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OPINIE PUBLICĂ (R) 
  
 
Subdiviziunea „Opinie publică“ permite exprimarea atitudinii majorităţii faţă de un subiect. 
Ea poate fi utilizată pentru toate subiectelele substantive comune şi nume proprii, cu o 
restricţie în cazul locurilor (vezi 3.1). 
 
Pentru războaie şi locuri, conform indicaţiilor de la paragrafele 2 şi 3, se poate utiliza 
varianta „Opinie publică străină“ sau „Opinie publică [adjectiv geografic]“. 
 
1. Regulă generală 
Se stabilesc în general două vedete de subiect, prima pentru a desemna subiectul asupra căruia 
se exprimă opinia, cea de a doua pentru a indica originea opiniei. 
Pentru „Francezii şi centralele nucleare„, 
 

1. Centrale nucleare -- Franţa -- Opinie publică 
2. Opinie publică -- Franţa 

 
1.1 „[Subiect] -- [Subdiviziune geografică] -- Opinie publică“ 
 
1.1.1 „Opinie publică“ este o subdiviziune de subiect care poate fi utilizată pentru toate 
subiectelele substantive comune şi substantive proprii (cu o restricţie expusă la 3.1). 
Subiectul, însoţit, atunci când este cazul, de o subdiviziune geografică, este cel asupra căruia 
se exprimă opinia publică. 
 
Subdiviziunea geografică se referă la subiect şi nu la opinie. 
Astfel, documentele care tratează despre opinia publicului asupra programului nuclear 
francez, oricare ar fi originea persoanelor care emit această opinie, se regăsesc sub vedeta de 
subiect: 
 
Centrale nucleare -- Franţa -- Opinie publică 
 
1.1.2 Dacă subiectul este o categorie de persoane sau un grup etnic, vedeta de subiect 
desemnează opinia publică faţă de acea categorie, de acel grup. Pentru a exprima grupul care 
emite opinia, se utilizează subdiviziunea „Atitudini“ (vezi 1.3). 
Sub vedeta de subiect: 
 
Poliţişti -- Franţa -- Opinie publică 
 
se găsesc documentele care tratează despre opinia publicului asupra poliţiştilor francezi, şi nu 
cele referitoare  la opiniile poliţiştilor înşişi. 
 
1.2  „Opinie publică -- [Subdiviziune geografică]“ 
 
Utilizată ca subdiviziune, „Opinie publică“ nu este niciodată urmată de o subdiviziune 
geografică. Pentru a indica originea opiniei, se stabileşte, aşadar, o vedetă de subiect 
suplimentară, care se construieşte utilizând „Opinie publică“ ca intrare-vedetă. Dacă este 
nevoie, vedetele de subiect stabilite astfel pot fi completate cu subdiviziuni corespunzătoare 
(cronologice, de formă). 
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Denumirea geografică care figurează ca subdiviziune în vedeta de subiect suplimentară indică 
originea persoanelor care emit o opinie. 
 
Pentru „Atitudini ale elveţienilor în legătură cu programul nuclear francez“, 
 
1. Centrale nucleare -- Franţa -- Opinie publică 
2. Opinie publică -- Elveţia 
 
Pentru „Cum este privită în regiune circulaţia în Lyon?“, 
 
1. Circulaţie -- Franţa -- Lyon (Rhône) -- Opinie publică 
2. Opinie publică -- Franţa -- Lyon (Rhône ; regiune) 
 
1.3 Categorii de persoane şi grupuri etnice 
 
Dacă documentul se referă la opinia unei categorii de persoane sau a unui grup etnic asupra 
unui subiect, în afară de cele două vedete prezentate anterior, se stabileşte o altă vedetă de 
subiect de tipul: 
„[Categorie de persoane] sau [Grup etnic] -- Atitudini“. 
 
Pentru „Opinia studenţilor din San Francisco asupra drogului în Statele Unite“, 
 
1. Studenţi -- Statele Unite -- San Francisco (California) -- Atitudini 
2. Toxicomanie -- Statele Unite -- Opinie publică 
3. Opinie publică -- Statele Unite -- San Francisco (California) 
 
2. Războaie 
 
2.1 „Opinie publică“ 
Subdiviziunea „Opinie publică“se va utiliza conform regulii generale (vezi pct.1). 
 
