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Abstract: The permanent changes of informational environment require the librarians the development 
of library tools and products. The most important product of the librarians’ work to organize the 
informational activity is the electronic catalog. It can be competitive in the bitter competition of modern 
media, it is necessary that the quality of bibliographical recording, keys for access to information should 
be in accordance with the applicable standards and modern library technologies. 
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În cadrul universului informaţional modern bibliotecile se confruntă cu concurenţi puternici 
cum ar fi motoarele de căutare (Google, Yandex, Rambler), enciclopediile libere (Wikipedia), 
sistemele de schimb de fişiere (Amazon, iTune, You Tube), adică reţelele sociale, care 
acţionează ca mijloace de comunicare între persoane. Biblioteca nu mai este unicul loc pentru 
utilizatori de căutare a informaţiei. Ei dispun de o imensă varietate de mijloace alternative 
pentru satisfacerea nevoilor informaţionale. 

În sintezele OCLC se menţionează comportamentul deosebit al utilizatorului generaţiei 
Google – Googlegeneration, care consideră, că totul trebuie să fie în Internet, iar accesul imediat 
este un fapt cât se poate de obişnuit şi natural, iar dacă ei nu găsesc aici o informaţie, înseamnă 
că nu există în general, deoarece anume Internetul este utilizat de ei în primul rând în demersul 
de obţinere a informaţiilor. Motoarele de căutare sunt apreciate ca mijloace sigure, eficiente, 
simple în utilizare, comode şi rapide. În ultimul timp cel mai activ este folosit Google pentru 
căutare. 

Studiul efectuat de Research Information Network (Marea Britanie) relevă date interesante 
în privinţa preferinţelor de căutare a cercetătorilor universitari:  

• cărţile şi articolele din reviste rămân a fi surse importante de informare. 71% dintre 
intervievaţi consideră articolele din revistele ştiinţifice ca cele mai solicitate surse;  

• monografiile au fost situate pe locul 2 de 32% dintre participanţii la cercetare; 
• utilizatorii îşi doresc accesul instantaneu la toate resursele, o plenitudine şi pertinenţă 

maximă, şi evitarea sau excluderea căutărilor multiple. De aceea, şi în rândul lor Google 
şi alte motoare de căutare sunt foarte populare - chiar şi în cazul când rezultatele obţinute 
sunt inexacte şi nerelevante. În acelaşi timp pentru cercetători plenitudinea constituie un 
criteriu mai important decât pertinenţa rezultatelor obţinute. Majoritatea sunt pregătiţi să 
revizuiască tot volumul de rezultate livrate, pentru a evita scăpări de informaţii 
importante. 

Mediul informaţional mereu în schimbare înaintează bibliotecilor cerere de noi produse şi 
servicii informaţionale competente, care să fie atractive pentru utilizatori. Utilizatorul modern 



nu este satisfăcut de rolul de păstrătoare de documente şi livrate la cerere al bibliotecii. Fiind 
nevoit să prelucreze un volum enorm de informaţii el solicită servicii şi produse informaţionale 
cu grad sporit analitico-sintetic şi intelectual.  

Să revenim la metodele analitice de bibliografiere, care îmbină un ansamblu de acţiuni 
interconectate de comprimare a informaţiei, menite să reprezinte conţinutul documentului, 
caracterul său, obiectul cercetării. Această sarcină este realizată de următoarele acţiuni 
tehnologice:  

1. analiza bibliografică generală a documentului, efectuată cu scopul identificării subiectului 
de bază, stabilirea specificităţii formale şi de conţinut, particularităţilor specifice, a destinaţiei 
de utilizare; 

2. descrierea bibliografică a documentului; 

3. adnotarea şi referatul; 

4. indexarea, adică exprimarea conţinutului documentului prin intermediul limbajului 
informaţional şi de căutare. 

În acest context, devine evident faptul interdependenţei nivelului tehnologic de prelucrare 
analitico-sintetică a documentelor, a accesului la resursele informaţionale şi calitatea servirii 
utilizatorilor. Indicatorii cei mai importanţi ai eficienţei prelucrării analitice a documentelor şi a 
înmagazinării notiţelor bibliografice în catalogul electronic este pertinenţa şi plenitudinea 
documentelor regăsite în rezultatul căutării. 

Limbajele moderne de indexare şi căutare destinate obţinerii indicatorilor performanţi în 
orice tip de sistem informaţional propune 2 variante de indexare multiaspectuală: varianta 
indexării precoordonate şi varianta indexării postcoordonate. 

