei: această relaţie este exprimată printr-o vedetă de
subiect suplimentară.
3.1.5 Naţionalitate, limbă
La înregistrarea de autoritate reprezentând toate familiile care poartă acelaşi nume, din toate
locurile şi din toate epocile, nu se menţionează, în general, nici naţionalitatea, nici limba
familiei,
de ex.:

Mann (familie)

Această vedetă grupează studiile asupra unei familii de scriitori germani şi a unei
familii de editori americani. Este, deci, imposibil de a-i atribui o naţionalitate sau o
limbă.
3.1.6 Notă istorică
Din aceleaşi motive ca cele enunţate mai sus (vezi 3.1.4), nu se creează o notă istorică,
mai puţin dacă numele de familie nu este folosit decât pentru una şi aceeaşi familie;
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sau pentru familii al căror nume este suficient de semnificativ (pentru dinastii şi case
regale, vezi 4); sau ca să se justifice termenii nepreferaţi sau legăturile,
de ex.:

Mountbatten (familie)
Notă: În 1917, Louis Alexander von Battenberg a renunţat
pentru el şi întreg neamul său la numele său german de
Battenberg pentru a-l purta pe cel de Mountbatten
TA Battenberg (familia de)

3.1.7 Surse
Ca şi pentru nota istorică, citarea ca sursă a unei opere de referinţe sau a unui studiu
care a dus la crearea unei vedete nu este posibilă decât într-un catalog unde numele de
familie nu este folosit pentru una şi aceeaşi familie; sau pentru familiile al căror nume
este suficient de semnificativ; sau când se citează opere de referinţe generale ca
dicţionarele de patronime.
3.2 Utilizare în indexare
3.2.1 Nume de familie
Se realizează o vedetă de subiect la numele de familie, sub care se pot aşeza
subdiviziunile din lista stabilită pentru familii, de completat cu subdiviziunile de
utilizare generală (subiect şi formă), cele mai potrivite, dar niciodată subdiviziunile
“Genealogie” şi “Istorie”
Dacă studiul se ocupă de mai multe familii, se stabileşte o vedetă de subiect pentru
fiecare dintre ele, până la trei vedete. Mai departe se selecţionează cele mai importante
în funcţie de conţinutul documentului de indexat.
3.2.2 Localizare
Pentru localizare se va utiliza denumirea geografică corespunzătoare, urmată de
subdiviziunea “Genealogie”,
de ex.:
1. Raboteau (familie) -- Corespondenţă
2. Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime) -- Genealogie
Notă: În cazul unei biografii colective a membrilor unei familii, nu se utilizează
vedeta de subiect “[Nume geografic] -- Genealogie”, decât dacă documentul indexat
conţine efectiv informaţii de genealogie; dacă nu, se va utiliza “Nume geografic” -Biografie”.
3.2.3 Vedete de subiect suplimentare
Pentru persoane nu se utilizează subdiviziunea “Genealogie”, ci subdiviziunea
“Familie”. Se stabileşte, deci, o vedetă de subiect “[Nume de persoană] -- Familie”,
atunci când această persoană (strămoş comun, personaj celebru sau oricare alt membru
al familiei) face obiectul unor extinderi (dezvoltări) particulare în documentul indexat,
de ex.: pentru “Strămoşii pe linie paternă ai lui Frédéric François Chopin”,
1. Chopin (familie)
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2. Chopin, Frédéric (1810-1849) -- Familie
pentru “Magicienii: o altă istorie a familiei Mann”
1. Mann (familie)
2. Mann, Thomas (1875-1955) -- Familie
4.

Dinastii şi case regale
Printre familii se disting cele care au domnit peste Statele regale, cu ajutorul
calificativului “(dinastie)” şi “(casă)”.
4.1 Definiţii
4.1.1 Dinastii
O dinastie este succesiunea suveranilor aceleiaşi familii, desemnată de un termen
derivat de la nume sau de la rădăcina unui strămoş comun, eventual mitic,
de ex.:

Capeţieni (dinastie) : desemnează descendenţii lui Hugues

Capet
Calificativul „(dinastie)” este cel mai adesea utilizat pentru liniile dinastice foarte
vechi; sau, din vremuri mai recente, în cazul familiilor care nu aparţin nobilimii
europene,
de ex:

Shah (dinastie)
Notă: Dinastie din Nepal fondată de Prithivi Narayama Shah
(în 1768)

