RĂZBOAIE (S)
Domeniu de aplicaţie
Subdiviziunile următoare pot fi folosite, atunci când sunt corespunzătoare, pentru:
Vedetele care încep prin cuvântul „Război” sau „Conflict”,
De ex.:
Războiul ţăranilor (1524-1525)
Conflict honduro-salvadorian (1969)
Războaiele, conflictele, războaiele civile, revoluţiile, loviturile de stat etc. intrate sub un nume
geografic în forma:
[Nume geografic] - -[Subdiviziune cronologică (Nume eveniment)
De ex.:
Statele Unite- -1861-1865 (Război de Secesiune)
URSS- -1917-1921 (Revoluţie)
Transilvania (România) - -1784 (Răscoală ţărănească)
Ele nu se aplică la bătălii, nici la conflicte sociale nearmate: manifestaţii, mişcări de protest,
greve etc.
Atenţie: Subdiviziunile specifice unui război sunt intrate în lista de autoritate la vedeta
războiului la care se referă şi nu figurează în lista subdiviziunilor de mai jos,
De ex.:
Statele Unite- -1861-1865 (Război de Secesiune) - Povestiri personale ale confederaţilor
Note: Subdiviziunile precedate de semnul steluţă (*) )de ex., „Preoţi”; „Femei”; „Refugiaţi”)
pot fi urmate de subdiviziuni aplicabile categoriilor de persoană.
Menţiunile <- - subd.geogr.> ale listei de mai sus nu se aplică dacă vedeta de război [revoluţie
etc.] Încep cu un nume geografic (vezi capitolul „Războaie” (Reguli de indexare ) de mai sus).
De reţinut: Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi folosite când sunt
corespunzătoare. Vezi lista subdiviziunilor de utilizare generală.
Referinţă la LCSCM: SH, H 1200 (Wars)
Acoperire (presă)
Vezi În presă
AEROSTAT<- - subd.geogr.>
Subdiviziunea geografică indică ţara de origine sau locul de utilizare a aerostatului
AFROAMERICANI
TG [Nume grup etnic]
AJUTOARE PENTRU CIVILI < - - subd.geogr.>
UP Ajutoare umanitare
UP Civili
UP Opere de binefacere
UP Protecţie civilă
UP Securitate civilă
UP Servicii sociale
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TA Alimentare
TA Evacuarea civililor
TA Participarea civililor
TA Refugiaţi
TA Îngrijiri medicale
AJUTOR UMANITAR
Vezi Participare civili
Vezi Ajutor pentru civili
Alimentaţie- -Restricţii
Vezi Alimentare
ALIMENTAŢIE<- - subd.geogr.>
UP Alimentaţie- -Restricţii
UP Aprovizionare cu alimente
UP Raţionalizare
UP Aprovizionare
UP Restricţii
TG Material
TA Ajutor civili
ALMANAHURI (F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă
AMERICANI DE ORIGINE [ADJECTIV]
această subdiviziune poate fi completată de un adjectiv de naţionalitate, geografic sau etnic,
de ex.: Americani de origine germană
TG [Nume grup etnic]
AMERINDIENI
UP Indieni din America
TG [Nume de grup etnic]
AMINTIRI (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru a indexa amintirile persoanelor care au trăit
războiul ( incluzând necombatanţii-civilii).
Această subdiviziune ( singură sau urmată de un adjectiv de naţionalitate sau etnic) se va
utiliza imediat după numele războiului sau războiului civil. Nu se va utiliza ca subdiviziune
de subdiviziune, de ex. nu se va face :
Război mondial (1939-1945)- -Campanii şi bătălii - - Franţa- - Normandia
Război mondial (1939- 1945)- - Amintiri
Subdiviziunea „Amintiri” se poate folosi şi la numele bătăliilor.