Precoordonarea presupune orânduirea strictă a indexurilor (entităţi de lexic) prin 
înregistrarea lor liniară, care se stabileşte de către indexator pe parcursul prelucrării 
documentelor până la apariţia cererii (din acest motiv „preindexare coordonată”). Mijloacele de 
indexare precoordonate sunt constituie din cunoscutele tabele de clasificare (CZU, CBB, 
Clasificarea Dewey, IPC (Clasificarea Internaţională a Patentelor) cunoscutele rubricatoare 
(Rubricatorul de Stat de Informaţie ştiinţifico-tehnică, rubricatorul Bibliotecii de Stat de Ştiinţe 
Medicale etc.) şi liste de vedete de materii. Mijloacele de clasificare lexicale sunt necesare, 
deoarece se folosesc pentru rezolvarea multiplelor sarcini interne de bibliotecă (aranjarea 
colecţiilor, gruparea înregistrărilor bibliografice în cataloage, bibliografii, efectuarea căutărilor 
ample de către bibliotecari într-un anumit domeniu). Însă pentru utilizatorii finali aceste 
mijloace nu pot asigura căutări eficiente. Utilizarea în cataloagele electronice a indicilor de 
clasificare, fără expresia lexicală a tabelelor (CZU etc.) încorporate şi fără accesul la indexul de 
materii pentru utilizatori, care nu cunosc conţinutul lor, nu sunt semnificativi pentru ei. În 
condiţiile reţelelor locale utilizatorii sunt nevoiţi să cheltuie mult timp pentru analiza 
documentelor împrumutate „de pe raft”, până la care în condiţiile căutării la distanţă prin 
Internet în catalogul Web să ajungi este imposibil. În ceea ce ţine de listele vedetelor de materii, 
cu regret nu dispunem nici de una. Căutarea pe baza vedetelor de materii asigură căutări pe teme 
foarte înguste . 

Postcoordonarea operează cu termeni concreţi, care determină conţinutul documentelor şi a 
cererilor informaţionale ale utilizatorilor. Cheile de căutare sunt prezentate sub formă de liste. 
Ordinea indicilor în listă nu contează, poate fi oricare.  



Există două modalităţi de utilizare a postcoordonării. Prima este legată de terminologia 
nenormată – „cuvinte cheie”, adică cuvinte separate şi combinaţii scurte, care caracterizează cât 
se poate de exact documentul. Aceasta asigură o căutare cu grad sporit de exactitate, dar nu 
permite obţinerea unei plenitudini acceptabile din cauza sinonimelor şi omonimelor. 

A doua modalitate de utilizare postcoordonată presupune un lexic normalizat în procesul 
indexării prin intermediul instrumentelor speciale lingvistice – tezaure. Tezaurul este definit ca 
un dicţionar normalizat de limbaj descriptiv cu relaţii paradigmatice (logice, de sens) fixe între 
unităţile lexicale. Indexarea cu ajutorul tezaurului, prin care poate fi exprimat conţinutul 
documentului, se realizează prin alocarea descriptorilor care se conţin în el. De regulă, în 
calitate de descriptor, poate fi ales unul care este cel mai întrebuinţat cuvânt-cheie dintr-o clasă 
de cuvinte –cheie sinonime. La elaborarea tezaurului se înlătură treptat sinonimia, omonimia, 
polisemia şi surplusurile, inerente limbii originale. Aceasta permite obţinerea unor rezultate 
îmbunătăţite în căutări. Din contul unei mari puteri semantice a tezaurului este asigurată  
reflectarea multiaspectuală a conţinutului documentului şi o majorare semnificativă a 
plenitudinii căutărilor tematice, fapt care este în mod deosebit apreciat de către cercetători. 

Conştientizând influenţa pozitivă a utilizării tezaurului în calitate de instrument lingvistic de 
mare putere, serviciul Bibliografie a BŞ ASEM a decis lărgirea ansamblului mijloacelor 
semantice, utilizate în prelucrarea analitică. S-a luat în consideraţie şi faptul că pentru asigurarea 
diverselor căutări ale utilizatorilor este deseori necesară asocierea mai multor mijloace 
lingvistice, printre care folosirea cuvintelor cheie şi a vedetelor de materii, care asigură o înaltă 
exactitate de căutare, la fel şi clasificările şi tezaurele care completează plenitudinea căutărilor 
informaţionale. În contextul celor expuse mai sus, cu scopul normalizării lexicului în procesul 
indexării a fost efectuată traducerea selectivă a „Macrothesaurus for information processing in 
the field of economic and social development”. În finalul acestei acţiuni am obţinut circa 4000 
de termini generici şi sistemul logic de legătură dintre ei. Pe parcursul procesului de traducere 
au fost utilizate dicţionare lingvistice, terminologice, explicative şi de înlăturare a sinonimelor, 
de redactare a notelor explicative şi de utilizare a descriptorilor. Unităţile lingvistice traduse 
sunt prezentate în fişierul de autoritate în sistemul TINLIB. Au fost completate câmpurile 
Termen generic (forma unică gramaticală a cuvintelor şi frazelor), Utilizare pentru (sinonimele 
ca chei de acces), Note de utilizare (note în care se indică domeniului şi posibilităţile de 
folosire). Relaţiile ierarhice şi asociative între unităţile lexicale sunt exprimate prin câmpurile 
Termen generic, Termen specific, Termen în relaţie. 

