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ISBD (propunere - 02.12.2008) 
 
Sursa: www.ifla.org/VII/s13/isbdrg/ISBD_Area_0_WWR.htm 
 
 
0. ZONA FORMEI CONłINUTULUI ŞI A TIPULUI DE SUPORT 
 
 
Notă introductivă 
 
Scopul zonei formei conŃinutului şi a tipului de suport este de a indica, chiar de la 
începutul înregistrării bibliografice, atât forma (formele) în care este exprimat 
conŃinutul unei resurse, cât şi tipul (tipurile) purtătorului folosit(e) la comunicarea 
acelui conŃinut, astfel încât să faciliteze utilizatorilor catalogului identificarea şi 
selectarea resurselor adecvate nevoilor lor. 
 
Zona formei conŃinutului şi a tipului de suport este compusă din trei elemente, adică: 
 

(1) un termen derivat (sau câŃiva termeni derivaŃi) dintr-un vocabular controlat 
de categorii de Forme ale conŃinutului; 

(2) un Calificator al conŃinutului derivat dintr-un vocabular controlat de 
subcategorii şi 

(3) o categorie dintr-un vocabular controlat de Tipuri de suport. 
 
 
Cuprins 
 
0.1. Forma conŃinutului 
0.2. Calificarea conŃinutului 
0.3. Tipul de suport 
 
 
PunctuaŃia recomandată 
 
A ÎncadraŃi între paranteze termenii ce indică calificarea conŃinutului, 

imediat în continuarea termenului ce indică forma conŃinutului. 
(()) 

B PrecedaŃi fiecare termen ce indică calificarea conŃinutului (mai puŃin 
primul) de secvenŃa: spaŃiu, punct-virgulă, spaŃiu. 

( ; ) 

C PrecedaŃi fiecare termen ce indică tipul de suport de secvenŃa: spaŃiu, 
două-puncte, spaŃiu. 

( : ) 

D PrecedaŃi fiecare termen ce indică forma conŃinutului (mai puŃin 
primul) de secvenŃa: punct, spaŃiu. 

(. ) 

E PrecedaŃi fiecare grup <Forma conŃinutului> : <Tip de suport> (mai 
puŃin primul) de secvenŃa: spaŃiu, semnul plus, spaŃiu. 

( + ) 

 
Exemple 

 
<forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>) : <tipul de suport>   
<forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului> ; <calificarea conŃinutului>) : <tipul 

de suport> 
<forma conŃinutului>. <forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>) : <tipul de 

suport> 
<forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>) : <tipul de suport>  : <tipul de 

suport> 
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<forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>). <forma conŃinutului> (<calificarea 
conŃinutului>) : <tipul de suport> 

<forma conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>) : <tipul de suport>  + <forma 
conŃinutului> (<calificarea conŃinutului>) : <tipul de suport> 

 
Sursa prescrisă: întreaga resursă. 
 
 
0.1. Forma conŃinutului (obligatoriu) 
 
Categoriile formei conŃinutului reflectă forma fundamentală (formele fundamentale) în 
care este exprimat(e) conŃinutul resursei. 
 
Termenii din lista următoare se asignează în limba şi scrierea alese de agenŃia 
catalografică. Se folosesc atâŃia termeni câŃi sunt aplicabili resursei descrise. 
Alternativ, pentru resurse cu conŃinut mixt, la care trei sau mai multe forme sunt 
aplicabile, se oferă termenul „forme multiple”. Se recomandă ca agenŃiile bibliografice 
naŃionale şi agenŃiile catalografice care participă în reŃele ce partajează resurse 
bibliografice să consemneze atâŃia termeni câŃi sunt aplicabili resursei descrise. 
 
Termeni pentru forma conŃinutului 
 

Termen [ro] Termen [en] DefiniŃie şi aplicabilitate a termenului 
imagine image O resursă ce constă din conŃinut exprimat prin 

linii, forme, umbre etc., destinat a fi perceput 
vizual. 
O imagine poate fi fixă sau în mişcare, în două 
sau trei dimensiuni şi poate include sonor. 
Se includ: reproduceri de artă, hărŃi, fotografii, 
imagini satelitare, stereografii, filme şi litografii. 

muzică music O resursă care comunică tonuri sau sunete în 
succesiune, în combinaŃie, şi relaŃionate 
temporal, pentru a produce o compoziŃie care 
are unitate şi continuitate. 
Muzica poate fi scrisă (notaŃie), interpretată sau 
înregistrată în formate analogice sau digitale, ca 
sunete vocale, instrumentale sau mecanice, ce 
au ritm, melodie sau armonie. 
Se includ: muzică scrisă, precum partituri, şi 
muzică înregistrată, precum concerte, opere şi 
înregistrări de studio. 

