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Agenda

Sesiunea 2: Autorități - servicii 

1. Structura înregistrării de autoritate în ALEPH 500

2. Procedură în ALEPH 500

3. Afișare și legături în WEB și GUI

4. Construirea Vedetelor (Headings) și  job-uri în  
Background pentru îmbogățirea Autorităților

5. Definirea tabelelor



Curs 1:  Introducere & prezentare



Agenda

Sesiunea 2: Fișiere de autoritate 

1. Autorități - Câmpuri subiect  

a. Nume persoană, 

b. nume corporație,

c. nume geografic

d. Subiect domeniu



Biblioteca de autoritate în ALEPH 500
BIB10

 Înregistrările de Autoritate în ALEPH 500 sunt 
ținute într-o bibliotecă XXX10 (de ex., USM10). 

Biblioteca bibliografică Biblioteca de autoritate
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Autorități: Prezentare generală

• Control de autoritate

• “Actualizare” în ALEPH



Svetlana Smirnov: “Authority Control”
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 Consultarea și copierea vedetelor pe 
parcursul catalogării.

 Coerență în utilizare.

 Actualizarea înregistrărilor BIB.

 Îmbogățirea vedetelor BIB și a index-
urilor de cuvinte cu referințe încrucișate și 
sinonime multilingve.

 Afișarea înregistrărilor de autoritate în 
legătură dintr-o vedetă bibliografică.

Controlul de autoritate – funcționalitate



Consecvența

În ALEPH, sunt două metode pentru a asigura 
consecvența:

 "consultarea și copierea" unei intrări de 
autoritate înainte ca înregistrarea bibliografică să 
fie trimisă pe server

și

 Actualizarea automată a unei intrări 
nepreferate în intrare preferată după ce 
înregistrarea bibliografică este trimisă pe server.



Svetlana Smirnov: “Authority Control”
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"Consultare și copiere" în ALEPH

Opțiuni de căutare 

vedetă:

F3/F4 

– Vedetă din BIB 

(câmp/subcâmp)

Ctrl F3/ Ctrl F4 –
Vedetă din AUT

Asigurarea consecvenței
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Ce este controlul de autoritate?

Controlul de autoritate este utilizarea înregistrărilor 
de autoritate pentru a crea:

 Consecvență

 O structură cu referințe încrucișate
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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 va găsi, în OPAC, toate
înregistrările  ale lui Samuel Clemens, cunoscut 
ca Mark Twain, listate sub o singură intrare de 
autoritate (heading) - cea preferată și nu unele 
lucrări la autorul Clemens, altele la  Twain).



Structura referințe încrucișate
(Cross-reference)

 Controlul de 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).



Proceduri privind intrările de autoritate

1. Catalogarea înregistrării de Autoritate și 
apoi selectarea și legarea la înregistrarea 
BIBliografică.

2. Catalogarea înregistrării BIB și apoi 
catalogarea înregistrării de Autoritate  și legarea 
automată a acesteia la înregistrarea BIB.

3. Corectarea intrărilor (headings) din 
biblioteca de Autoritate și corectarea 
automată a intrărilor din documentele BIB în 
relație din biblioteca BIB.



Actualizare automată

În Aleph, când se salvează o înregistrare 

bibliografică pe server, cu o formă nepreferată a 

unei vedete (heading), sistemul va actualiza 

automat forma nepreferată în formă preferată 

(din BIB10 bib. de autoritate).  
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Reglarea procesului

Biblioteca poate decide dacă dorește sau nu ca 
vedetele să fie actualizate automat de către 
sistem prin câmpul UPD. 
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Reglarea procesului

Înainte de actualizarea înregistrării bibliografice, 
sistemul verifică câmpul UPD (flag de actualizare 
înregistrare). 

Câmpul UPD este un câmp special ALEPH care 
determină dacă înregistrarea de autoritate este 
folosită pentru actualizarea automată a 
înregistrării bibliografice. 
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Câmpul UPD

Valori:

Y – actualizarea automată a înregistrării bibliografice.