ANIVERSĂRI
se utilizează pentru documentele despre celebrările comemorative ale unui război şi nu
pentru cele editate cu ocazia aniversării
UP Celebrări de aniversari
UP Comemorări
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ANTICHITĂŢI
Aprovizionare cu alimente
Vezi Alimentare
Aprovizionare cu carburant
Vezi Carburant
Aprovizionare cu combustibili
Vezi Combustibili
Aprovizionare cu materiale
Vezi Material
Argou
Vezi Limbaj
Arme
Vezi Material
Arme bacteriologice
Vezi război biologic
Arme chimice
Vezi război chimic
ARMISTIŢIU
TA Istorie diplomatică
ARTĂ ŞI RĂZBOI
Redactarea subdiviziunii variază după tipul evenimentului; pentru războaiele civile, se
foloseşte, în general, termenul care figurează în calificativ,
de ex.: Franţa- -1789-1799 (Revoluţie) - -Artă şi revoluţie
Se utilizează pentru viaţa artistică în timpul războiului şi pentru reprezentarea acestui război
în artă
Înlocuieşte vedetele de tipul „[Nume război] -- În artă,
De ex., nu se va construi:
Statele Unite- -1861-1865 (Război de Secesiune) - -În artă
ci:
Statele Unite- -1861-1865 (Război de Secesiune) - -Artă şi Război
UP În artă
Artilerie- -Operaţii
Vezi Operaţii de artilerie
Vezi Operaţii de artilerie antiaeriană
Ascultare electronică
Vezi Informare electronică
Asedii
Vezi Campanii şi bătălii
Vezi Vedeta „Asedii(istorie) < - - subd.geogr.>”
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Vezi subdiviziunile de tip[Subdiviziune cronologică](Asediu) pentru oraşe
ASPECT ECONOMIC<- - subd.geogr.>
Se utilizează pentru cauze economice ale războiului şi efecte ale războiului asupra activităţii
economice
UP Economie de război
UP Industrie de război
TA Finanţe
TS Mână de lucru
TS Reparaţii
ASPECT MEDIU<- - subd.geogr.>
UP Mediu
ASPECT MORAL
ASPECT PSIHGOLOGIC
Se utilizează pentru studiul despre repercusiunile războiului asupra psihicului
ASPECT RELIGIOS
UP Religii
TS Preoţi
ASPECT RELIGIOS- -[NUME RELIGIE]
„Aspectul religios” poate fi subdivizat după numele religiei, al confesiunii sau al sectei
pentru a indexa studii despre atitudinea religiei în timpul unui război sau a unei revoluţii, sau
despre soarta pe care a suferit-o pe parcursul evenimentului,
de ex.:
Război mondial (1939-1945) - -Aspect religios- -Biserica catolică
Războiul din Vietnam (1961-1975) - -Aspect religios- -Budism
Numele citate mai jos sunt cu titlu de exemplu, Baptişti, Creştinism, Biserici protestante,
Islam etc.
UP [Nume religie]
TS Participare civili- -[Nume religie]
ASPECT SANITAR<- - subd.geogr.>
UP Sănătate publică
UP Servicii de sănătate
UP Servicii medicale şi sanitare
TA Îngrijire medicală
ASPECT SOCIAL<- - subd.geogr.>
ATROCITĂŢI<- - subd.geogr.>
Se utilizează pentru studii generale. Pentru un eveniment precis, se utilizează vedeta care îl
desemnează,
De ex.: Oradour-sur-Glane, Masacru din 1941
AUTOGRAFE (F)
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Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă, pentru culegeri de autografe sau studii
referitoare la acest subiect.
Acesta subdiviziune poate fi urmată de un anumit număr de alte subdiviziuni. Vezi lista
subdiviziunilor de utilizare generală.
Aviaţie- -Operaţii
Vezi Operaţii aeriene
Baptişti
Vezi nota la Aspecte religioase- -[Nume religie]
Vezi nota la Participare civili- -[Nume religie]
BASCI<- - subd.geogr.>
TG [Nume grup etnic]
Bătălii
Vezi Campanii şi bătălii
Vezi Operaţii aeriene
Vezi Operaţii navale
BIBLIOTECI<- - subd.geogr.>
Se utilizează pentru studii despre soarta şi rolul bibliotecilor în timpul războiului
Biserica catolică
Vezi nota la „Aspectul religios- -[Nume religie]
Vezi nota la „Participare civili [Nume religie]
Biserici protestante
Vezi nota la „Aspectul religios- -[Nume religie]
Vezi nota la „Participare civili [Nume religie]
Blindate
Vezi războiul blindatelor
BLOCADĂ<- - subd.geogr.>
TG Operaţii navale
Bombardamente
Vezi Operaţii de artilerie
Vezi vedeta „Bombardament <- - subd.geogr.>”
Bombardamente aeriene
Vezi Operaţii aeriene
Vezi vedeta „Bombardamente aeriene <- - subd.geogr.>”
Vezi subdiviziunile de tipuri [Subdiviziuni cronologice] (Bombardament) în oraşe
Budism
Vezi nota la Aspect religios- -[Nume religie]
Vezi nota la Participare civili- -[Nume religie]
CÂMP DE LUPTĂ<- - subd.geogr.>
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TG Campanii şi bătălii
CÂMP DE LUPTĂ<- - subd.geogr.>- -CĂLĂUZĂ (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă
UP Ghizi
CAMPANII ŞI BĂTĂLII<- - subd.geogr.>
UP Bătălii
UP Operaţii
UP Asedii
TS Câmp de bătaie
CAMUFLAJ
CÂNTECE ŞI MUZICĂ (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru cântecele sau pentru muzica privitoare la
război. În cazul studiilor despre aceste cântece şi muzică, se adaugă subdiviziunea „Istorie şi
critică”
Pentru studiile despre viaţa muzicală pe parcursul conflictului, sau a evocării războiului în
muzică, se utilizează subdiviziunea „Muzică şi război”
TA Muzică şi război
CAPTURĂ DE NAVE
Se utilizează pentru preluarea navelor sau a încărcăturii de către forţele navale ale unui stat
beligerant care îşi exercită dreptul de posesiune.
