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FAMILII (S) 
 
Domeniu de aplicare 
Subdiviziunile următoare pot fi utilizate , atunci când sunt corespunzătoare la familii, dinastii 
şi case suverane precum şi la vedete de tipul «[Loc] (duci de)», cum sunt definite în capitolul 
«Genealogie» (Reguli de indexare), 
 
De ex. Dupont (familie) 
Capeţieni (dinastie) 
Windsor (casa de ) 
Normandia (duci de) 
 
Notă: aceste subdiviziuni nu pot fi folosite la vedetele «Împăraţi» sau «Regi şi suverani». 
Subdiviziunile utilizabile la aceste vedete se regăsesc în lista stabilită pentru categoriile de 
persoane, completate cu subdiviziunile specifice - construite în lista de autoritate – la vedetă 
«Regi şi suverani» 
De ex. Regi şi suverani - -Succesiune 
 
De reţinut: Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi utilizate atunci când 
sunt corespunzătoare. Vezi lista de subdiviziuni de utilizare generală. 
 
ACTIVITATE POLITICĂ<- -subd. geogr.> 
UP Şi politica 
UP Politică 
 
ARHIVE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru colecţii de documente produse, 
primite şi conservate de familii în exercitarea activităţii lor  sau pentru studii care se referă 
la acestea. Această subdiviziune poate fi urmată de un anume număr de alte subdiviziuni. 
Vezi lista de subdiviziuni de utilizare generală. 
TA Muzee 
TA Surse 
TS Corespondenţă 
TS Jurnale intime 
 
ARMOARII 
UP Blazoane 
 
Atiudine către [subiect] 
Vezi Şi [subiect] 
 
Autobiografii 
Vezi Biografii 
 
AUTOGRAFE (F)  
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă, pentru colecţii de autografe sau de 
studii care se referă la acestea. 
Această subdiviziune poate fi urnată de un anumit număr de alte subdiviziuni. Vezi lista de 
subdiviziuni de utilizare generală. 
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BIBLIOTECĂ 
Se utilzează pentru biblioteci sau colecţii de cărţi constituite de familii 
UP Biblioteci 
UP Colecţii de cărţi 
UP Colecţii de manuscrise 
UP Colecţii de periodice 
UP Cărţi şi lectură 
 
BIBLIOTECĂ- -CATALOAGE (F) 
Se utilizează ca subdiviziuni de formă 
 
BIBLIOTECĂ- -CATALOAGE DE VÂNZARE (F) 
Se utilizează ca subdiviziuni de formă 
Biblioteci 
Vezi Bibliotecă 
 
BIOGRAFII (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru biografii sau autobiografii pentru mai mult de 
trei persoane din familie. 
Această subdiviziune poate fi urmată de un anumit număr de alte subdiviziuni. Vezi lista de 
subdiviziuni de utilizare generală 
UP Autobiografii 
TA Jurnale intime 
 
Blazoane  
Vezi Armoarii 
 
Cărţi şi lectură 
Vezi Bibliotecă 
 
Case 
Vezi Rezidenţă şi locuri familiare 
 
CITATE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru familii sau studii critice de citate 
referitoare la ele sau  avându-le ca autori. 
 
COLECŢII [TIP DE COLECŢIE] 
Vezi în lista de autoritate  subdiviziunile de tipul « Colecţii[tip de colecţie] », de ex. : Lumière 
(familie)- -Colecţii de fotografii 
Aceste subdiviziuni se utilizează  pentru familii proprietare de colecţii. 
Pentru  folosirea acestui tip de subdiviziuni, vezi capitolul « Artă » (Reguli de indexare) 
 
Colecţii de cărţi 
Vezi Bibliotecă 
 
Colecţii de manuscrise 
Vezi Bibliotecă 
 
Colecţii de periodice 
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Vezi Bibliotecă 
 
Colecţii de plante uscate 
Vezi Ierbar 
 
CORESPONDENŢĂ (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 
UP Scrisori 
TG Arhive 
TG Surse 
 
Cunoştinţe -- [Subiect] 
Vezi Şi[subiect] 
 
DOMICILII ŞI LOCURI FAMILIARE<- -subd. geogr.> 
UP Locuri familiare 
UP Case 
 
Genealogie 
Se utilizează la numele de familie  singur, fără subdiviziune 
 
IERBAR (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă, cu excepţia cazului în care ierbarul este 
cunoscut sub numele care îi este propriu 
UP Colecţii de plante uscate 
 
Istorie 
Se utilizează la numele de familie singur, fără subdiviziune 
 
Istorie- -Surse 
Vezi Surse 
 
JURNALE INTIME (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 
TA Memorii 
TG Arhive 
TA Biografii 
UP Povestiri cu caracter personal 
 
Locuri familiare 
Vezi Domicilii şi locuri familiare 
 
Maladii 
Vezi Sănătate 
 
MECENAT 
Se utilizează pentru familii care se ocupă de mecenat, de ex. Lagizi (dinastie)- -Mecenat 
 
MONUMENTE <- -subd. geogr.> 
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Se utilizează pentru studii despre monumente ridicate în onoarea membrilor familiei sau 
pentru documente conţinând reproduceri ale acestor monumente 
UP Statui 
TA Muzee 
TA Morminte 
 
MORMINTE <- -subd. geogr.> 
TG Muzee 
TG Monumente 
TA Rămăşiţe 
 
MUZEE <- -subd. geogr.> 
TA Arhive 
TA Monumente 
TS Morminte 
 
Opinie despre [subiect] 
Vezi Şi[subiect] 
 
Oseminte 
Vezi Rămăşiţe 
 
Politică 
Vezi Activitate politică 
 
Povestiri cu caracter personal 
Vezi Jurnale intime 
Vezi Memorii 
 
RĂMĂŞIŢE <- -subd. geogr.> 
UP Oseminte 
TS Morminte 
 
Relaţii cu [categorie de persoane] 
Vezi Şi[subiect] 
 
SĂNĂTATE 
UP Maladii 
TS Sănătate mentală 
 
SĂNĂTATE MENTALĂ 
TG Sănătate 
 
Scrisori 
Vezi Corespondenţă 
 
ŞI [SUBIECT] 
Vezi în lista de autoritate subdiviziunile de tipul “Şi[subiect] 
De ex.: Şi arhitectură ; Şi Germania 
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Subiectul poate fi un substantiv comun sau un nume geografic. Nu poate fi un substantiv 
propriu (nume de persoană, titlu de operă, titlu de periodic, etc.) 
UP Atitudine faţă de [subiect] 
UP Cunoştinţe [subiect] 
UP Opinii despre [subiect] 
UP Relaţii cu [categorie de personae] 
UP Vederi asupra [subiect] 
 
Şi politica 
Vezi Activitate politică 
Statui 
Vezi Monumente 
 
SURSE (F) 
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru studii despre sursele care servesc 
la elaborarea istoriei familiei sau culegerilor acestor documente 
UP Istorie- -Surse 
TA Arhive 
TS Corespondenţă 
TS Jurnale intime 
 
Vederi asupra [subiect] 
Vezi Şi [subiect] 
 