N – nu se actualizează automat înregistrarea 

bibliografică.
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Câmpul UPD - N
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Câmpul UPD - N

Dacă se găsește o potrivire dar câmpul UPD este 

setat pe N, sunt generate referințele 

încrucișate dar înregistrarea bibliografică nu va 

fi actualizată dintr-un termen nepreferat în 

termenul preferat. 
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Câmpul UPD
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Câmpul UPD

Termenul 

nepreferat nu este 

actualizat în 

termen preferat
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Câmpul UPD



Actualizare automată

După 

salvarea 

pe server:

Înainte 

de 

salvarea 

pe 

server:



Câmpuri vedetă pentru funcția de căutare 
vedete

Acest tabel definește selecția bazelor și a fișierului de vedete  
care este accesat când este invocată funcția „Căutare vedete" 
în modulul de Catalogare. 

„Căutarea" se face cu F3 sau CTRL+F3 sau F4 sau CTRL+F4, 
când ne aflăm în descrierea bibliografică din Catalogare, pe 
câmpul respectiv. De asemenea se pot folosi opțiunile din 
meniu de Editare.
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Câmpuri vedetă (Heading) pentru 
funcția de căutare vedete
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În scancode.dat putem seta indexuri ale vedetelor ce vor fi utilizate 

în sistem pentru a copia vedetele.

Dacă doriți să utilizați această funcție pentru mai multe 

câmpuri/subcâmpuri, se pot seta în acest tabel.



Câmpuri vedetă (Heading) pentru 
funcția de căutare vedete
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Căutare vedetă în lista 

de răsfoire BIBO01 

AUT 

Căutare vedetă în 

lista de răsfoire 

BIB10 PER



Mai multe despre căutarea vedetelor

După găsirea vedetei  dorite se poate selecta și apoi 
se face clic pe:

OK - pentru a fi inserată în câmpul relevant.

Salt la - altă vedetă

Extindere – pentru a vizualiza înregistrarea de 
autoritate (dacă există).

Afișare documente - Pentru a vedea alte 
înregistrări din tab-ul Înregistrării. Dacă vedeta 
selectată este o referință de genul „Văzut de la„, 
atunci va inserat în macheta de catalogare vedeta 
preferată din înregistrarea de autoritate (în funcție 
de setări).
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Corectare vedete

Este posibil să corectați vedetele bibliografice în funcția 

Răsfoire (Browse). 



Corectare vedete

 Cu această funcție puteți corecta mai multe 
vedete în același timp, dar procesul este 
ireversibil și dacă greșiți, nu există în sistem o 
funcție de revenire la starea inițială a datelor.

 Numai utilizatorii care au acest drept în sistem.

 Cu ajutorul acestei funcții puteți corecta 
câmpurile în întregime sau doar anumite 
subcâmpuri.
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Corectare vedete



Corectare vedete
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Înainte de a accepta modificările, puteți compara Vechile vedete cu Noile 

rânduri, pentru a fi siguri că modificarea este corectă.



Corectare vedete

 Cum poate fi greșit?

35

Este așa de simplu… 



Definirea indexurilor de autoritate 
(BIB10)

În BIB10 – biblioteca de autoritate:

 tab00.lng

 tabl01.lng

 tabele de indexare:

– tab11

 pc_tab_sear.lng

 codes.lng

 check tables

 edit_field.lng pentru afișarea vedetelor

În MLB 01

 scancode



Coduri și nume pentru indexuri 
(WRD, ACC și IND)
Tab00.lng (BIB10)

H SYS   IND     21 00     0000       Nr. de sistem

H UDC   IND     21 00     0000       CZU

H DDC   IND     21 00     0000       Dewey Class. No.

H LCC   IND     21 00     0000       LC Class No.

H GEN   ACC     11 00     0000       General

H Z0101 ACC     12 00     0000       General

H TOP   ACC     11 00     0000       Subiect

H FAM   ACC     11 00     0000       Nume de familie  

H PER   ACC     11 00     0000       Nume de persoană

H COR   ACC     11 00     0000       Nume de de colectivitate

H MET   ACC     11 00     0000       Nume conferință

H TIT   ACC     11 00     0000       Titlu uniform

H GEO   ACC     11 00     0000       Nume geografic

H WRD   W-001      00     0018       Cuvinte

H WPE   W-002      00     0020       W-persoană

H WCO   W-003      00     0021       W-corp

H WME   W-004      00     0022       W-conf.

