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I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Biblioteconomie V. Clasificarea Zecimală Universală”, este inclusă în curricula disciplinelor 
de specialitate conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației și Ministerul Culturii la data 
de 21.09.2016 Nr. de înregistrare SC 109/16.  

Unitatea de curs„Biblioteconomie V. Clasificara Zecimală Universală” este un curs obligatoriu, care 

presupune o aprofundare a cunoștințelor în domeniul clasificării. 

Indeferent de schema de clasificare aleasă sau de mărimea colecției scopul clasificării este acela de a pune 

cartea la dispoziția cititorului cât mai repede. O bibliotecă este un depozit de informații, iar aceste 

informații nu pot fi regăsite dacă nu le organizăm după un anumit sistem de clasificare. 

Acesta este un modul important în veriga componentelor de specialitate, care vizează pregătirea viitorilor 

specialiști pentru a activa în domeniul bibliotecnomic. 

Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoștințele acumulate la celelalte discipline: 

F.03.O.012 Bibliotecon. Istoria culturii și civilizației universale III 

S.03.O.033 Bibliografie III. 

S.07.O.039 Organizarea fondurilor de bibliotecă 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

Baza bibliotecii este cartea, baza bibliotecarului este clasificarea. Fără casicare, nici un bibliotecar nu poate 

organiza sistematic o bibliotecă care să fie în stare să reprezinte corespunzător domeniile cunoștințelor 

umane. Clasificarea are valoarea de a economisi timp și energie.  Ea constitue o economie în regăsirea 

documentelor , deoarece toate informațiile privind subiectul căutat sunt adunate într-un singur loc. 

În rezultatul studierii acestei unități de curs elevii vor cunoaște: 

 Noțiuni referitoare la curs: clasificare, catalogare, clasificare de bibliotecă, notație, indice, index 

alfabetic pe materii, CZU, limbaj de clasificare, indexare; 

 Feluri de clasificări.            

 Clasificarea Zecimală Universală CZU. Scurt istoric; 

 Clasificarea Zecimală Dewey; 

 Edițiile principale ale CZU; 

 Structura CZU; 

 Tabela principală; 

 Tabelele auxiliare; 

 Indexul alfabetic pe materii. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Implementarea schemei Clasificării Zecimale Universale (CZU) . 

CS2.  Recunoașterea diferitor sisteme de clsificare de bibliotecă din lume. 

CS3. Identificarea felurilor de clasificări. 

CS4.  Organizarea fondului de carte conform structurii CZU. 

CS5. Realizarea clasificării de bibliotecă folosind Tabela principală și Tabelele auxiliare. 

CS6.  Utilizarea Indexului alfabetic pe materii pentru regăsirea informației în catalogul sistematic al 

bibliotecii. 

CS7. Alcătuirea de indici compuși cu ajutorul indicilor auxiliari comuni. 

CS8. Explicarea matodologiei clasificării documentelor de bibliotecă. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

V 60 15 30 15 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Clasificarea științelor și clasificarea de bibliotecă. 

UC1. Implementarea schemei Clasificării Zecimale 
Universale (CZU) în colecția bibliotecii. 

1. Clasficare-noțiuni. 

 

2. Elaborarea schemei clasificării. 

3. Operațiunea de clasificare. 

4. Sisteme de clasificare de bibliotecă. 

5. Feluri de clasificări. 

 

 

A1. Aplicarea noțiuniunilor, termenilor în activitatea 
zilnică a bibliotecii. 

A2. Aplicarea schemei clasificării în colecția  
bibliotecii. 

A3. Alegerea operațiunii de clasficare a colecției 

A4. Aplicarea celui mai bun sistem de clasificare a 
fondului de carte. 

A5. Identificarea felurilor de clasificări. 

2. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). 

UC2. Organizarea fondului de carte conform 
structurii CZU. 

 

6. CZU,scurt istoric. 

Clasficarea Zecimală Dewey. 

7. Edițiile CZU. 

8. Structura CZU. 

 

9. Tabela principală. 

 

10. Tabele auxiliare 

11. Indexul alfabetic pe materii. 

 

12. Indicii principali. 

13. Indicii auxiliari. 

 

14. Semne și subdiviziuni. 

A6. Aprecierea personalităților care au contribuit la 
alcătuirea CZU. 

