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Ghidul metodic Indexarea pe subiecte se află la a 2-a ediţie revăzută şi adăugi-
tă a Ghidului elaborat în anul 2010. Necesitatea revizuirii primei ediţii vine odată cu im-
plementarea software ALEPH, rezultat al Proiectului MISISQ (Servicii Informaționale 
Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor). Convertirea bazei de date din softul 
TinLib în ALEPH  a necesitat orientarea către noul program. Ghidul a fost completat 
cu un nou capitol: Sistemul de referinţe: tipuri de relaţii între subiecte, punându-se 
accentul pe cerinţele limbajului  vedetelor de subiect. 

A fost modificată structura documentului,  fiind redus numărul de capitole de 
la şase la cinci, prin respectarea aceluiaşi principiu - de la general la particular. Do-
cumentul actual este un instrument de lucru uşor de înţeles, mai ales că sunt oferite 
de fiecare dată definiţii terminologice însoţite de exemple concrete. De asemenea, 
Ghidul a fost completat cu o anexă ce conţine exemple de documente indexate pe 
diferite subiecte. A fost completat, de asemenea, glosarul cu noi termeni, precum şi 
bibliografia surselor utilizate.

Necesitatea elaborării unei astfel de lucrări este condiționată de lipsa unui  tezaur  naţional, a materialu-
lui didactic la tema respectivă, de divergenţele care apar între bibliotecari, de necesitatea de a asigura speci-
aliştii  cu anumite decizii metodice, acceptate în urma  generalizării propriilor experienţe, după o cercetare şi 
comparare temeinică a recomandărilor celor mai mari biblioteci contemporane: Biblioteca Congresului SUA, 
Biblioteca Naţională a Franţei, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Naţională a Rusiei.

Scopul acestui ghid este de a oferi bibliotecarilor-indexatori un instrument util de lucru în procesul inde-
xării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte.  De asemenea, 
şi pentru a evita erorile ce pot apărea în construcţia vedetelor de subiect. Credem că este necesar, în intere-
sul utilizatorilor, să se menţină un echilibru între stabilitatea şi actualizarea permanentă a listei vedetelor de 
subiect, de a utiliza terminologia ştiinţifică accesibilă tuturor categoriilor de cititori în corespundere cu  profilul 
bibliotecii.

Prin conţinutul şi maniera de expunere a acestuia, prin definirea clară şi ordonarea conceptelor cu care 
s-a operat, cât şi a problemelor abordate, Ghidul urmăreşte câteva obiective fundamentale:

•	 asigurarea suportului teoretic necesar fundamentării şi înțelegerii diverselor aspecte ale indexării pe 
subiecte; 

•	 familiarizarea bibliotecarilor-indexatori cu metodele şi regulile universale de indexare pe subiecte;
•	 formarea abilităţilor şi tehnicilor de indexare pe subiecte.

Autorii s-au referit la problemele generale ale indexării pe subiecte, la regulile şi principiile de alcătuire 
a vedetelor de subiect. Lucrarea nu pretinde să fie considerată un ghid complet care să includă întregul ma-
terial ce se referă la acest subiect precum şi întregul spectru de probleme ce pot apărea în procesul indexării. 
Este un ghid propus bibliotecarilor-indexatori din Biblioteca Ştiinţifică USARB şi nu numai, ca fiind un instru-
ment de lucru în scopul facilitării procesului de indexare. În elaborarea Ghidul s-a ţinut cont de experienţa 
unor dintre cele mai mari biblioteci din lume, preluându-se idei şi  cerinţe ce pot fi aplicate la indexarea pe 
subiecte, în acelaţi timp orientându-se către cerinţele utilizatorilor USARB, nivelul lor de cultură a informaţiei 
şi introducând, în anumite cazuri, unele reguli aplicate numai în Biblioteca Ştiinţifică USARB. 