TG Operaţii navale
CARBURANŢI
UP Aprovizionare cu carburant
TG Material
TA Combustibil
CARTOGRAFIE
Cauze
Vezi Origini
Cavalerie- -Operaţii
Vezi Operaţii de cavalerie
CAZACI<- - subd.geogr.>
TG [Nume de grup etnic]
Călăuză
Vezi Câmp de Lupta- -Călăuză
Căutare şi salvare
Vezi Operaţii de căutare şi de salvare
Celebrarea aniversărilor

6

Vezi Aniversări
CENZURĂ<- - subd.geogr.>
Cercetaşi şi recunoaştere
UP Recunoaştere
TG Operaţiuni de recunoaştere
Chimie
Vezi Război chimic
CINEMATOGRAFIE ŞI RĂZBOI
redactarea subdiviziunii variază după tipul evenimentului; pentru războaiele civile, se
foloseşte, în general, termenul care figurează în calificativ,
de ex.: URSS- -1917-1921 (Revoluţie) - -Cinematografie şi revoluţie.
Se utilizează pentru viaţa cinematografiei în timpul conflictului şi pentru reprezentările
acestuia în producţiile cinematografice contemporane sau posterioare.
Înlocuieşte vedetele de tip „[Nume război] - -În cinematografie”,
De ex.:
Nu se va construi:
Războiul din Golful Persic (1990-1991) - -În cinematografie
ci:
Războiul din Golful Persic (1990-1991) - -Cinematografie şi război
UP În Cinematografie
Civili
Vezi Evacuare civili
Vezi Participare civili
Vezi Ajutor pentru civili
Colaborare
Vezi Colaboratori
COLABORATORI<- - subd.geogr.>
UP Colaborare
UP Colaboraţionişti
TA Teritorii ocupate
Colaboraţionişti
Vezi Colaboratori
Comando- -Operaţii
COMBUSTIBILI
UP Aprovizionare cu combustibil
TG Material
TA Carburanţi
Comemorări
Vezi Aniversări
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COMUNICAŢII
UP Telecomunicaţii
TS Criptografie
CONFISCĂRI ŞI CONTRIBUŢII<- - subd.geogr.>
TA Distrugeri şi jaf
TA Reclamaţii
Consecinţe
Vezi Influenţă
Construcţie de infrastructuri militare
Vezi Geniu şi construcţie
CONTESTATARI DE CONŞTIINŢĂ<- - subd.geogr.>
TA Sustragere de la recrutare
TA Mişcări contestatare
Contestaţie
Vezi mişcări contestatare
COPII<- - subd.geogr.>
TS Participare tineri
Corespondenţi de război
Vezi jurnalist
Crime de război
Vezi Atrocităţi
Vezi vedeta Crime de război<- - subd.geogr.>
CRIPTOGRAFIE
TG Comunicaţii
CRONOLOGIE (F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă
Debarcări
Vezi Operaţii amfibie
Vezi numele campaniilor
Vezi vedetele care desemnează operaţiile,
De ex.: Operaţiune Overlord
Decoraţii
Vezi Medalii şi decoraţii
Deplasări de populaţie
Vezi Evacuare civili
Vezi vedeta „Transfer populaţie” <- - subd.geogr.>
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Deportaţi
Vezi Deportări
Vezi vedeta „Deportaţi” şi „Deportaţi [adjectiv de naţionalitate]”
DEPORTĂRI
UP Deportaţi
TA Lagăr de concentrare
DEPORTĂRI DIN [NUME ŢARĂ]
pot fi folosite doar numele ţărilor sau a marilor regiuni ale globului, dar nu acelea ale unor
entităţi mai mici,
de ex.:
Deportări Franţa
Deportări Ţările Baltice
DEZERTĂRI<- - subd.geogr.>
subdiviziunea geografică indică naţionalitatea dezertorilor
TA Nesupuşi
TA Mişcări contestatare
DISPĂRUŢI ÎN LUPTA<- - subd.geogr.>
Subdiviziunea geografică indică naţionalitatea dispăruţilor
TG Pierderi
TA Prizonieri şi închisoare
DISTRUGERE ŞI JAF<- - subd.geogr.>
UP Pierderi de război
UP Jaf
TA Confiscări şi contribuţii
TA Reclamaţii
DRAPELE
Echipament
Vezi material
Echipamente şi materiale
Vezi Materiale
Economie de război
Vezi aspectul economic
EDUCAŢIE ŞI RĂZBOI
Redactarea subdiviziunii variază în funcţie de tipul de eveniment; pentru războaiele
civile, se foloseşte, în general, termenul care figurează drept calificativ,
De ex.: Franţa- -1789-1799 (Revoluţie) - -Educaţie şi revoluţie.
Se utilizează în legătură cu impactul războiului asupra educării tinerilor, sistemul de
învăţământ etc.
