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PERSONAJE MITOLOGICE, LEGENDARE ŞI 
FICTIVE (R) 
 
În lista de autoritate, personajele mitologice, legendare şi fictive sunt formate ca nume de 
persoane fizice (NP) dar sunt tratate diferit. 

De altfel, categoriile de personaje mitologice sau legendare cum sunt duhurile, spiritele, 
centaurii, sirenele, spiriduşii, etc. care nu au nume proprii sunt asimilate substantivelor 
comune. 

1. ALEGEREA FORMEI NUMELUI 

1.Numele de personaje mitologice, personaje legendare, personaje fictive sunt alese 
sub forma lor românească dacă este atestată în lucrări de referinţă româneşti. Dacă 
forma română nu există, atunci se va alege forma din limba originală, eventual 
transcrisă sau transliterată, folosind lucrările de referinţă. Dacă nu găsim o altă 
referinţă, se va folosi forma din lucrarea în curs de prelucrare, citând-o ca sursă. 

2. STRUCTURA VEDETEI : CALIFICATIV ŞI LEGĂTURI 
2.1 Personaje mitologice 
2.1.1 Numele personajelor mitologice este completat cu calificativul “(mitologie [adjectiv])”, 

ex. : Atrizi (mitologie greacă) 
        Hercule (mitologie romană) 
       Arjuna (mitologie hindusă) 
       Loki (mitologie nordică) 

2.1.2 Se stabileşte un termen generic de legătură cu mitologia de care aparţin personajele 
ex. : Hercule (mitologie romană) 
        TG   Mitologie romană 

                
                        Antigona (mitologie greacă) 
                        TG Mitologie greacă 
 

2.2  Personaje legendare 
 

Vezi de asemenea capitolul “Legende” (Reguli de indexare) 
 

2.2.1 Numele personajelor legendare (care îşi au originea în legende epice, antice şi 
medievale, în romane cavalereşti, în folclor, etc.) este completat de calificativul 
“(personaje legendare)”, 
ex. : Tristan (personaj legendar) 

 
2.2.2 Un termen generic de legătură este stabilit, dacă este cazul, pentru genul literar 
de care aparţin  personajele. 

ex. : Tristan (personaj legendar) 
        TG  Roman cavaleresc 
  

 2.2.3  În cazul unei relaţii cu un personaj istoric, dacă el există în lista de autoritate, se 
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stabileşte o legătură de asociere (TA) cu acesta, 
ex.: Roland (personaj legendar) 

             TA  Roland (comte de Manches de Bretagne ; 07..-0778) 
 

2.2.4  Atunci când acelaşi personaj apare în mai multe opere, se va face o notă în 
înregistrarea de autoritate, 

ex. : Griselda (personaj legendar)  
        Notă : Personaj legendar, înfăţişată ca eroină de către Marie de France în 
poemul “Le Fresne” şi de către Bocaccio în “Decameronul” (X, 10) 

 
o 2.3 Personaje fictive 
 

2.3.1 Numele personajelor fictive din literatură, teatru, cinematografie, etc. sunt 
completate de calificativul “(personaj  fictiv)”, 
ex. : Mercutio (personaj fictiv) 
       Doinel, Antoine (personaj fictiv) 
 
2.3.2 Pentru numele de persoane fictive construite ca nume de persoane fizice, şi 
anume: Nume, Prenume, se va stabili un termen exclus pentru  forma neinversată,  
ex. : Bovary, Emma (personaj fictiv) 
        UP  Emma Bovary (personaj fictiv) 
 
2.3.3 Pentru indexarea operelor despre un personaj al unui autor, se stabilesc 
concomitent cele două vedete de subiect, 
ex. : 1. Bovary, Emma (personaj fictiv) 
        2. Flaubert, Gustave (1821-1880) -- Personaje  

                
1.Griselda (personaj legendar) 
2. Bocaccio (1313-1375)--Personaje 

 
 2.4 Personaje cu înţeles de plural 
 

Se aplică aceleaşi reguli, dar calificativul este la plural, 
ex. : Nartes (personaje legendare) 
        TG  Literatură epică osetiană 

               
              <Les> Pieds nickelés (personaje fictive) 
                 TG  Personaje din benzi desenate, desene animate, etc. 
 
Personajele fictive nume de familie vor avea un dublu calificativ, 
ex. : McCaslin (familie ; personaje fictive) 
 
 

 3. SUBDIVIZIUNI APLICABILE 
 
Numele de personaje mitologice, legendare şi fictive pot fi urmate de subdiviziuni de 
utilizare generală (subiect şi formă), atunci când sunt corespunzătoare şi, în particular, de 
subdiviziuni de formă cum ar fi “Antologii”, “Poezii”, “Romane”, “Piese de teatru”, 
“Nuvele”, 
ex. : Don Juan (personaj legendar) -- Antologii 
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Studiile despre personajele fictive care aparţin unui gen literar sau artistic sau 
cinematografic pot fi completate de subdiviziunile “În artă”, “În cinematografie”, etc., 
atunci când sunt transpuse în alt gen, 
ex : Ophélie (personaj fictiv) -- În cinematografie  
 

  De reţinut: Numele personajelor mitologice, legendare şi fictive nu vor fi urmate de 
subdiviziuni flotante la persoane. 

 
4. CATEGORII DE PERSONAJE 

 
 4.1 Categoriile de personaje mitologice cum ar fi duhurile, spiritele, centaurii, sirenele, 

spiriduşii, etc. care nu au nume propriu sunt asimilate numelor comune, 
ex. : Spiriduşi   
       Elfi 
       Centauri 
  
dar  NP Pegas  (mitologie greacă) 
 

4.2 Categoriile de personaje nu sunt urmate de calificativ decât în cazul unei omonimii, 
şi anume de calificativul “mitologie”  

        ex. : Grifoni (mitologie) 
                Sirene (mitologie) 
 

 Un termen generic de legătură se face între mitologie şi / sau categoria de personaje de 
care aparţin, 
    ex. : Centauri 
           TG  Mitologie clasică 

 
                  Sfinx (mitologie) 
                  TG Animale fabuloase 
                  TG Mitologie clasică 
                  TG Mitologie egipteană 
 

5.  ALEGORII 
 

Alegoriile apar ca nume comune. Numele este completat de calificativul “(alegorie)” 
ex. Germania (alegorie) 
     UP  Germania (alegorie) 
 
      Marianne (alegorie) 

 