4.1.2 Case regale
Calificativul „(casă)” va fi utilizat în LIVES-Ro numai pentru familiile domnitoare
sau care au domnit peste state cu regim monarhic, şi care vor fi desemnate prin
patronimul lor,
de ex:

Windsor (casa de)

Criteriul care permite atribuirea acestui calificativ nu este uzanţa familiilor însele, nici
terminologia lucrărilor de referinţe, ci faptul că membrii familiei care a domnit
figurează în dicţionarele biografice şi în cataloagele de bibliotecă, cu numele lor de
domnie, urmat de un număr şi de titulatură, şi nu de numele lor de familie,
de ex.:

George al VI-lea (regele Marii Britanii; 1895-1952)

Notă: Ducele de Windsor, Eduard al VIII-lea, figurează cu numele său de familie din
cauza abdicării.
Calificativul „(casă)” nu este rezervat familiilor regale: poate fi utilizat pentru
suveranii care poartă alte titluri,
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de ex.:

Médicis (casa de) : pentru marii duci de Toscana
Grimaldi (casa) : pentru prinţii de Monaco
Montfort (casa de) : pentru ducii de Bretania

4.2 Intrarea acestor vedete în lista de autoritate
4.2.1 Notaţie
Ca nume de familie, dinastiile şi casele regale sunt notate nume de persoane NP.
4.2.2 Zona vedetă
4.2.2.1 Forma numelui
Vedeta este luată în forma recomandată în dicţionarele şi alte materiale de referinţă :
de ex.:

Ottonieini (dinastie)
Médici (casa de)

În lipsa formei româneşti, se va utiliza forma originală a numelui. Pentru limbile cu
alfabet non latin, se iau în considerare normele de transliterare sau transcripţie utilizate
de fiecare instituţie.
Pentru menţinerea sau renunţarea unei particule în numele caselor regale vor fi urmate
uzanţele naţionale. Vezi „Names of persons : national usages for entry in catalogues”,
1996. Când renunţăm la particulă ea se plasează după calificativ.
4.2.2.2 Calificativ
Calificativele „(dinastie)” şi „(casă) sunt obligatorii. Ele nu vor fi înlocuite cu expresii
în limba formei, chiar şi în termenii nepreferaţi,
de ex.:

Windsor (casă de)
(şi nu: Windsor (House of))
Hesse (casă de)
UP Hessen (casă de)
(şi nu UP Hesen (haus von)
nici UP Hessen (casă von))

Notă: Nici familiile (vezi 3.1.2), nici dinastiile, nici casele regale nu sunt caracterizate
prin datele lor de existenţă,
de ex.:

Anjou (casă de)

Va fi utilizat pentru trei case care au purtat acest nume succesiv din secolul 10 până în
15.
4.2.3 Termeni nepreferaţi
Variantele lingvistice şi ortografice ale numelui vor constitui termenii nepreferaţi,
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de ex.:

Otonieni (dinastie)
UP Liudolfinger (dinastie)
UP Othonieini (dinastie)
Medicis (casa de)
UP De Medicis (casa)
UP Medici (casa de)

Ca şi diferitele elemente ale numelor compuse,
De ex.:

Saxa-Cobourg-Gotha (casa de)
UP Cobourg et Gotha (casa de Saxa)
UP Cobourg-Gotha (casa de Saxa-)
UP Coburg-Gotha (casa de Sachsen-)
UP Coburg und Gotha (casa de Sachsen-)
UP Sachsen-Coburg-Gotha (casa de)
UP Sachsen-Coburg und Gotha (casa de)

4.2.4 Legături
4.2.4.1 Legături termen asociat (TA)
Dacă există în lista de autoritate la numele statului peste care a domnit familia o
periodizare istorică corespunzătoare datelor de domnie ale dinastiei sau ale casei
regale, se va stabili o legătură termen asociat între înregistrarea istorică şi numele de
familie,
De ex.:

Ottonieni (dinastie)
TA Germania -- 919-1024 (Ottonieni)
TA Sfântul Imperiu roman de naţiune germană -- 919-1024

