
PREISTORIE (R) 
 

1. Prezentarea domeniului 
 
În lista de autoritate, se regăsesc tipurile de vedete următoare : 
 

• Concepte şi noţiuni de preistorie, 
 
De ex. Adăpost sub stâncă 
 Unelte primitive din piatră şlefuită 
 Megaliţi 
 Palafită 
 

• Concepte şi noţiuni de la paleoantropologie, 
 
De ex. Australopithecus africanus 
 Copilul de la Roc de Marsal 
 Hominizi fosili 

Omul de Tautavel 
 Oameni de Neanderthal 
 

• Perioade, culturi şi civilizaţii ale preistoriei 
 
De ex. Civilizaţia La Tène 
Cultura ceramicii alveolare 
Epoca Acheulean 
Neolitic Târziu 
Protoistorie 

• Vedete completate de adjectivul « preistoric/ă », 
De ex. Artă peristorică 
Vânători-culegători preistorici 
Război preistoric 
Harpoane preistorice 
Unelte preistorice 
 
 
• Situri preistorice(nume geografice) 
 
De ex. Avdeevo(Ucraina ; sit arheologic) 
Laussel, Peşteră (Franţa) 
Margaux, Grotă(Belgia) 
Nerja, Cueva (Spania) 
Orgnac, Avenă (Franţa) 
 
NOTĂ : Vezi capitolul « Arheologie »(Reguli de indexare) penrtu siturile preistorice 
(grote, peşteri locuite) şi rapoarte arheologice. 
 
2. Intrări-vedete 
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Aici sunt prezentate intrările-vedete care permit datarea în preistorie în absenţa 
subdiviziunilor cronologice proprii acestei perioade din LIVES-Ro. 
 
 Vedeta « Preistorie » 
 
 Vedeta  « Preistorie » se utilizează la indexarea documentelor generale despre perioada 
cuprinsă, în sens larg, între apariţia primilor hominizi pnă la protoistorie inclusiv. 
 Vedeta « Preistorie » nu se utilizează decât  ca  intrare-vedetă.Poate fi urmată de 
subdiviziuni de utilizare generală (cu excepţia subdiviziunilor cronologice) şi/sau subdiviziuni 
geografice, 

De ex. Preistorie—Enciclopedii 
 Preistorie—Europa centrală 
 
NOTĂ : vedeta « Preistorie » se utilizează şi la indexarea documentelor referitoare la 
disciplina în sine, 
De ex. Preistorie—Cercetare—Franţa 
 

 Perioade, culturi şi civilizaţii ale preistoriei  
 

 Vedetele care denotă marile perioade cronologice precum şi culturile şi civilizaţiile 
preistoriei şi protoistoriei nu se utilizează ca intrări-vedete. Ele pot fi urmate de subdiviziuni 
de utilizare generală (cu excepţia subdiviziunilor cronologice şi/sau subdiviziunilor 
geografice, 
 
De ex. Civilizaţia Halstatt—Franţa (est) 
 Cultura Lusace-Polonia—Kietrz (Polonia) 

Cultura Yayoy—Bibliografie 
Magdalenian—Pirinei—Congres 
Protoistorie—Ungaria 
 
NOTĂ : în anumite cazuri, protoistoria poate fi exprimată şi prin vedete care se 

relaţionează cu istoria antică. 
2.2.2 În lista de autoritate, vedetele care desemnează culturile şi civilizaţiile preistoriei 

au ca termeni generici (TG), indiferent de localizarea geografică, marile perioade ale 
preistoriei : « Paleolitic », « Epipaleolitic », « Mezoloitic », « Neolitic », « Calcolitic », 
« Epoca bronzului », « Epoca fierului ». 
 
O singură excepţie : vedetele care desemnează culturile preistorice americane au ca termen 
generic « Preistorie—America » 
 
  VEDETE COMPLETATE CU ADJECTIVUL “PREISTORIC/Ă” 

 
 Vedetele completate cu adjectivul “preistoric/ă” permit datarea subiectelor substantive 
comune în preistorie (înţeleasă în sensul larg al cuvântului, adică incluzând şi protoistoria) 
începând cu subiectele care nu precizează explicit o perioadă, 

 
De ex. Arme preistorice 
 Bijuterii preistorice 
 Unelte preistorice 
 Religie preistorică 
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ATENŢIE : Adjectivul “preistorie” nu poate fi utilizat  liber pentru creerea vedetelor 
multiple : orice vedetă nouă de acest tip trebuie să devină obiectului propunerii de creaţie în 
lista de autoritate. 
 
 Aceste vedete nu se urilizează decât ca intrare-vedetă. Pot fi urmate de subdiviziuni de 
utilizare generală ( cu excepţia subdiviziunilor cronologice) şi/sau subdiviziunilor geografice. 
 
 

3. Principii de indexare  
 
Datorită tipului de datare proprie domeniului preistoriei din LIVES-RO, indexarea poate avea 
trei forme principale. 
 
 Pentru un studiu general despre preistorie, complet sau penrtu o anumită perioadă, o 
cultură sau o civilizaţie particulară, se utilizează vedeta corespunzătoare : 

De ex. Preistorie—Libia—Sahara(Libia) 
 Cultura de Cochise 
Neoliticul mijlociu—Europa 
 

 Pentru un studiu general asupra unui subiect situat cronologic în preistorie sau care este 
relaţionat cu această perioadă, se utilizează vedeta corespunzătoare, 

De ex. Artă preistorică—Teme, motive 
 Unelte primitive din piatră şlefuită 
Semne şi simboluri preistorice 
 

 Pentru un studiu asupra unui subiect situat într-o anumită epocă a preistoriei sau în 
contextul unei culturi sau civilizaţii date, se stabilesc cel puţin două vedete de subiect : prima 
pentru a preciza subiectul sau subiectele studiate : a doua, pentru a desemna perioada sau 
perioadele, culturile sau civilizaţiile preistorice considerate, 
 
De ex. pentru un document despre armele din epoca bronzului din Franţa : 

1. Arme preistorice—Franţa 
2. Epoca bronzului—Franţa 

 
 Pentru un document despre habitatul şi mediul din epoca magdaleniană din centrul bazinului 
parizian : 

1. Paleomediu—Franţa—Bazinul parizian(Franţa) 
2. Habitat preistoric—Franţa-- Bazinul parizian(Franţa) 
3. Magdalenian—Franţa-- Bazinul parizian(Franţa) 
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