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EVACUAREA CIVILILOR<- - subd.geogr.>
UP Civili
UP Deplasarea populaţiei
UP Persoane evacuate
TG Refugiaţi
TA Ajutor civili
EVREI<- - subd.geogr.>
TG [Nume grup etnic]
TS Participare evrei
Femei- -Muncă
Vezi Femei
FEMEI<- - subd.geogr.>
UP Femei- -Muncă
UP Munca femeilor
TS Participare femei
Filtrarea personalului militar
Vezi Operaţiuni de căutare şi salvare
FINANŢE
TA Aspect economic
TS Monedă falsă
TS Monedă de război
FOTOGRAFIE
Se utilizează pentru studiile despre fotografia de război sau de propagandă luate în timpul
unui conflict particular.
Pentru lucrările alcătuite din reproduceri de fotografii se utilizează subdiviziunea de formă
„Lucrări ilustrate”
FRANCEZI DE ORIGINE [ADJECTIV]
Această subdiviziune poate fi completată de un adjectiv de naţionalitate, geografic sau
etnic,
De ex.: Francez de origine poloneză
TG [Nume grup etnic]
Franc-tirori
Vezi Mişcări de rezistenţă
GENIU ŞI CONSTRUCŢII
UP Construcţii infrastructuri militare
Gherile
Vezi Mişcări de rezistenţă
GRAFFITI
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GUVERNE ÎN EXIL
TA Istorie diplomatică
Impact
Vezi Influenţă
Indieni din America
Vezi Amerindieni
INDUCERE ÎN EROARE (ŞTIINŢĂ MILITARĂ) <- - subd.geogr.>
Industrie de război
Vezi Aspect economic
INFLUENŢĂ
UP Consecinţe
UP Impact
Informaţii militare
Vezi Servicii de informaţii militare
Islam
Vezi nota sub „Aspecte religioase” - -[Nume religie]
Vezi nota sub „Participare civili” - -[Nume religie]
ISTORIA UNITĂŢILOR<- - subd.geogr.>
Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul „Istoria unităţilor militare”
(Reguli de indexare)
ISTORIE DIPLOMATICĂ
Nu se utilizează decât la vedeta a cărei titulatură începe cu „Război” sau „Conflict”.
Pentru revoluţii, războaie civile etc., intrate sub numele ţării, se utilizează: „[Ţară] - -Relaţii
externe- -[date], de ex.: Pentru „Istoria diplomatică a războiului din Spania”:
1. Spania- -Relaţii externe- -1931-1939
2. Spania- -1936-1939 (Război civil)
TA Armistiţiu
TA Guverne în exil
TA Pace
Istorie- -Surse
Vezi Surse
În artă
Vezi Artă şi război
În literatură
Vezi Literatură şi război
În media <- - subd.geogr.>
UP Media şi război
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TS La televiziune
TS În presă
ÎN PRESĂ<- - subd.geogr.>
Se utilizează pentru studiile despre modul în care războiul a fost descris în presă
(obiectivitate, precizia informaţiilor, mijloace etc.); ca şi pentru studiile de presă centrate pe
informaţii date de un organ sau altul de presă
UP Acoperire (presă)
UP Presă şi război
TG În media
TA Jurnalişti
TS Presă militară
ÎNGRIJIRI MEDICALE< - - subd.geogr.>
UP Servicii de sănătate
UP Servicii medicale şi sanitare
TA Aspect sanitar
TA Ajutoare pentru civili
TS Spitale
Jaf
Vezi Distrugere şi jaf
Junglă
Vezi Război de junglă
JURNALIŞTI
TS Corespondenţi de război
TA În presă
TA Presă militară
La Cinematografie
Vezi Cinematografie şi război
La teatru
Vezi Teatru şi război
LA TELEVIZIUNE <- - subd.geogr.> / Televizare
UP Televiziune şi război
TG În media
LAGĂR DE CONCENTRARE<- - subd.geogr.>
Se utilizează pentru studiile generale despre lagărele de concentrare dintr-o ţară. Pentru un
studiu despre un lagăr de concentrare anume, vezi vedeta particulară,
de ex.: Auschwitz (Polonia; lagăr de concentrare)
TA Deportări
TG Prizonieri şi închisori
LIMBAJ
UP Argou
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LITERATURĂ CLANDESTINĂ<- - subd.geogr.>
UP Presă clandestină
UP Publicaţii clandestine
TA Tipografii clandestine
LITERATURĂ ŞI RĂZBOI
Redactarea subdiviziunii variază după tipul evenimentului: pentru războaie civile se
foloseşte, în general, termenul care figurează drept calificativ, de ex.: Franţa- -1789-1799
(Revoluţie) - - Literatură şi revoluţie
Se utilizează pentru viaţa literară în timpul războiului şi pentru imaginea acestuia în
literatură, în general sau într-un gen literar anume: roman, nuvelă, poezie, teatru etc.