(Ottonieni)
Stuart (casă)
TA Marea Britanie -- 1603-1714 (Stuarţi)
TA Scoţia (GB) -- 1371-1707 (Stuarţi)
Această legătură este importantă pentru că permite asigurarea coerenţei între două
vedete, a formei reţinute pentru numele liniei dinastice.
Pentru utilizarea a două tipuri de vedetă: vedeta de familie şi vedeta istorică, vezi 4.3.
4.2.4.2 Legătură termen generic (TG)
- Când este vorba de case regale, imperiale etc., se face o legătură între termenul generic şi o
vedetă de tipul „Regi şi suverani - (Ţară)”,
De ex.:

Ottonieni (dinastie)
TG Împăraţi -- Sfântul Imperiu roman de naţiune germană
TG Regi şi suverani -- Germania
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- Când este vorba de case de rang inferior: ducale, contesine etc., se va utiliza o legătură
termen generic la vedeta „Nobilime -- [Ţară]”
De ex.:

Montfort (casa de)
Notă: Casa de Montfort a domnit în Bretania de la 1341 la 1491
TG Nobilime -- Franţa

Subdiviziunea geografică indică ţara actuală unde se situează Statul peste care a
domnit dinastia şi nu naţionalitatea familiei domnitoare. Vedeta de grupare (termenul
generic) va include numai ţara actuală,
De ex.:
Wittelsbach (casa de)
TG Regi şi suverani -- Germania
(şi nu: TG Regi şi suverani -- Germania -- Bavaria)
Stuart (casă)
TG Regi şi suverani -- Marea Britanie
Şi nu: TG Regi şi suverani -- Marea Britanie -- Anglia
TG Regi şi suverani -- Marea Britanie -- Scoţia
Dacă dinastia a domnit peste mai mult de trei state se vor selecţiona principalele state.
4.2.5 Note
Nota istorică permite datarea şi localizarea în mod succint a familiei şi indicarea
statului sau statelor peste care aceasta a domnit
De ex.:

Achemenizi (dinastie)
Notă: Dinastie persană din Anshan care, sub Cyrus II, a fondat
imperiul persan (către 550-330 î. Hr.)

Notarea surselor permite justificare formei reţinute şi alte elemente ale înregistrării
prin citarea de opere de referinţe consultate.
4.3 Utilizare în indexare
În principiu, numele dinastiilor şi caselor suverane sunt create în lista de autoritate
pentru a indexa documentele care tratează istoria privată a familiei, şi nu istoria ţării
peste care aceste familii au domnit.
Punctul de vedere istoric se exprimă, într-adevăr sub numele geografic corespunzător,
prin periodizări urmate, în calificativ, de numele familiei,
De ex.:

China -- 202 î.Hr. -- 220 (Dinastia Han)
Franţa -- 1328-1589 (Valois)

Accentul se pune numai în cazul unor evenimente publice care s-au desfăşurat în
timpul acelei perioade.
Excepţii : există două cazuri în care nu se utilizează decât o singură înregistrare
pentru o dinastie:
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- familia, foarte veche sau mai mult sau mai puţin mitică, nu este cunoscută decât prin
activitatea sa publică. Este creată doar vedeta istorică şi numele de familie constituit ca
termen nepreferat,
de ex.:

China -- 1766-1122 î.Hr. (Dinastia Shang)
UP Shang (dinastie)

- ţara peste care a domnit dinastia nu are nici un echivalent în geografia actuală: este creat
numele dinastiei şi este utilizat în locul vedetei istorice,
de ex.:
Zirizi (dinastie)
Notă: Dinastie berberă sanhadjiană care a domnit în estul Africii de Nord de la 973
până la 1160
În aceste două cazuri, se va utiliza înregistrarea din lista de autoritate, fără a ţine cont
de distincţia între aspectul familial şi aspectul istoric.
4.3.1 Studiile despre o dinastie sau o casă regală
Numele dinastiei sau a casei regale este utilizat singur dacă studiul este general sau
constă dintr-o genealogie sau istorie a familiei.
El poate fi urmat, daca sunt corespunzătoare, de subdiviziunile stabilite pentru familii
din listă, completată de lista subdiviziunilor de utilizare generală (subiect şi formă), cu
excepţia subdiviziunilor „Genealogie” şi „Istorie”
De ex.:

