RĂZBOAIE (R)
1. Localizare
1.1 Vedete care încep cu “Război” sau “Conflict”
1.1.1 Aceste vedete admit subdiviziune geografică.
Sub vedetele “[Nume război]- -[Subdiviziune geografică]” se regăsesc
documentele care tratează evenimente legate de războiul din acel loc, fie că
ţările sunt beligerante sau nu; sau participarea unei ţări la război sub formă de
asistenţă economică sau tehnică, de trimitere de trupe sau de ajutor umanitar
etc.,
De ex.:
Război mondial (1939-1945) -- Elveţia
Război mondial (1939-1945) -- Noua Zeelandă
1.1.2 Subdiviziunile de subiect nu admit subdiviziuni geografice
Nu se intercalează subdiviziunile geografice între numele războiului şi
subdiviziunile de subiect, ci se stabilesc două vedete de subiect:
1. [Nume război]- -[Subdiviziune de subiect]
2. [Nume război]- -[Subdiviziune geografică]
De ex.:

1. Război mondial (1939-1945)- -Influenţă
2. Război mondial (1939-1945)- -Franţa

Caz particular: Pentru al doilea război mondial în România, subdiviziunea
cronologică “1941-1945” a fost autorizată pentru toate locurile româneşti. Se
vor stabili, astfel, două vedete de subiect de tipul următor:
1. Război mondial (1939-1945)- -[Subdiviziune de
subiect]
2. [Nume loc românesc] - -1941-1945
1.1.3 Subdiviziunile de subiect admit subdiviziuni geografice
în acest caz, subdiviziunile geografice urmează subdiviziunea de subiect şi o
singură vedetă de subiect este suficientă,
De ex.:
Război mondial (1914-1918)- -Câmp de luptă- Franţa- -Verdun (Meuse; regiune) - -Călăuze
1.2 Războaie civile intrate la un nume de loc
1.2.1 Vedeta nu poate fi urmată de subdiviziunea geografică
Daca documentul de indexat este o istorie locală, se stabilesc două vedete de
subiect, una la numele războiului, cealaltă la loc,
De ex.:

1. Franţa- -1848 (Revoluţie)
2. Pas-de-Calais (France) - -sec. 19
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cu excepţia cazului în care datele războiului civil pot fi utilizate pentru loc: este
suficient atunci să se facă o intrare locală,
de ex.:

Lyon (Rhône) - -1789-1799 (Revoluţie)

Prin urmare, subdiviziunea cronologică “1789-1799 (Revoluţie), poate fi
folosită pentru toate locurile franceze.
1.2.2 Nici o subdiviziune de subiect nu admite subdiviziune geografică
Menţiunea <- - subd.geogr.> nu se aplică în cazul războiului civil. Dacă
documentele de indexat studiază un aspect particular, pentru a localiza se vor
stabili două vedete de subiect:

2.

Fie:

1. [Nume război] - -[Subdiviziune subiect]
2. [Nume loc] - -[Subdiviziune cronologică]

de ex.:

1. Franţa- -1789-1799 (Revoluţie) - -Confiscări şi
contribuţii
2. Bretania (Franţa) - -1789-1799 (Revoluţie)

fie:

1. [Nume război] - -[Subdiviziune subiect]
2. [Subiect] - -[Subdiviziune cronologică]

de ex.:

1. Afganistan- -1979-1988 (Intervenţie sovietică) - Dezertări
2. Dezertări- -URSS- -1945-1990

Subdiviziunile „Participare […]”
Atunci când subdiviziunea „Participare civili” este folosită pentru activităţi
caritabile sau sociale, subdiviziunile „Participare [adjectiv]” sau „Participare a
[…]” sunt rezervate intervenţiilor militare.

2.1

„Participare [Nume de grup etnic]”, „Participare [categorie de persoane]” se
folosesc pentru participările acestor grupe etnice sau categorii de persoane la
ostilităţi.
Documentele care studiază alte aspecte ale impactului războiului asupra
acestor grupe etnice sau acestor categorii de persoane trebuie să fie intrări sub
vedete de tipul „[Nume de război] - -[categorie de persoane] sau [Nume de
război]- -[Nume de grup etnic],
De ex.:
Război mondial (1939-1945) - -Copii
Războiul din Golful Persic (1990-1991) - -Kurzi

2.2

Participare [adjectiv de naţionalitate sau geografic]; [Participare străină]
se utilizează pentru studiile despre participarea directă la acţiunile militare ale
persoanelor originare dintr-o ţară, dintr-o regiune de pe glob etc., străine de
conflict,
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de ex.: Războiul din Viet-Nam (1961-1975) - -participare australiană
ca şi pentru documentele despre asistenţa economică sau tehnică furnizată de o
ţară terţă beligeranţilor,
de ex.:

Polonia- -1863-1864 (Revoluţie) - -Participare suedeză

Atenţie: Nu se utilizează „Participare [adjectiv]” pentru principalele
beligerante, de ex., nu se face: Algeria- -1954-1962 (Război din Algeria) - Participare franceză
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Vedete de subiect suplimentare pentru subiectele particulare
„Participare [adjectiv] sau [Participare a […]”







Pentru toate utilizările acestor subdiviziuni se stabilesc una sau mai multe
vedete de subiect suplimentare:
fie la numele grupei etnice sau a categoriei de persoane, urmate de o subdiviziune
geografică
De ex.:
1. Război mondial(1939-1945) - -Participare
femei
2. Femei- -Franţa- -1900-1945
fie la numele ţării urmat de o subdiviziune corespunzătoare,
de ex.:
1. Spania- -1936-1939 (Război civil) - -Participare
italiană
2. Spania- -Relaţii externe- -Italia- -1900-1945
3. Italia- -Relaţii externe- -Spania- -1900-1945
fie la subiect urmat de o subdiviziune geografică,
de ex.:
1. Angola- -1975-…(Război civil) - -Participare

cubaneză
2. Asistenţă militară cubaneză- -Angola
3.2 Dacă lista subdiviziunilor la războaie nu permite construirea unei vedete foarte
generale, documentul de indexat studiază un aspect mult mai precis, în afară de vedeta
de subiect: „[Nume de război] - -[Subdiviziune de subiect], se stabileşte o vedetă de
subiect suplimentară la subiect precis,
De ex.:
Pentru un document despre calea ferată a Statelor
sudiste în timpul Războiului de Secesiune:
1. Statele Unite- -1861-1865 (Războiul de Secesiune) - Transport
2. Cale ferată- -Statele Unite (sud) - -Sec. l9
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