A7. Utilizarea edițiilor CZU în sistemul de biblioteci din 
localitate. 

A8. Organizarea fondului de carte conform structurii 
CZU. 

A9. Practicarea clasificării în bibliotecă, folosind tabela 
principală. 

A10. Folosirea tabelelor auxiliare la clasificarea 
documentelor. 

A11. Inițierea unui index alfabetic pe materii pentru 
catalogul sistematic al bibliotecii. 

A12. Regăsirea indicilor principali în Tabelele de 
clasificare. 

A13. Compunerea de indici compuși cu ajutorul 
indicilor auxiliari. 

A14. Exprimarea relațiilor dintre subiecte cu ajutorul 
semnelor și subdiviziunilor. 
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3. Indicii auxiliari comuni. 

UC3. Alcătuirea de indici compuși cu ajutorul 
indicilor auxiliari comuni. 

15. Indici auxiliari comuni de limbă. 

 

16. Indeci auxiliari comuni de formă. 

17. Indici auxiliari comuni de loc. 

18. Indici auxiliari comuni de rasă, naționalitate. 

19. Indici auxiliari comuni de timp. 

20. Ordinea copunerii indicilor. 

 

 

A15. Indicarea limbii sau formei lingvistice a 
documentului. 

A16. Redarea formei sau natura documentului 
clasificat. 

A17. Simbolizarea locului fizic, geografic, la care se 
referă conținutul documentului. 

A18. Precizarea naționalității sau etniei subiectului. 
A19. Redarea timpului la care se referă documentul 

indexat. 
A20. Compunerea indicilor prin combinare, pentru 

crearea indicilor compuși. 
 

4. Clasificarea și catalogul sistematic. 

UC4. Clasificarea documentelor aflate în colecția 
bibliotecii conform conținutului lor. 

21. Clasificarea propriu-zisă. 

22. Metodologia clasificării documentelor. 

23. Organizarea catalogului sistematic. 

24. Indexul alfabetic pe materii al catalogului 
sistematic. 

 

 

A21. Clasificarea documentului după determinarea cu 
precizie a subiectului. 

A22. Stabilirea subiectului lucrării, identificarea 
indicelui în tabele, alcătuirea indicelui. 

A23. Aranjarea documentelor aflate în colecția 

A24. Alegerea bibliotecii după conținutul lor.  

A25. Realizarea unui index alfabetic pe materii al 
catalogului sistematic. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

To
ta

l Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1.  Clasificarea științelor și clasificarea de bibliotecă. 9 3 3 3 

2. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). 18 4 10 4 

3.  Indicii auxiliari comuni. 19 5 10 4 

4. Clasificarea și catalogul sistematic. 14 3 7 4 

 Total 60 15 30 15 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Clasificarea științelor și clasificarea de bibliotecă. 

1.1. Elaborarea schemei clasificării. 
1.2.  Feluri de clasificări. 

 

1.1. Schema clasificării. 

1.2.Tablița cu feluri de 
clasificări 

Scriere pe fișe. 

Desenarea 
modelului. 

Săptămâna 1 

 

Săptămâna 2 

 

2. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). 

1.1. CZU. Scurt istoric. 

 

1.2.  Clasificarea zecimală Dewey. 
„Personalități marcante în 
domeniul clasificării”. 

1.3. Indexul alfabetic pe materii. 

 

 

1.4. Indicii auxiliari 

 

 

2.1.  Revistă 
bibliografică.  

2.2 Eseu 

 

 

2.3.Proiect de grup „ 

Indexul alfabetic pe 

materii”. 

2.4. Indici compuși cu 

ajutorul indicior 

auxiliari. Proiect 

individual. 

Compunere 

scrisă. 

Comunicare 

scrisă 

Comunicare 

scrisă. 

 

Alcătuirea 

indicilor 

 

 

Săptămâna 3 

 

 

Săptămîna 4 

 

Săptămâna 5-6 

 

 

Săptămâna 7 
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2. Indicii auxiliari comuni. 