Lagizi (dinastie) -- Mecenat
Windsor (casă de) -- Lucrare ilustrată

4.3.1.1 Studii generale




Dacă documentul studiază familia sub două aspecte: familial şi istoric, se vor utiliza
două vedete de subiect:
numele dinastiei sau al casei regale
numele statului, urmat de subdiviziunea cronologică corespunzătoare regatului acestei
familii; sau de altă periodizare dacă aceasta permite o mai bună precizare a limitelor
cronologice ale studiului
4.3.1.2 Studiile despre aspectele familiale
Se va utiliza numai vedeta de subiect la dinastie sau la casa regală (vezi 4.3.1) fără a se
stabili vedeta de subiect suplimentară la ţară.
4.3.1.3 Studii despre aspectele istorice
Se va utiliza numai vedeta de subiect „Ţară -- [Subdiviziune cronologică]”, fără a se
stabili vedeta de subiect suplimentară la numele de familie.
4.3.1.4 Studii despre familia apropiată unui suveran anume

10

Se va utiliza o vedetă de subiect de tipul „[Nume suveran] -- Familie”,
De ex.:

4.3.2

pentru „Doamnele Franţei: fiicele lui Ludovic al XV-lea”,
Prinţese -- Franţa – Sec. 18 -- Biografii
Ludovic al XV-lea (rege al Franţei; 1710-1774) -- Familie

Studii despre mai multe (sau ansamblul) persoane şi familii care au exercitat
puterea într-un stat

4.3.2.1 Pentru un regat, se va utiliza vedeta „Regi şi suverani”, urmată de o subdiviziune
geografică,
De ex.:

Regi şi suverani -- Egipt
Regi şi suverani -- Roma

Vedeta „Regi şi suverani” nu admite subdiviziunile listei stabilite pentru familii, ci pe
cele ale listei pentru categorii de persoane, de completat cu subdiviziunile specifice
create sub „Regi şi suverani” în lista de autoritate,
De ex.:
Regi şi suverani -- Succesiune
Dacă studiul se ocupă de un tip specific de suverani, în lista de autoritate de vedete se
vor regăsi vedete precum „Împăraţi”, „Împărătese”, „Regine”, „Prinţi”, „Prinţese”,
„Sultani” etc.,
De ex.:

Împăraţi -- Sfântul Imperiu roman de naţiune germană
Împăraţi -- Roma
Regine -- Suedia
Sultani -- Malaezia
4.3.2.2 Pentru un stat subordonat se va folosi o vedetă de tipul „[Loc] (duce de)”.
Pentru definirea şi utilizarea acestui tip de vedetă, vezi 5.

5.

Vedete de tipul „[Loc] (duci de)”

5.1 Definiţie
Atunci când vedetele calificate prin „(dinastie)” sau („casă”) corespund unor familii
individuale, desemnate printr-un nume care le este propriu, vedetele de tipul „[Loc]
(duci de)” sunt specificaţii colective. Ele corespund unei succesiuni de persoane sau de
familii care au purtat un titlu inferior celui de rege şi ale căror domenii corespund
teritoriilor subordonate.
O vedetă de tipul „[Loc] (duci de )” poate deci să coexiste în lista de autoritate cu unul
sau mai multe nume ale familiilor care au purtat titlul,
De ex.:

Bretania (duci de)
Montfort (casa de)
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Într-adevăr, casele de Nantes, de Rennes, de Cornwall, Plantagenêt, de Dreux şi de
Montfort au purtat în mod succesiv titlul de conte, apoi de duce de Bretania.
Excepţie: Vedetele de tipul „[Loc] (duci de )” pot fi, de asemenea, create când familia
nu are un alt nume decât al aceluia al pământului pe care îşi exercită puterea,
De ex.:

Normadia (duci de)

5.2 Intrarea acestor vedete în lista de autoritate
5.2.1 Notaţie
Aceste vedete sunt notate ca nume de persoane (NP).
5.2.2 Zona vedetă
5.2.2.1 Forma numelui
Elementul de intrare este numele teritoriului cu titlu . Toponimia va fi reţinută în
aceeaşi formă ca şi numele geografic corespunzător, daca acesta există în lista de
autoritate. Dacă nu, el va fi reţinut, fie în forma prezentă în intrarea principală în
dicţionarele de referinţe , fie în forma originală, eventual, transliterată sau transcrisă.
Numele teritoriului nu primeşte calificativul de nume de ţară actual:
De ex.:

Alsacia (duci de)
(şi nu: Alsacia (Franţa; duci de))

5.2.2.2 Calificativ
Titlul (duce, marchiz, conte, viconte, baron) urmează numelui teritoriului, în
calificativ. Este întotdeauna în română, niciodată în limba originală,
De ex.:

