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Etapa 10: Controlul autorităților 

- Sumar



Ce este controlul de autoritate?

Controlul de autoritate este utilizarea 

înregistrărilor de autoritate pentru a crea:

• Consecvență

• O structură cu referințe încrucișate



Consecvență

• Controlul de autoritate poate fi utilizat pentru a crea 

consecvență în cazul numelor și subiectelor utilizate ca puncte 

de acces în baza de date bibliografică.

• De exemplu utilizatorul trebuie să găsească, în OPAC, 

înregistrări  ale lui Samuel Clemens, cunoscut ca Mark Twain, 

listate sub o singură intrare de autoritate (heading) - cea 

preferată. 

• Fără aceasta, unele lucrări vor apărea la autorul Clemens, 

altele la Twain).



Structura referințe încrucișate
(Cross-reference)

• Controlul dea autoritate poate fi folosit pentru a crea o 
structură de referințe încrucișate pentru nume și 
subiecte utilizate ca puncte de acces în baza de date 
bibliografică.

• De exemplu un utilizator OPAC care face căutarea după
"Clemens, Samuel” (intrare nepreferată) va găsi o 
referință încrucișată – VEZI - la "Twain, Mark” (intrarea 
preferată).



Rezultate în webOPAC

• Înregistrarea de autoritate



Actualizare automată

• În Aleph, când se salvează o înregistrare pe 
server, cu o formă nepreferată a unei vedete 
(heading), sistemul va actualiza automat forma 
nepreferată în formă preferată.

• De altfel, biblioteca poate decide dacă se dorește 
sau nu această actualizare și să facă setările în 
consecință. 



Actualizare automată

După 

salvarea 

pe server:

Înainte 

de 

salvarea 

pe 

server:



Baza de date de autoritate BIB10 (SUO10)
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BIB10 – înregistrare de autoritate nouă
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Se deschide o machetă:



BIB10 – înregistrare de autoritate nouă
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Derivare înregistrare nouă
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Articol în Studii și articole
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Descriere articol
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Descriere Analitică
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