Pentru un studiu intitulat „Intelectualii europeni şi cel de-al doilea Război mondial“, 
 
1. Intelectuali -- Europa -- Atitudini 
2. Război mondial (1939-1945) -- Opinie publică 
3. Opinie publică -- Europa 
 
2.2 „Opinie publică străină“ 
 
Pentru opinia unor persoane din mai multe ţări (sau din regiuni cuprinzând mai multe ţări) 
neimplicate în conflict, se va utiliza subdiviziunea „Opinie publică străină“. 
 
Pentru „Reacţii în întreaga lume la invazia din Grenada“, 
 
Grenada -- Istorie -- 1983 (Invazie americană) -- Opinie publică străină 
 
Notă: Pentru vedetele „Război mondial (1914-1918)“ şi „Război mondial (1939-1945)“ se va 
utiliza subdiviziunea „Opinie publică“ şi nu „Opinie publică străină“. 
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2.3 „Opinie publică [adjectiv geografic]“ 
 
Dacă opinia este limitată la o regiune mare sau la o singură ţară nonbeligerantă, se va adăuga 
un adjectiv la subdiviziune pentru a localiza opinia străină.  Se revine atunci la cazul general, 
stabilindu-se o vedetă de subiect suplimentară „Opinie publică -- [Subdiviziune geografică]“. 
 
Pentru un studiu intitulat „Reacţia Egiptului la războiul Irak-Iran“ 
 
1. Război Irak-Iran (1980-1988) -- Opinie publică egipteană 
2. Opinie publică -- Egipt 
 
3. Locuri 
 
3.1 „Opinie publică“ 
 
3.1.1 Nu se utilizează „Opinie publică“ direct la locuri. 
 
Pentru a exprima opinia asupra unui loc, se intercalează o subdiviziune de subiect între 
denumirea geografică şi subdiviziunea „Opinie publică“, după schema: 
 
[Denumire geografică] -- [Subdiviziune de subiect] -- Opinie publică, 
 
de ex.: Franţa -- Emigraţie şi imigraţie -- Opinie publică 
 
3.1.2 În lipsa unei subdiviziuni de subiect precise, se utilizează subdiviziuni generale ca: 
„Civilizaţie“; „Condiţii economice“; Condiţii sociale“; „Politică şi guvernare“.  
 
Pentru un studiu intitulat „München-ul văzut de locuitorii săi“,  
 
1. München (Germania) -- Condiţii sociale -- Opinie publică 
2. Opinie publică -- Germania -- München 
 
Pentru „Atitudini ale americanilor faţă de ţara lor“, 
 
1. Statele Unite -- Civilizaţie -- 1970-…. -- Opinie publică 
2. Opinie publică -- Statele Unite 
 
3.2 „Opinie publică străină“ 
 
Pentru ţări şi regiuni cuprinzând mai multe ţări (nu însă şi pentru entităţi geografice inferioare 
ţărilor), se va utiliza subdiviziunea „Opinie publică străină“ pentru a desemna opinia străină 
asupra acelei ţări sau regiuni, imaginea sa în opinia publică a străinătăţii, în general, sau a mai 
multor ţări străine, 
 
de ex.: Argentina -- Opinie publică străină 
 
3.3 „Opinie publică [adjectiv geografic]“ 
 
3.3.1 Dacă opinia străină este limitată la o regiune mare sau la o ţară, se va adăuga un adjectiv 
la subdiviziune pentru a desemna regiunea sau ţara care emite opinia. Se revine atunci la cazul 
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general, stabilindu-se  vedeta de subiect suplimentară „Opinie publică -- [Subdiviziune 
geografică]“. 
 
Pentru un studiu intitulat „Punct de vedere britanic asupra Argentinei“, 
 
1. Argentina -- Opinie publică britanică“ 
2. Opinie publică -- Marea-Britanie“ 
 
3.3.2  Dacă opinia priveşte un aspect precis, se  stabileşte o vedetă de subiect suplimentară 
pentru a exprima subiectul respectiv. 
 
Pentru „Punct de vedere al Statelor Unite asupra politicii sud-africane“, 
 
1. Africa de Sud -- Politică şi guvernare -- Opinie publică 
2. Africa de Sud -- Opinie publică americană 
3. Opinia publică -- Statele Unite 
 
 
Referinţă la LCSCM: SH, H 1955 (Public Opinion) 
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