H WUT   W-005      00     0023       W-tit. unif.

H WTI   W-006      00     0031       W-titluri

H WNA   W-007      00     0019       W-nume

H WSU   W-008      00     0026       W-subiect

H WGN   W-009      00     0028       W-s-geo.



Lista etichetelor MARC
(tab01. lng) (BIB10)

D 200      00 0000         200   LNume persoană

D 210      00 0000         210   LNume colectiv

D 215      00 0000         215   LNume geografic

D 220      00 0000         220   LNume de familie

D 230      00 0000         230   LTitlu uniform

D 235      00 0000         235   LTitlu uniform col.

D 240      00 0000         240   LNume/Titlu 

D 245      00 0000         245   LNume/Titlu col.    

D 250      00 0000         250   LSubiect

D 300      00 0000         300   LNotă inf.



Tabele de index tab11 (BIB10)

 Tab11_acc - câmpurile care construiesc indexurile 
de vedete pentru răsfoire
430##                    TIT   -0235678w

435##                    TIT   -0235678wi

440##                    TIT   -0235678w

445##                    TIT   -0235678wi

 Tab11_ind - câmpurile care construiesc indexurile 
directe
680##                    LCC

675##                    UDC

676##                    DDC

001##                    001

 Tab11_wrd - câmpurile care construiesc indexurile 
de cuvinte
235##                    ae                   01     WRD  WTI

240##                    a                    01     WRD  WTI

245##                                         01     WRD  WTI



Câmpurile UNIMARC AUT
indexurile de vedete pentru răsfoire

200 Vedetă – Nume de persoană

210 Vedetă – Nume de colectivitate

215 Vedetă – Nume geografic sau teritorial

230 Vedetă – Titlu uniform

235 Vedetă – Titlu uniform colectiv

250 Vedetă – Subiect

4- - Blocul intrărilor în relație de tipul „Vezi”

400 Trimitere simplă „Vezi” – Nume de persoană

410 Trimitere simplă „Vezi” – Nume de colectivitate

415 Trimitere simplă „Vezi” – Nume geografic sau teritorial

430 Trimitere simplă „Vezi” – Titlu uniform

450 Trimitere simplă „Vezi” – Subiect

5- - Blocul intrărilor în relaŃie de tipul „Vezi si”

500 Trimitere încrucisată „Vezi si” – Nume de persoană

510 Trimitere încrucisată „Vezi si” – Nume de colectivitate

515 Trimitere încrucisată „Vezi si” – Nume geografic sau teritorial

530 Trimitere încrucisată „Vezi si” – Titlu uniform

550 Trimitere încrucisată „Vezi si” – Subiect



Definire opțiuni de căutare în GUI
pc_tab_sear.lng (BIB10)



Codes.lng (BIB10)

 Codurile câmpurilor editabile și alias-uri:

 Se definesc pentru a putea fi regăsite în lista 
etichetelor când se dorește introducerea unui nou 
câmp în înregistrarea bibliografică, prin alegerea 
din listă



Alte setări (BIB10)

 Editarea câmpurilor și vedetelor pentru afișarea 
în OPAC a autorităților (edit_field.lng)

 Se pot configura și fișierele de verificare  a 
câmpurilor/înregistrării de autoritate



Setări în BIB01

 Scancode.dat definește fișierele de autoritate 
care trebuie utilizate când catalogatorul alege 
una din funcțiile de căutare din modulul de 
Catalogare



Documentație suplimentară

 Ex Libris Documentation Center, 
www.exlibrisgroup.com/docportal

 http://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph/Product_D
ocumentation

 unde se găsește următoarea documentație:
• ALEPH Version 20 Release Notes

• ALEPH Version 20 User Guide

• ALEPH Version 20 System Librarian Guide

• ALEPH Version 20 Configuration Guide

 Documentația ALEPH Version 20 Oracle Tables este 

disponibilă la cerere.

 http://www.exlibrisgroup.com/category/F_A_Q_R
omanian

http://www.exlibrisgroup.com/docportal
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph/Product_Documentation
http://www.exlibrisgroup.com/category/F_A_Q_Romanian


Mulțumesc!