Însă, cu regret, lucrarea nu a obţinut o finalitate logică. Ar fi fost utilă (chiar necesară) 
participarea specialiştilor filologi şi a economiştilor pentru executarea redactării terminologiei 
selectate, a omologării termenilor străini în limba română, detalierea unor domenii etc. 

Actualmente atenţia noastră este îndreptată spre tezaurul EUROVOC. Acest tezaur este 
elaborat special pentru indexarea şi căutarea informaţiei documentare în bazele de date 
bibliografice a Uniunii Europene. Tematic el cuprinde toate domeniile de activitate a instituţiilor 
europene. Utilizatorii acestui instrument sunt Parlamentul European, Biroul documentelor 
oficiale ale Uniunii Europene, bibliotecile parlamentare, centrele de informare şi documentare a 
mai multor state europene, inclusiv a ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Versiunea oficială a 
EUROVOC-ului este reprezentată în 22 limbi oficiale a UE, inclusiv în limba română. 

Trăsătura distinctă a structurii tezaurului EUROVOC o constituie caracterul său integrat, 
care reuneşte două tipuri de limbaje informaţionale şi de căutare: de clasificare şi descriptor. 
Structura superioară o reprezintă o clasificare ierarhică fin 21 domenii tematice şi 127 de 
microtezaure. La nivel inferior sunt plasate unităţile lingvistice însoţite de diferite tipuri de note. 
Ele conţin diferite observaţii, precizări semnificative şi de utilizare, este indicată apartenenţa 
tematică a descriptorului, relaţia convenţională de echivalenţă şi asociativă. 



În viziunea noastră, utilizarea tezaurului multilingv EUROVOC ar rezolva parţial problema 
lipsei instrumentelor lingvistice care să fie utilizate pentru prelucrarea analitică a tuturor 
tipurilor de documente achiziţionate în colecţiile bibliotecilor, şi desigur eficientizarea căutărilor 
în catalogul electronic. EUROVOC-ul este ţinut la zi şi poate fi utilizat on-line. Pentru domeniul 
ştiinţelor umane este unicul instrument de acest gen şi trebuie utilizat la maximum pentru a 
dispune de un limbaj modern în care se comunică la nivel internaţional. Pentru colecţiile 
specializate, chiar şi utilizarea acestui limbaj este insuficient pentru a detalia domeniile şi 
anumite subiecte specifice.  

După părerea noastră, este raţional de utilizat alocarea cuvintelor cheie suplimentare celor 
generate automat din descrierile bibliografice din conţinutul documentelor. Aceasta ar permite 
dezvăluirea conţinutului documentului în profunzime, cu nivel suplimentar de detaliere, să fie 
reflectate subiectele colaterale, importante utilizatorului, dar care nu au fost reflectate în indicii 
CZU şi descriptori. Acest aspect este în deosebi de important pentru prelucrarea articolelor, care 
de regulă reflectă noi aspecte în cercetarea unei sau altei teme, demonstrează atitudinea 
autorului faţă de tratarea problemei date, sau o problemă ştiinţifică este tratată mai detaliat. În 
acelaşi context subliniem lipsa unor metodici clare de selectare şi prezentare a cuvintelor cheie.  

După părerea noastră pentru a spori valoarea bazei de date bibliografice locale  create este 
important să se treacă la cercetarea posibilităţilor de abstractizare a unor tipuri de documente, 
fapt care ar oferi utilizatorilor posibilitatea să se facă cunoscut cu principalele idei ale 
documentului, ceea ce ar exclude consultarea originalului şi ar economisi timpul lui. 

Solicitarea sporită a produselor şi serviciilor de bibliotecă sunt în relaţie indisolubilă cu 
utilizarea multiplelor mijloace lingvistice destinate prelucrării conţinutului documentelor 
achiziţionate şi acumulate în bibliotecă, care reprezintă un enorm potenţial informaţional.  
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