text text O resursă care comunică mai ales printr-un 
limbaj verbal, prin cuvinte scrise, simboluri şi 
numere destinate a fi citite ca o naraŃiune. 
Poate avea ilustraŃii şi date. 
Se includ: cărŃi (imprimate sau electronice), 
corespondenŃă, baze de date de reviste şi ziare 
microfilmate. 
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set de date dataset O resursă ce constă din date codate digital, 
destinate a fi procesate de un computer. 
Se includ: date numerice, date de mediu etc. 
folosite de softuri aplicative pentru a calcula 
medii, corelaŃii etc., sau pentru a produce 
machete etc. dar, în mod normal, neexpuse în 
formă brută. 
Se exclud: muzica înregistrată digital [vezi 
muzică], limbaj natural [vezi vorbire], sunet 
[vezi sonor], imagini reproduse de computer 
[vezi imagine], text [vezi text]. 

program program O resursă ce constă din instrucŃiuni codate 
digital, destinate a fi procesate şi executate de 
un computer. 
Se includ: sisteme de operare, soft aplicativ etc. 

sunet sound O resursă ce constă din sunete produse de 
animale, păsări, surse naturale de sunet sau 
asemenea sunete simulate de vocea umană sau 
dispozitive digitale (sau analogice). 
Se includ: înregistrări de cânt de păsări, strigăte 
de animale şi efecte sonore. 
Se exclud: muzică înregistrată [vezi muzică], 
înregistrări de vorbire umană [vezi vorbire]. 

mişcare movement O resursă ce reprezintă exprimarea unei 
mişcări, i.e. actul sau procesul de schimbarea a 
poziŃiei unui obiect sau a unei persoane. 
Se includ: notaŃie coregrafică, punere în scenă. 
Se exclud: imagini în mişcare, precum filmele 
[vezi imagine]. 

obiect obiect O resursă fizică tridimensională, fie o entitate 
naturală, fie un artefact (manufacturat de om 
sau produs de o maşină). Referită şi ca 
„structură tridimensională” sau „realia”. 
Se includ: sculpturi, machete, jocuri, puzzle-uri, 
monede, jucării, clădiri, echipament, 
îmbrăcăminte etc. 
EntităŃile naturale includ: fosile, mostre 
minerale, insecte, specimene biologice pe 
lamele etc. 
Obiectele cartografice includ: globuri, machete 
în relief şi secŃiuni menite a fi văzute dintr-o 
parte, în formă tridimensională. 

vorbire spoken word O resursă ce reprezintă sunetul vocii umane 
vorbind. 
Se includ: audiocărŃi, emisiuni radio, înregistrări 
de istorie orală, înregistrări de teatru radiofonic, 
înregistrate fie în format analogic, fie digital. 

 
Dacă nici unul  dintre termenii de mai sus nu se aplică conŃinutului resursei descrisă 
(resurselor descrise), se asignează termenul „alte” [other]. 
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0.2. Calificarea conŃinutului 
 
O categorie a formei conŃinutului este nuanŃată prin una sau mai multe sub-categorii 
de calificare a conŃinutului. E obligatorie, dacă e aplicabilă resursei descrise. 
Calificarea conŃinutului specifică tipul, natura senzorului, dimensionalitatea şi/sau 
prezenŃa sau absenŃa mişcării pentru resursa descrisă (resursele descrise). 
 
Termenii din lista următoare se asignează în limba şi scrierea alese de către agenŃia 
catalografică. Se folosesc atâŃia termeni câŃi sunt adecvaŃi pentru clarifica şi nuanŃa 
forma conŃinutului. 
 
Termeni pentru specificarea tipului 
 

Termen [ro] Termen [en] DefiniŃie şi aplicabilitate a termenului 
cartografic(ă) cartographic ConŃinut reprezentând întregul Pământ sau o 

parte a sa, sau un corp ceresc, la orice scară. 
Se includ: hărŃi, atlase, globuri, machete de 
relief. 

scris(ă) notated ConŃinut exprimat printr-un sistem de notaŃie, 
în scopuri artistice (e.g. muzică, dans, punere în 
scenă), menite a fi perceput vizual. 

interpretat(ă) performed ConŃinut exprimat într-o formă audibilă sau 
vizibilă. 
Se includ: înregistrări de interpretări muzicale 
sau coregrafice, muzică generată de computer. 

 
Termeni pentru specificarea senzorială 
 
Acest atribut se referă la un simŃ uman prin care conŃinutul resursei este menit a fi 
perceput, şi nu la un simŃ prin care acesta este perceput incidental sau cu ajutorul 
unui instrument mediator, altul decât cel ce ar fi normal de folosit (e.g. un dispozitiv 
care transformă caractere codate digital în vorbire simulată). 
 