Oxford (conte de)
(şi nu: Oxford (earls of))

Dacă titlul s-a schimbat în decursul istoriei, se alege pentru vedetă, titlul cel mai înalt
(în general, ultimul purtat), sau cel mai semnificativ (cel mai mult timp purtat),
De ex.:

Bretania (duci de)
(şi nu: Bretagne (conte şi duce de))

5.2.3 Termeni nepreferaţi
Nu se utilizează termenii nepreferaţi, care pleacă de la forme ale limbajului natural,
doar trimiteri generale de echivalenţă în lista de autoritate,
De ex.:

Duci de [...]
Vezi la numele ducatului, urmat de calificativ (duci de), de ex.:
Bretania (duci de)

12

Când titlul s-a schimbat de-a lungul istoriei, variantele calificativului devin termeni
nepreferaţi,
De ex.:

Bretania (duci de)
UP Bretania (conţi de)

5.2.4 Legături


se face o legătură termen generic (TG) la vedeta „Nobilime -- [Ţară]”
De ex.:



Bretania (duci de)
TG Nobilime -- Franţa

Una sau mai multe legături termeni specifici (TS) pot să fie făcute pentru diferite
familii care au purtat titlul, dar nu la persoane.

5.2.5 Note
Nota istorică permite datarea şi localizarea pe scurt a istoriei dinastiei sau dinastiilor
care au purtat titlul.
Nota surselor permite justificare formei reţinute şi a altor elemente ale înregistrării
prin citarea lucrărilor de referinţe consultate.
5.3 Utilizare în indexare
Aceste vedete vor fi utilizate pentru aspectele private ale vieţii familiilor pe care le
reuneşte. Ele pot fi urmate, dacă sunt corespunzătoare, de subdiviziunile din lista
stabilită pentru familii, de completat cu cele ale listei subdiviziunilor de utilizare
generală (subiect şi formă), dar niciodată de subdiviziunile „Genealogie”, sau
„Istorie”.
Aspectele istorice vor fi exprimate prin vedetele de subiect pentru loc urmate de
subdiviziuni cronologice specifice, dacă ele există în lista de autoritate, sau, în lipsa
acestora, a celor din lista subdiviziunilor de utilizare generală (cronologice),
De ex.:

Bretania (Franţa) -- 937- 1532 : subdiviziune specifică
Toulouse (comitat) – Sec. 13 : subdiviziune