înlocuieşte vedetele de tipul „[Nume război] - - „În literatură”, de ex.: Pentru un studiu
intitulat: „O frescă istorică: Pe aripile vântului”
Mitchell, Margaret (1900-1949). Gone with the wind
Statele Unite- -1861-1865 (Războiul de Secesiune) - -Literatură şi război
şi nu:
Statele Unite- -1861-1865 (Războiul de Secesiune) - -În literatură
UP În literatură
LOGISTICĂ<- - subd.geogr.>
TA Material
MÂNĂ DE LUCRU<- - subd.geogr.>
TG Aspect economic
TS Muncă obligatorie
MANIFESTE(F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru tratatele particulare, culegeri de
tratate sau studii aferente
Marină- -Operaţiuni
Vezi Operaţiuni navale
Masacre
Vezi Atrocităţi
Vezi vedeta „Masacre <- - subd.geogr.>”
Materiale
UP
UP
UP
UP
UP
UP
TS
TS
TS

Aparate şi materiale
Aprovizionare cu materiale
Arme
Echipament
Materiale militare
Muniţii
Alimentaţie
Carburanţi
Combustibili

Materiale militare
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Vezi Materiale
Medalii comemorative
Vezi monumente
MEDALII ŞI DECORAŢII<- - subd.geogr.>
UP Decoraţii
UP Medalii comemorative
Media şi război
Vezi În media
Mediu
Vezi Aspecte ale mediului
Mijloace de transport
Vezi Transport
MIŞCĂRI DE REZISTENŢĂ<- - subd.geogr.>
UP Franc-tirori
UP Gherile
UP Război de partizani
UP Partizani
UP Rezistenţă
TA Teritorii ocupate
MIŞCĂRI CONTESTATARE<- - subd.geogr.>
UP Contestaţie
UP Mişcări de opoziţie
UP Mişcări pacifiste
TG Opinie publică
TA Dezertări
TA Sustragere de la recrutare
TA Contestatari de conştiinţă
Mişcări de opoziţie
Vezi Mişcări contestare
Mişcări pacifiste
Vezi Mişcări contestatare
MONEDĂ DE RĂZBOI<- - subd.geogr.>
TG Finanţe
MONEDĂ FALSĂ <- - subd.geogr.>
TG Finanţe
Monumente comemorative
Vezi Monumente
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Monumente comemorative
Vezi Monumente
Monumente funerare
Vezi Monumente
MONUMENTE<- - subd.geogr.>
UP Memoriale
UP Monumente funerare
UP Monumente comemorative
Morţi şi răniţi
Vezi Pierderi
MOTOARE EXPLOZIVE- -DETECŢIE
TG Operaţiuni de recunoaştere
Munca femeilor
Vezi Femei
MUNCĂ OBLIGATORIE< - - subd.geogr.>
TG Mână de lucru
Muniţii
Vezi Materiale
MUZICĂ ŞI RĂZBOI
Redactarea subdiviziunii variază după tipul evenimentului: pentru războaie civile se
foloseşte, în general, termenul care figurează drept calificativ, de ex.: Franţa- -1789-1799
(Revoluţie) - -Muzică şi revoluţie.
Se utilizează pentru viaţa muzicală pe timpul războiului şi pentru evocarea războiului în
muzică
TA Cântece şi muzică
Necroloage
Vezi Registre de decese
NEGRI <- - subd.geogr.>
TG [Nume grup etnic]
NUME
[NUME GRUP ETNIC]
implicat în război, conflict, război civil.
Numele citate mai jos sunt cu titlu de exemplu, putem sa folosim în locul lor altele
TS Americani de origine [adjectiv]
TS Basci
TS Cazaci
TS Francezi de origine [adjectiv]
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TS
TS
TS
TS

Amerindieni
Evrei
Negri
Afroamericani

[Nume religie]
Vezi Aspect religios- - [Nume religie]
Vezi Participare civili- -[Nume religie]
OPERATIUNI FLUVIALE < -- subd. geogr.>
TG
Operaţiuni navale
Operaţiuni
Vezi Campanii şi bătălii
Vezi Operaţiuni aeriene
Vezi Operaţiuni navale
OPERAŢIUNI AERIENE
UP Aviaţie- -Operaţiuni
UP Bătălii
UP Bombardamente aeriene
UP Operaţiuni
OPERAŢIUNI AERIENE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE]
OPERAŢIUNI AMFIBIE
UP Debarcări
UP Operaţiuni de debarcare
TG Operaţiuni navale
OPERAŢIUNI DE ARTILERIE
UP Artilerie- -Operaţiuni
UP Bombardamente
OPERAŢIUNI DE ARTILERIE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE]
OPERAŢIUNI DE ARTILERIE ANTIAERIANĂ
UP Artilerie antiaeriană- -Operaţiuni
OPERAŢIUNI DE CAVALERIE
UP Cavalerie- -Operaţiuni
OPERAŢIUNI DE CERCETARE ŞI DE SALVARE < -- subd. geogr.>
UP
Retragere a personalului militar
UP
Cercetare şi salvare
UP
Salvare
OPERAŢIUNI DE COMANDO<- - subd.geogr.>
UP Comando- -Operaţiuni
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Operaţiuni de debarcare
Vezi Operaţiuni amfibie
OPERAŢIUNI DE RECUNOAŞTERE
UP
Recunoaştere
TS
Cercetaşi şi recunoaştere
TS
Motoare explozive – Detectare
OPERAŢIUNI DE RECUNOAŞTERE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE]
OPERAŢIUNI FLUVIALE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE] < -- subd. geogr.>
OPERAŢIUNI FLUVIALE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE] < -- subd. geogr.>
OPERAŢIUNI NAVALE
UP
Luptă
UP
Marină -- Operaţiuni
UP
Operaţiuni
TS
Embargo
TS
Operaţiuni amfibie
TS
Operaţiuni fluviale
TS
Operaţiuni submarine
TS
Capturi
OPERAŢIUNI NAVALE [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE]
OPERAŢIUNI SUBMARINE
UP
Submarine – Operaţiuni
TG
Operaţiuni navale
Opere de binefacere
Vezi Participare civili
Vezi Ajutor civili
OPINIE PUBLICĂ
Se utilizează pentru opinia publică dintr-o ţară despre războiul la care participă.
Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul « Opinie publică » (Reguli de
indexare).
TS
Mişcări contestatare
OPINIE PUBLICĂ [ADJECTIV]
Această subdiviziune poate fi completată de un adjectiv de naţionalitate sau geografic.
Se utilizează pentru opinia publică a unei ţări despre un război anume.
De fiecare dată când se utilizează această subdiviziune urmată de un adjectiv de
naţionalitate, se va stabili o a doua vedetă :
« Opinie publică – [Nume de ţară] ».
Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul « Opinie publică » (Reguli de
indexare)
OPINIE PUBLICĂ STRĂINĂ
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Se utilizează pentru opinia mondială (cu excepţia opiniei din ţările beligerante) despre un
război anume.
Nu se utilizează sub vedeta « Război mondial (1914-1918) » şi « Război mondial (19391945) » .
Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul « Opinie publică » (Reguli de
indexare)
Organizaţii umanitare
Vezi Participarea civililor
ORIGINI
UP

Cauze

PACE
TA

Istorie diplomatică

PAMFLETE (F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau formă
PARTICIPARE [ADJECTIV]
Această subdiviziune poate fi completată de un adjectiv de naţionalitate sau
geografic.
Se utilizează pentru participarea la acţiunile militare ale persoanele originare dintr-o ţară, o
regiune a globului etc., străine de conflict şi pentru asistenţa acordată de această ţară,
regiune, etc. beligeranţilor
TG
Participare străină
PARTICIPARE A [CATEGORIE DE PERSOANE]
Se utilizează pentru participarea a acestor categorii de persoane la acţiunile militare
Denumirile citate mai jos sunt cu titlu de exemplu. Se pot folosi şi altele.
TS
Participarea femeilor
TS
Participarea imigranţilor
TS
Participarea tinerilor
PARTICIPARE A [NUME DE GRUP ETNIC]
Se utilizează pentru participarea acestor grupe etnice la acţiunile militare.
Denumirile citate mai jos sunt cu titlu de exemplu. Se pot fi folosi şi altele.
TS
Participarea evreilor
TS
Participarea afroamericanilor
PARTICIPARE STRĂINĂ
Nu se utilizează sub vedetele „Război mondial (1914-1918)” şi „Război mondial (19391945)”
UP
Străini, participare
UP
Participarea străinilor
UP
Voluntari străini
TS
Participare (adjectiv)
PARTICIPAREA AFROAMERICANILOR
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TG
TG

Afroamericani
Participarea [nume de grup etnic]

PARTICIPAREA CIVILILOR – [NUMELE RELIGIEI / CULTULUI /
CONFESIUNII]
Se utilizează cu referire la participarea la conflict a membrilor unei religii, a unei confesiuni,
a unei secte,
De ex.:
Război mondial (1939-1945) – Participarea civililor – Biserica catolică
Războiul din Vietnam (1961-1975) – Participarea civililor – Budism
Numele citate mai jos sunt cu titlu de exemplu: se pot folosi altele, de ex.: Baptişti, Creştini,
Biserica protestantă, Islam etc.
UP
[Numele religiei]
TG
Aspecte religioase – [Numele religiei]
TS
Participarea civililor – Creştinism
Participarea civililor – Biserici
Vezi Participarea civililor – Creştinism
PARTICIPAREA CIVILILOR – CREŞTINISM
UP
Participarea civililor – Biserici
TG
Participarea civililor – [Numele religiei]
PARTICIPAREA CIVILILOR <--subd. geogr.>
Se utilizează pentru participarea civililor (organizaţii caritabile, mişcări ale tineretului etc.)
în domeniile asistenţei, solidarităţii, a asistenţei sociale.