Termen [ro] Termen [en] DefiniŃie şi aplicabilitate a termenului 
tactil(ă) tactile ConŃinut menit a fi perceput prin pipăit. 
vizual(ă) visual ConŃinut menit a fi perceput prin văz. 
auditiv(ă) aural ConŃinut menit a fi perceput prin auz. 
gustativ(ă) gustatory ConŃinut menit a fi perceput prin gust. 
olfactiv(ă) olfactory ConŃinut menit a fi perceput prin miros. 

 
 
0.3. Tipul de suport (obligatoriu) 
 
Tipurile de suport consemnează tipul (tipurile) de purtător folosit(e) pentru 
comunicarea conŃinutului resursei. În general categoriile reflectă formatul suportului 
de stocare, în combinaŃie cu tipul instrumentului necesar pentru a reda, vizualiza, 
executa etc. conŃinutul resursei. 
 
Termenii din lista următoare se asignează în limba şi scrierea alese de agenŃia 
catalografică. Se folosesc atâŃia termeni câŃi sunt aplicabili resursei ce se descrie. 
Alternativ, pentru resurse formate dintr-o mixtură de suporturi la care trei sau mai 
multe tipuri sunt aplicabile, se oferă termenul „multimedia”. Se recomandă ca 
agenŃiile bibliografice naŃionale şi agenŃiile catalografice care participă în reŃele ce 
partajează resurse bibliografice să consemneze atâŃia termeni câŃi sunt aplicabili 
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resursei descrise. 
 
Termeni pentru tipurile de suport 
 

Termen [ro] Termen [en] DefiniŃie şi aplicabilitate a termenului 

audio audio Pentru resurse ce necesită un audio-player 
Suporturi folosite pentru a stoca fonograme, 
proiectate a fi utilizate cu un instrument de 
redare, precum pick-up, casetofon, CD Player 
sau MP3 player. Se includ suporturi folosite 
pentru a stoca sunet codat atât analogic, cât şi 
digital. 

electronic electronic Pentru resurse ce necesită un computer 
Suporturi folosite pentru a stoca fişiere 
electronice, proiectate a fi utilizate cu un 
computer. Se includ suporturi care sunt 
accesate la distanŃă prin servere de fişiere, ca şi 
suporturi cu acces direct, precum benzi şi 
discuri informatice. 

microformat microform Pentru resurse ce necesită un cititor de 
microformate 
Suporturi folosite pentru a stoca imagini 
miniaturizate, proiectate pentru a fi utilizate cu 
un dispozitiv precum un cititor de microfilm sau 
de microfişe. Se includ atât suporturi 
micrografice transparente, cât şi opace. 

microscopic microscopic Pentru resurse ce necesită un microscop 
Suporturi folosite pentru a stoca obiecte 
miniaturale, proiectate a fi utilizate cu un 
dispozitiv precum un microscop, pentru a revela 
detalii invizibile cu ochiul liber. 

proiectabil projected Pentru resurse ce necesită un proiector 
Suporturi folosite pentru a stoca imagini fixe 
sau în mişcare, proiectate a fi utilizate cu un 
dispozitiv de proiectare, precum un aparat de 
proiecŃie sau un proiector. Se includ suporturi 
atât pentru imagini bidimensionale, cât şi 
tridimensionale. 

stereografic stereographic Pentru resurse ce necesită un vizualizator 
stereografic 
Suporturi folosite pentru a stoca perechi de 
imagini fixe, proiectate a fi utilizate cu un 
dispozitiv precum un stereoscop sau stereograf, 
pentru a obŃine un efect de tridimensionalitate. 
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nemediat unmediated Pentru resurse nemediate (i.e. care nu 
necesită un dispozitiv mediator pentru a fi 
utilizate/percepute) 
Suporturi folosite pentru a stoca text, notaŃie 
muzicală, imagini, forme etc., proiectate a fi 
percepute direct prin unul sau mai multe 
simŃuri, fără ajutorul unui dispozitiv de mediere. 
Se includ suporturi conŃinând material vizual 
şi/sau tactil produs prin intermediul unor 
procese precum tipărire, imprimare, gravare, 
litografiere etc., stampare, texturare etc., sau 
prin scriere de mână, desenare, pictare etc. Se 
includ de asemenea suporturi folosite pentru a 
exprima forme tridimensionale precum 
sculpturi, machete etc. Similar, artefacte 
produse manual sau entităŃi naturale sunt 
considerate resurse nemediate. 

video video Pentru resurse ce necesită un video player 
Suporturi folosite pentru a stoca imagini în 
mişcare sau fixe, proiectate pentru a fi utilizate 
cu un dispozitiv de redare, precum un 
videocasetofon sau un DVD player. Se includ 
suporturi ce stochează imagini codate atât 
digital, cât şi analogic. 

 
 

Traducere: Dan Matei 


