
 1

PUBLICAŢII SERIALE (R) ; (S) 
 
1. Forma titlului 

 
Titlul unei publicaţii seriale (periodic sau culegere de publicaţii monografice) se preia 
în forma sa originală, eventual transcrisă sau transliterată,  formă atestată  în: 
 
- bibliografiile de publicaţii seriale tipărite, pe microfişe sau pe CD- ROM 
(“Catalogue collectif des périodiques parus avant 1939 “; “Inventaire permanent des 
périodiques en cours”; “Zeitschriften Datenbank” ; “Myriade”; “Ulrich’s’; etc.) 
- toate lucrările de referinţă sau surse de informare care citează titlul 
- lucrarea de indexat, care necesită construcţia vedetei de titlu 
 
Titlul se completează cu calificativul obligatoriu “(periodic)”, nu se utilizează 
calificativul “(ziar)”. 
 
In cazul unei omonimii, se precizează ţara editoare. Dacă acest lucru nu este suficient, 
pentru a evita toate ambiguităţile, se precizează datele de existenţă ale publicaţiei. 
 Aceste calificative se consemnează în paranteze rotunde, 
 
  Ex.:  Frankfurter Allgemeine Zeitung (periodic) 
                          Monde (periodic ; Franţa ; 1944-….) 
                          Nouvel Observateur (periodic) 
 
 
2. Reguli de indexare 
 
  

Documentele cu titlu distinct,  specific se indexează la acest titlu, urmat dacă 
este necesar de o subdiviziune specifică acestei liste “Ziare”. În acest caz, se 
stabileşte o vedetă-subiect suplimentară la vedeta “Ziare” sau “Periodice”, 
urmată de un adjectiv geografic sau lingvistic, care desemnează tipul  respectiv 
de publicaţie serială. Vedeta de subiect suplimentară se construieşte în acelaşi 
mod. 

 
Documentele care se referă la mai multe titluri de ziare sau periodice se 
indexează la aceste titluri ( maximum trei titluri). 
Peste limita de trei, nu se mai indexează la titluri, ci la vedetele “Ziare” sau 
“Periodice”, urmate de un adjectiv geografic sau lingvistic, urmate, daca este 
cazul, de subdiviziuni. 

 
Domeniu de aplicare 
  
 Subdiviziunile următoare pot fi utilizate, când sunt corespunzătoare : 
 

• la vedetele “Ziare” sau “Periodice”, urmate de un adjectiv geografic sau 
lingvistic 

 
  ex. Ziare canadiene 
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       Ziare din Asia de Sud-Est 
               Ziare din Galicia 

  Periodice din India 
  Periodice din Occitania 
 

• la numele de ziare şi periodice, 
 
ex: Frankfurter Allgemeine Zeitung (periodic) 

                          Monde (periodic ; Franţa ; 1944-….) 
                          Nouvel Observateur (periodic) 

 
 Notă :  Vedetele “Ziaristică” şi  “Presă” au subdiviziuni specifice. 
  

De reţinut : Subdiviziunile  generale (de subiect şi  de formă) pot fi folosite în 
situaţiile potrivite. Vezi lista subdiviziunilor generale 
 
 
Vedete-model in LCSH : “American newpapers ; “American periodicals” 
 

ABREVIEREA TITLURILOR 
Se aplică numai  la vedetele “Ziare” şi   “Periodice” urmate de un adjectiv geografic sau 
lingvistic 
 
BIBLIOGRAFIE ( F) 
Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru listele de ziare şi / sau periodice se utilizează ca 
subdiviziune de formă pentru listele de studii despre ziare şi/sau reviste 
Această subdiviziune poate fi utilizată de un oarecare număr de alte subdiviziuni. Vezi lista 
subdiviziunilor generale 
 
CAIETE, CRONICI ,etc. 
   UP   Rubrici, cronici, etc. 
   UP    Suplimente, rubrici, etc. 
 
CAIETE, CRONICI, ETC. -- Benzi desenate 
 
Caiete, cronici, etc.  --  Bârfe 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Ecouri 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  --  MODĂ 
 
Caiete, cronici, etc. -- Necroloage 
   Vezi vedeta  “Decese” 
 
CAIETE, CRONICI, ETC. -- ROMANE 
   UP   Caiete, cronici, etc. -- Foiletoane 
   UP   Caiete, cronici, etc. -- Literatură 
de ficţiune 
   UP   Caiete, cronici, etc. -- Nuvele 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  --  SCRISORI DESCHISE 
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UP   Caiete, cronici, etc. -- Tribuna 
Liberă 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  --  SPORT 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Anunţuri 
   Vezi vedeta “Mica publicitate”  
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- ARTE 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Carnet monden 
   Vezi   Caiete, cronici, etc.  -- Ecouri 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Corecturi 
   Vezi   Caiete, cronici, etc.  -- 
              Rectificări 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Critice 
   Vezi   Caiete, cronici. etc.  -- Dări de seamă 
              
