Subdiviziunile flotante
Introducere
Subdiviziunile de subiect şi de formă înscrise în listele de subdiviziuni ale Ghidului de
indexare poartă numele de subdiviziuni flotante.
Aplicabile la una sau mai multe categorii de vedete, ele pot fi utilizate fără restricţie după
oricare vedetă din domeniul considerat.
Fiecare listă de subdiviziuni este precedată de o introducere care defineşte domeniul de
aplicare şi care aduce precizările necesare.
Pentru a afla dacă o construcţie luată în considerare este posibilă, se va verifica intrareavedetă, pentru a vedea dacă aceasta corespunde domeniului de aplicare al subdiviziunii
respective.
În majoritatea cazurilor, aceste subdiviziuni se regăsesc şi în lista de autoritate, aşezate în
ordine alfabetică; ele au note de aplicare care determină modul în care pot fi utilizate.
În schimb, vedetele de subiect construite “[Intrare- vedetă]--[Subdiviziune flotantă]” nu
figurează decât atunci când înregistrările au termeni excluşi, legături sau note. Aşadar, ele nu
sunt frecvente.
Se recomandă să se verifice întotdeauna dacă construcţia avută în vedere există în lista de
autoritate pentru a-i controla validitatea.
Această verificare permite evitarea posibilelor contradicţii, unele construcţii putând fi
respinse în favoarea unei expresii sau unei alte construcţii (a se vedea Prezentarea generală,
3.2.2.1.2).
În fiecare dintre listele de subdiviziuni:
- subdiviziunile autorizate sunt scrise cu majuscule, cu aldine
- caracterul separator dintre elemente este liniuţa dublă (--)
- posibilitatea de a utiliza o subdiviziune geografică este indicată de
menţiunea <--subd geo> după subdiviziune
- subdiviziunile de formă sunt indicate prin menţiunea (F)
- notele de aplicare sunt în caractere italice
- legăturile de la un termen la altul sunt scrise cu minuscule.
UP = utilizat pentru
TG = termen generic
TA = termen asociat
TS = termen specific
-

termenii excluşi figurează în listă aşezaţi în ordine alfabetică, cu minuscule şi aldine,
urmaţi de menţiunea „Vezi” care indică forma pentru care s-a optat.

Exemple
CIRCUITE TURISTICE (F)
Se utilizează ca subdiviziune de formă
UP Descrieri de călătorii -- Circuite turistice
TA Ghiduri
Descrieri de călătorii -- Circuite turistice
Vezi Circuite turistice
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Atenţie: Aceste legături dintre vedete indică relaţiile dintre subdiviziunile aceleiaşi liste. Ele
au rolul de a indica cel mai bun acces posibil subdiviziunilor pertinente din lista de
subdiviziuni. Prin urmare, uneori, ele pot fi diferite de cele din lista completă de autoritate.
În listele de subdiviziuni există şi trimiteri la lista de autoritate; acestea se prezintă sub diverse
forme:
MĂSURĂ
Se utilizează ca subdiviziune de subiect la subiectele ştiinţifice şi tehnice,
Ex.: Lungime – Măsură
Vezi şi vedetele care încep prin cuvintele „Măsură” şi „Măsuri”
Cicloane
Vezi vedeta „Cicloane < -- subd.geogr.>”
Vezi la numele de cicloane
Ex.: Ciclonul Clotilda (1987)
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