6. Exemple complete de indexare
Pentru „În căutarea strămoşilor noştri, ghidul genealogistului amator”,
1 Franţa -- Genealogie -- Ghiduri, manuale etc.
2 Genealogie
Pentru „Biografie, genealogie şi istorie familială în Anjou: ghid de căutare”,
1 Anjou (Franţa) -- Biografii -- Surse
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2 Anjou (Franţa) -- Genealogie -- Ghiduri şi manuale etc.
3 Maine-et Loire (France) -- Arhive departamentale
4 Registre parohiale -- Franţa -- Maine-et-Loire -- Cataloage
5 Registre ale stării civile– Franţa -- Maine-et-Loire -- Cataloage
Pentru „Contracte de căsătorie evreieşti în Moselle înainte de 1792: recensământ de uz
geanealogic de 2021 contracte notariale de căsătorie”,
1 Moselle (France) -- Genealogie
2 Evrei -- Franţa -- Moselle –Sec. 18 -- Genealogie
3 Contracte de căsătorie -- Franţa -- Moselle – Sec. 18
Pentru „Misionarii berlinezi în Africa de Sud şi descendenţa lor”,
1 Misionari germani -- Africa de Sud -- Biografii
2 Berliner Missionsgesellschraft -- Genealogie
3 Africa de Sus -- Genealogie
Pentru „Magistraţi ai Parlamentului de la Paris: dicţionar biografic şi de genelogie”
1 Franţa. Parlamentul de la Paris -- Biografii -- Dicţionare
2 Franţa. Parlamentul de la Paris -- Genealogie
3 Parlamentari -- Franţa -- Paris -- Biografii -- Dicţionare
4 Franţa. Parlamentul de la Paris – Sec. 18
Pentru „Contribuţie în genealogia familiei Dureault, Juilliet (de Saint Pierre, de
Montreuil) şi Leschenault (du Villard)”
Dureault (familie)
Juillet (familie)
Leschenault (familie)
Bourgogne (Franţa) -- Genealogie
Pentru „Ascendenţa franceză a lui Daphé de Maurier: Maine-Touraine: despre „Souffleurs de
verre”
1 Du Maurier, Daphé (1907-1989) -- Familie
2 Du Maurier, Daphé (1907-1989) -- Familie
Pentru „Magicienii: o altă istorie a familiei Mann”
1 Mann (familie)
2 Mann, Thomas (1875-1955) -- Familie
Pentru „Familia Mann, din Bedlam, Massachusetts: fabricanţi de hârtie marmorată, editori de
muzică şi de cărţi de joc”
1 Mann (familie)
2 Marbrure (legătură) -- Statele Unite – Sec. 19
3 Legături -- Statele Unite -- Massachusetts -- Biografii
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Pentru „Biografiile regilor Shah din Nepal”
1 Shah (dinastie) -- Biografii
2 Regi şi suverani -- Nepal -- Biografii
Pentru „Civilizaţia Gupta”
1 Gupta (dinastie)
2 India -- Civilizaţie -- Până la 1200
Pentru „Conducători şi notabilităţi ale administraţiei franceze în Oceania în timpul
Protectoratului: 1842 -- 1880”
1 Pomare (dinastie) -- Biografii
2 Autoritate teritorială (antropologie) -- Polinezia franceză – Sec. 19
3 Tahiti (Polinezia franceză; insulă) – Sec. 19 -- Biografii
4 Moorea -- (Polinezia franceză; insulă) – Sec. 19 -- Biografii
Pentru „Averile familiei Medici”
1 Médici (casa de)-- Colecţii de artă -- Cataloage
2 Obiecte de artă -- Colecţii particulare -- Italia -- Cataloage
Pentru „Genealogia casei de Wittelsbach”,
1 Wittelsbach (casă de)
2 Regi şi suverani -- Germania -- Bavaria -- Genealogie
De reţinut că subdiviziunea „genealogie”, care aparţine listei stabilite pentru categoriile de
persoane, este utilizată într-o vedetă de subiect suplimentară, al cărei cap de vedetă
desemnează o categorie de persoane.
De reţinut, de asemenea, că într-o vedetă de subiect, subdiviziunea geografică trebuie să
fie precisă, atunci când în înregistrarea de autoritate, vedeta termen generic se opreşte la
ţară (vezi 4.2.4).
Pentru „Familia regală a Angliei”
1 Elisabeta a II-a (regina Marii Britanii; 1926 - …) -- Familie -- Lucrări ilustrate
2 Windsor (casă de) Lucrări ilustrate
3 Regi şi suverani -- Marea Britanie -- Lucrări ilustrate
4 Prinţi -- Marea Britanie -- Lucrări ilustrate
5 Prinţese -- Marea Britanie -- Lucrări ilustrate
Pentru „Casa de Bourbon”
1 Bourbon (casa de)
2 Regi şi suverani -- Europa -- Genealogie
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Pentru „Destinul Romanovilor”
1 Romanov (casa) -- Biografii
2 Rusia -- 1613-1917 (Casa Romanov)
Pentru „Dosarul Romanov: familia imperială a fost cu adevărat masacrată pe 16 iulie 1918?”
1 Nicolae al II- lea (ţar al Rusiei; 1868-1948) -- Asasinat
2 Nicolae al II- lea (ţar al Rusiei; 1868-1948) -- Familie
3 Romanov (casă)
4 Rusia -- 1917-1921 (Revoluţie)
Pentru „Ducii de Bourgogne”,
1 Burgundia (duci de)
2 Burgundia (Franţa) -- 1363-1477 (Casa de Valois)
Pentru „Cântăreţi şi menestreli la curtea Bretaniei”
1 Bretania (duci de)
2 Curte şi curteni -- Franţa -- Bretania
3 Menestreli -- Franţa -- Bretania
4 Muzică religioasă -- Franţa -- Bretania -- 500-1400
5 Spectacole şi divertisment -- Franţa -- Bretania -- Evul Mediu
Notă: În unele din exemplele propuse mai sus, vedetele de subiect de tipul „Regi şi
suverani” [Subdiviziunea geografică] pot să pară redundante: ele sunt facultative şi,
mai degrabă, rezervate bibliotecilor care doresc să aibă o intrare care să conţină
numele ţării.
Referinţe LCSH: SH, H 1631 (Genealogy); H 1574 (Dynasties, Royal Houses, Etc.)
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