Caiete, cronici, etc.  -- Cronici parlamentare 
   Vezi vedeta “Cronici parlamentare” 
  Vezi subdiviziunea “Cronici parlamentare” pentru parlamente 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- CURIERUL CITITORILOR 
   UP   Curierul cititorilor 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- CURIERUL INIMILOR 
   UP   Caiete, cronici, etc.  --  Sfaturi 
   UP   Curierul inimilor 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- EDITORIALE 
    UP   Editoriale 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Erata 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Rectificări 
              
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- FAPTE DIVERSE 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- FEMEI  
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- FINANŢE 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Foiletoane 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. --Romane 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- GASTRONOMIE 
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CAIETE, CRONICI, ETC.  -- GENEALOGIE 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Literatură de ficţiune 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. --Romane 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- MEDICINĂ 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Mica publicitate 
   Vezi vedeta  “ Mica publicitate” 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Nuvele 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Romane 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- PRIMA PAGINĂ 
   UP   Caiete, cronici, etc.  -- Primele 
[pagini] 
  
Caiete, cronici, etc.  -- Primele [pagini] 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- 
              Prima pagină 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Recenzii de cărţi 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Critici 
 
CAIETE, CRONICI, ETC.  -- RECTIFICĂRI 
   UP   Caiete, cronici, etc. -- Corecturi 
   UP   Caiete, cronici, etc  --  Erata 
 
Caiete, cronici, etc.  -- Sfaturi 
       Vezi  Caiete, cronici, etc. -- Curierul inimilor 
                  
Caiete, cronici, etc.  -- Tribuna liberă 
    Vezi  Caiete, cronici, etc. -- Scrisori  
deschise 
      
CAIETE, CRONICI, ETC.  --ALIMENTAŢIE 
 
CAIETE, CRONICI, ETC. – CRITICI 
   UP   Caiete, cronici, etc.  -- 
            Critice 
    UP   Caiete, cronici, etc.  -- 
            Recenzii de cărţi 
   UP   Critice 
 
CAIETE, CRONICI, ETC. -- CRONICI DE LIMBAJ 
 
CAIETE, CRONICI, ETC. -- ECOURI 
   UP   Caiete, cronici, etc. -- Carnet monden 
   UP   Caiete, cronici, etc. --  Bârfe 
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Cenzură 
   Vezi  vedeta “ Libertatea presei” 
 
CONSERVARE ŞI RESTAURARE--<- - subd.  geogr.> 
   UP   Restaurare 
 
Critice 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Dări de seamă 
 
Curierul cititorilor 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Curierul inimilor 
 
Curierul inimilor 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Curierul inimilor 
 
Difuzare 
   Vezi   Editare 
   Vezi   Tiraj 
 
Distribuire (ziare)  
   Vezi   Transport 
 
EDITARE <subd. geogr.> 
   UP   Difuzare 
   UP   Publicare 
 
Ediţie critică 
  Vezi vedeta “Ziaristică “ -- Ediţie critică 
 
EDIŢII ANIVERSARE 
 
EDIŢII LOCALE 
    UP   Ediţii regionale 
    UP   Pagini  locale 
 
Ediţii regionale 
   Vezi   Ediţii locale 
 
EDIŢII SPECIALE 
 
Editoriale 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. -- Editoriale 
   Vezi vedeta “Editoriale”    
 
Expediţie 
   Vezi   Transport 
 
FACSIMILE (F) 
   Se utilizează ca subdiviziune de formă 
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ILUSTRAŢII (F) 
            Se utilizează ca subdiviziune de subiect  sau de formă pentru studiile despre 
ilustraţiile din ziare şi culegeri de ilustraţii 
   Vezi şi  vedeta “Periodice ilustrate” 
 
Imprimare 
   Vezi   Punere în pagină şi tipografie 
 
IN STRĂINĂTATE 
 
LIMBAJ 
 
Livrare 
   Vezi   Transport 
 
MANŞETE 
 
OBIECTIVITATE  <- - subd. geogr.> 
 
Pagini locale 
   Vezi   Ediţii locale 
 
PRESĂ IN LIMBI STRĂINE 
 
PROPRIETATE 
 
Publicare 
   Vezi   Editare 
 
PUNERE IN PAGINĂ ŞI TIPOGRAFIE 
   UP   Imprimare 
   UP   Tipografie 
 
Recenzii de cărţi 
   Vezi   Caiete, cronici, etc.  -- Critici 
 
REPERTORII (F) 
   Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru  
   listele aranjate în ordine alfabetică  sau după un alt     
   criteriu, care cuprind nume, adrese şi alte informaţii 
 
Restaurare 
   Vezi Conservare şi restaurare 
 
Rubrici, cronici, etc. 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. 
 
Suplimente, rubrici, etc. 
   Vezi   Caiete, cronici, etc. 
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Tipografie 
   Vezi   Punere în pagină şi tipografie 
 
TIRAJ 
   UP   Difuzare 
 
TRANSPORT <subd. geogr.> 
   UP   Expediţie 
   UP   Livrare 
   UP   Distribuţie (ziare)  
   TS    Transport manual    
 
TRANSPORT MANUAL 
   TG   Transport 
 
VÂNZARE CU BUCATA  
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