Această subdiviziune poate fi urmată de numele unei organizaţii anume, de ex. :
Participarea civililor – Armata Salvării
Participarea civililor -- Crucea Roşie
Participarea civililor – Cercetaşi
În acest caz, nu se intercalează subdiviziunea geografică între « participarea civililor » şi
numele organismului. Pentru localizare se vor stabili două vedete de subiect :
[Numele războiului] – Participarea civililor – [Subdiviziunea geografică]
[Numele războiului] – Participarea civililor – [Numele organismului]
UP
Ajutor umanitar
UP
Civili
UP
Opere de binefacere
UP
Organizaţii umanitare
UP
Servicii sociale
TA
Ajutorarea civililor
PARTICIPAREA EVREILOR
TG
Evrei
TG
Participarea [nume de grup etnic]
PARTICIPAREA FEMEILOR
TG
Femei
TG
Participarea [categorii de persoane]
PARTICIPAREA IMIGRANŢILOR
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TG

Participarea [categorii de persoane]

Participarea străinilor
Vezi Participare străină
PARTICIPAREA TINERILOR
UP
Tineret
TG
Copii
TG
Participarea [categorii de persoane]
Partizani
Vezi Mişcări de rezistenţă
Persoane evacuate
Vezi Evacuarea civililor
Vezi Refugiaţi
Persoane refractare la recrutare
Vezi Sustragere la recrutare
Pierderi de război
Vezi Distrugeri şi jaf
PIERDERI<--subd.geogr.>
UP Morţi şi răniţi
UP Victime
TA Registre de decese
TS Dispăruţi pe câmpul de luptă
Pompieri
Pompieri salvatori
Poştă
Vezi Servicii poştale
PREDICI (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru predicile izolate sau culegerile de predici.
În cazul studiilor despre aceste predici, se adaugă subdiviziunea „Istorie şi critică”
PREOŢI<- - subd.geogr.>
TG Aspect religios
Presă clandestină
Vezi Literatură clandestină
PRESĂ MILITARĂ<--subd.geogr.>
TA Ziarişti
TG În presă
Presă şi război
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Vezi În presă
PRIZONIERI ŞI ÎNCHISORI
UP Schimb de prizonieri
UP Prizonier, schimb
TA Dispăruţi pe câmpul de Lupta
TS Lagăre de concentrare
TS Repatriere forţată
PRIZONIERI ŞI ÎNCHISORI [ NUME DE NAŢIONALITATE]
Numele naţionalităţii este legat de cel al ţării care deţine prizonierii de război
Pentru a indica naţionalitatea prizonierilor şi locul captivităţii, se stabileşte o a doua vedetă
de subiect , de ex. :
1. Război mondial (1939-1945) - - Prizonieri şi închisori ale germanilor
2. Prizonieri de război sovietici- -Franţa
Prizonieri, schimb
Vezi Prizonieri şi închisori
PROBLEME TERITORIALE < --subd.geogr.>
TA Teritorii ocupate
PROFEŢII (F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă
PROPAGANDĂ
Pentru a localiza propaganda, nu se intercalează o subdiviziune geografică între numele
războiului şi subdiviziunea „Propagandă”, ci se stabilesc două vedete de subiect: una la
numele războiului, subdivizat prin „Propagandă”, cealaltă la vedeta „Propagandă [adjectiv
de naţionalitate] „ urmată de o subdiviziune geografică, de ex.
1. Război mondial (1939-1945)- - Propagandă
2. Propagandă germană—Franţa
Protecţie civilă
Vezi Ajutor pentru civili
Provizii
Vezi Alimentare
Publicaţii clandestine
Vezi Literatură clandestină
RADAR
Raţionalizare
Vezi Alimentare
Război bacteriologic
Vezi război biologic
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RĂZBOI BIOLOGIC<- - subd.geogr.>
UP Arme bacteriologice
UP Război bacteriologic
TG Ştiinţe
RĂZBOI CHIMIC<- - subd.geogr.>
UP Arme chimice
UP Chimie
TG Ştiinţe
RĂZBOI DE BLINDATE
UP Blindate
RĂZBOI DE JUNGLĂ
UP Junglă
RĂZBOI DE PARTIZANI
Vezi Mişcări de rezistenţă
RĂZBOI DE TRANŞEE
UP Tranşee
RĂZBOI DE TUNELE
UP Tunele
RECLAMAŢII
UP Reparaţii, cereri
TA Confiscări şi contribuţii
TA Distrugere şi jaf
Recruţi dezertori
Vezi Sustragere de la recrutare
RECUNOAŞTERE
Vezi Cercetare şi recunoaştere
Vezi Operaţii de recunoaştere
REFUGIAŢI
UP Persoane evacuate
TA Repatriere forţată
TA Ajutoare pentru civili
TA Evacuarea civililor
Regimente
Vezi Istoria unităţilor militare
REGISTRE DE DECEDAŢI < - -subd.geogr.> (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă. Subdiviziunea geografică indică naţionalitatea
decedaţilor. Se utilizează de asemenea şi la forţa armată pentru a se preciza armata din care
