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ISTORIA UNITĂŢILOR MILITARE (R) 
 
 
Pentru indexarea documentelor care fac referire la istoria forţelor armate şi a unităţilor lor 
particulare, se utilizează vedetele care desemnează aceste forţe armate şi unităţi militare 
urmate de subdiviziunea”Istorie” sau de o subdiviziune cronologică flotantă. 
De ex. Franţa. Armată. Regimentul de infanterie(005)—Istorie 
Marea Britanie.Royal Navy—Sec. 18 
 Pentru indexarea mai precisă a istoriei forţelor armate şi unităţilor, pe timpul unui război, se 
disting două cazuri: 
 - forţele armate şi armele (artilerie, cavalerie, infanterie etc.) 
 - unităţile militare inferioare ale armei respective. 

 
1. Unităţi 
 

1.1 Se va stabili o primă vedetă de subiect cu numele războiului, urmată de subdiviziunea de formă 
flotantă „Istorie a unităţilor”. 

 
Această subdiviziune se utilizează într-un sens larg care acoperă toate tipurile de formaţiuni 
militare inferioare ca armă, adică grupe de armate, armate, divizii, regimente, flote, batalioane, 
escadroane etc. 

 
Subdiviziunea „Istoria a unităţilor” poate fi subdivizată, dacă este necesar, prin numele ţării 
căreia aparţine unitatea respectivă (nu însă printr-o entitate geografică mai mică decât ţara), 

 
  De exemplu: pentru un studiu despre vânătorii de munte: 
 Război mondial (1939 – 1945) -- Istorie a unităţilor -- Franţa 

(şi nu: Război mondial (1939 – 1945) -- Istorie a unităţilor -- Franţa -- Grenoble 
(Isère). 

 
1.2 Se va stabili o vedetă de subiect suplimentară la colectivitate care desemnează unitatea în cauză, 

De ex.: 1. Spania -- 1936 – 1939 (Război civil) -- Istorie a unităţilor 
             2. Spania. Ejército popular de la República. Brigada internacional (13) -- 
Istorie 

 
1. Război mondial (1939 – 1945) -- Istorie a unităţilor -- Franţa 
2. Franţa. Armată. Semi-brigadă de vânători de munte -- Istorie 

 
2. Armate şi arme 
 
Diferitele ramuri ale forţelor armate vor fi desemnate astfel, 
  De exemplu: Forţe aeriene 
             Forţe terestre 
             Forţe navale 
             Artilerie 
             Cavalerie 
             Infanterie 
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2.1 Pentru un studiu care să trateze exclusiv activităţile unei armate pe timp de război, nu se 
utilizează subdiviziunea „Istorie a unităţilor”, ci se va stabili o vedetă de subiect sau un nume de război, 
urmat, dacă este necesar, de o subdiviziune de subiect sau geografică. 
 
2.2 Se va stabili o vedetă de subiect suplimentară pentru colectivitate care desemnează armata 

respectivă, urmată de data războiului, 
De exemplu: 1. Război mondial (1939 – 1945) -- Campanii şi bătălii -- Atlantic (Ocean) 

           2. Canada. Royal Canadian Air Force -- 1939 – 1945 (Război mondial) 
 


