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Prezentul ghid conţine recomandări privind aplicarea normelor de catalogare 
a articolelor în modulul Catalogare a softului de bibliotecă Aleph, formatul MARC 21. 
Necesitatea elaborării vine odată cu implementarea, de către şapte biblioteci universi-
tare din Republica Moldova, a software Aleph, rezultat al Proiectului MISISQ (Servicii 
Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor), Programul TEMPUS. 
Scopul Proiectului fiind îmbunătăţirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldo-
va prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunita-
te academică. Realizarea acestui Proiect a presupus diversificarea şi modernizarea 
serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate, dezvoltarea unei 
infrastructuri informaţionale comune, generarea partajată a resurselor informaţionale 
şi asigurarea accesului la acestea în regim on-line.  

Scopul Ghidului, la care se face referinţă, este de a uniformiza procesul de ca-
talogare analitică, de a oferi recomandări catalogatorilor  privind principiile fundamentale ale creării înregis-
trărilor bibliografice analitice în catalogul electronic partajat în conformitate cu normele specifice formatului 
MARC 21 şi cerinţele interne ale Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 

În lucrare  este analizat  procesul de descriere analitică a unei părţi componente din diferite genuri de 
documente: publicaţii în serie (anale, anuare, reviste, ziare), monografii, culegeri, materiale ale conferinţelor, 
manuale, culegeri de cântece, etc.

Ghidul  este structurată în 3 capitole, argument asupra ediţiei, o anexă cu Exemple de descriere bibli-
ografică analitică pentru contribuţii din diferite publicaţii şi referinţe bibliografice.

 În primul capitol Noţiuni şi definiţii, sunt propuse un şir de definiţii ale noţiunilor şi termenilor specifici 
descrierii analitice selectate din surse de referinţă de specialitate, 

Capitolul II Descrierea bibliografică analitică în BŞ USARB conţine o notă istorică despre procesul de 
descriere analitică în BŞ USARB, precum şi despre necesitatea şi importanţa descrierii articolelor pentru 
comunitatea academică a USARB.

 Capitolul al III-lea Reguli de descriere analitică în Aleph, conţine recomandări privind aplicarea nor-
melor de catalogare a articolelor în modulul Catalogarea a softului de bibliotecă Aleph, formatul MARC 21: 
creare a unei înregistrări noi în catalog, derivarea înregistrării din sursa-gazdă, importarea unei înregistrări 
din altă bibliotecă aflată în consorţiu, câmpuri şi subcâmpuri specifice descrierii analitice, etc. 