aceştia fac parte
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UP Necroloage
TA Pierderi
Religii
Vezi Aspect religios
REPARAŢII
TG Aspect economic
Reparaţii, Cereri
Vezi Reclamaţii
REPATRIERE FORŢATĂ
TG Prizonieri şi închisori
TA Refugiaţi
Restricţii
VeziAlimentare
Rezistenţă
Vezi Mişcare de rezistenţă
Salvare
Vezi Operaţii de căutare şi de salvare
Sănătate publică
Vezi Aspect sanitar
Schimb de prizonieri
Vezi Prizonieri şi închisoare
Securitate civilă
Vezi Ajutoare pentru civili
Servicii de informaţii electronice < - - subd.geogr.>
Vezi Spionaj electronic
SERVICII DE INFORMAŢII MILITARE< - - subd.geogr.>
UP Spionaj militar
UP Informaţii militare
TA Informaţii electronice
TA Servicii secrete
SERVICII DE POŞTĂ
UP Poştă
Servicii de sănătate
Vezi Aspect sanitar
Vezi Îngrijiri medicale
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Servicii medicale şi sanitare
Vezi Aspect sanitar
Vezi Îngrijiri medicale
SERVICII SECRETE < - - subd.geogr.>
Subdiviziunea geografică indică naţionalitatea serviciilor
UP Spionaj
UP Serviciu secret
TA Spionaj electronic
TA Servicii de informaţii militare
Servicii sociale
Vezi Participarea civililor
Vezi Ajutoare pentru civili
SERVICII VETERINARE < - - subd.geogr.>
UP Serviciu veterinar
Serviciu secret
Vezi Servicii secrete
Serviciu veterinar
Vezi Servicii veterinare
SOLDAŢI NECUNOSCUŢI
SOLDAŢI NECUNOSCUŢI [ADJECTIV DE NAŢIONALITATE]
Spionaj
Vezi Servicii Secrete
SPIONAJ CU APARATURĂ ELECTRONICĂ < - -subd.geogr.>
UP Ascultări cu aparatură electronică
UP Spionaj electronic
UP Servicii de spionaj cu aparatură electronică
TA Servicii secrete
Spionaj electronic
Vezi Informaţii electronice
Spionaj militar
Vezi Serviciu de Informaţii militar
SPITALE<- - subd.geogr.>
TG Îngrijiri medicale
Străini, Participare
Vezi Participare străină
Submarine-- Operaţii
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Vezi Operaţii submarine
SUNETE< - - subd.geogr.>
Se utilizează pentru studiile despre sunete sau despre înregistrările sunetelor produse de
război
UP Zgomote
SURSE (F)
Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru studii despre sursele care servesc
la elaborarea istoriei războiului sau culegerilor de studii cu acest subiect.
UP Istorie - - Surse
SUSTRAGERE DE LA RECRUTARE<- - subd.geogr.>
Subdiviziunea geografică indică naţionalitatea recruţilor rebeli
UP Recruţi dezertori
UP Dezertori la recrutare
TA Dezertări
TA Mişcări contestatare
TA Contestatari de conştiinţă
ŞTIINŢE < - - subd.geogr.>
TA Tehnologie
TS Război biologic
TS Război chimic
Teatru pentru armată
Vezi Teatru şi război
TEATRU ŞI RĂZBOI
Textul subdiviziunii variază după tipul evenimentului; pentru războaiele civile se utilizează în
general termenul care figurează în calificativ; ex. Franţa--1789-1799(Revoluţie)-- Teatru şi
revoluţie.
Se utilizează atât pentru viaţa teatrului şi reprezentărilor teatrale în timpul războiului, cât şi
pentru reprezentarea războiului pe scenă.
Înlocuieşte vedetele de tipul “[Numele războiului]-- în teatru”,
De ex.: nu se construieşte :
Război mondial (1914-1918)--În teatru
Ci
Război mondia. (1914-1918)--Teatru şi război
UP În teatru
UP Teatru pentru armată
TEHNOLOGIE
TA Ştiinţe
Telecomunicaţii
Vezi Comunicaţii
Televiziune şi război
Vezi La televiziune
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TERITORII OCUPATE
Se utilizează cu referire la ţările ocupate în timpul războiului. Documentele referitoare la
ocuparea unei anume ţări se găsesc la numele ţării respective, de ex.
Norvegia--1940-1945(Ocupaţie germană)
TA Colaboratori
TA Mişcări de rezistenţă
TA Probleme teritoriale
Tineret
Vezi Participare tineri
TIPOGRAFII CLANDESTINE<- - subd.geogr.>
TA Literatură clandestină
Transferuri de populaţie
Vezi vedeta “Transferuri de populaţie< - - subd.geogr.>”
TRANSPORT< - - subd.geogr.>
UP Mijloace de transport
Tranşee
Vezi Război de tranşee
TROFEE
Tunele
Vezi Războiul tunelelor
VETERANI < - - subd.geogr.>
Victime
Vezi Pierderi
Voluntari străini
Vezi Participare străină
Zgomot
Vezi Sunete
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