3.1. Indici auxiliari comuni de limbă, de 
rasă și naționalitate. 

 

3.2. Indici auxiliari comuni de formă. 

3.3.  Indici auxiliari comuni de loc și de 
timp 

 

 

 

3.1.  Indici auxiliari 
comuni de limbă și de 
rasă. 

3.2. Indici auxiliari 
comuni devformă. 

3.3. Indici auxiliari 
comuni de loc și de 
timp. 

Prezentare 
scrisă 

 

Prezentare 
scrisă 

Prezentare 

scrisă  

 

Săptămâna 8 

 

 

Săptămâna 9 

 

 

Săptămâna 10 

 

4. Clasificarea și catalogul sistematic. 

4.1. Organizarea catalogului sistematic. 

 

4.2. Indexul alfabetic pe materii al 
catalogului sistematic. 

4.3.  Prezentarea materialelor elaborate. 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Mini catalog 
sistematic. 

4.2. Index alfabetic pe 
materii. 

4.3. Portofoliu 

 

 

 

 

 

Model, 
Demonstrare. 

Prezentare și 
demonstrare. 

Prezentare 

 

Săptămâna  

11-12 

 

Săptămâna  

13-14 

Săptămâna 15 

 

 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate. 

1. Portofoliul unității de curs. 

2. Lecții practice în bibliotecă. 

3. Studiul individual la catedră. 

4. Seminar cu tema „Clasificarea documentelor de bibliotecă”. 
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IX. Sugestii metodologice 

 Pentru  predarea -învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea uermătoarelor metode de 

învățare. 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. Clasificarea țtiințelor 

șiclasificarea de bibliotecă. 

 

 Lucrul cu sursele 
bibliografice. 

 Cercetarea 

 Expunere 

 

 Descoperire 

 Conștientizarea 

 Observația. 

2. Clasificarea Zecimală 

Universală. 

 Însărcinarea practică. 

 Întocmirea. 

 Expunerea 

 Demonstrarea 

 Explorarea textelor. 

 Analiza. 

 Prezentarea 
documentelor. 

3. Indicii auxiliari comuni 
 Argumentarea 

 Identificarea 

 Explicația 

 Demonstrarea. 

 Întocmirea 

 

 Selectarea informației 

 Cercetarea 

 Observația 

 Prezentarea 
documentelor 

4. Clasificarea și catalogul 

sistematic. 

 

 Explicația 

 Demonstrarea. 

 Lucrul cu fișele. 

 Întocmirea 

 

 

 Elaborarea mini-
catalogului sistematic 

 Alcătuirea indexului 
alfabetic pe materii 

 Însărcinare practică 

 Prezentarea schemei 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Schema clasificării. 

 

 Corectitudinea scrierii pe fișă. 

 Consecutivitatea înregistrării datelor. 

2. Tablița cu feluri de cșlasificări  

 Consecutivitatea aranjării felurilor de clasificare. 

 Creativitatea îmn aranjare. 

 

 

3. 

Revista bibliografică 

 

 Structurarea conform regulilor. 

 Utilizarea adecvată a teminologiei de specialitate. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Folosirea resurselor electronice. 

 Corespunderea conținutului temei. 

 

4. Esseu 
 Corectitudinea materialului selectat. 

 Corespunderea temei. 

 Exprimarea lingvistică și logica expunerii. 

 

5 Mini-indexul alfabetic pe materii 

 

 Structurarea conform alfabetului latin. 

 Corectitudinea selectării termenilor, subiectelor. 

 Clasificarea corectă 

 

 

6 

Indici compuși cu ajutorul indicilor 

auxiliari. 

 

 Structurarea indicilor conform regulilor. 

 Utilizarea corectă a Tabelei de clasificare. 

 Consecutivitatea aranjării. 

 

7 

Portofoliul modulului 

 

 Calitatea materialului științific inclus. 

 Oformarea fiecărui document conform standardelor 
cerute. 

 Nivelul estetic al oformării. 

 Consecutivitatea aranjării documentelor. 
 

 

8 Exemple cu indici auxiliari comuni: 

de limbă și rasă, de formă, de loc și 

de timp. 

 

 Utilizarea corectă a Tabelei de clasificare. 

 Structurarea conform regulilor. 

 Consecutivitatea aranjării. 

 

9 Mini catalog sistematic 
 

 Corectitudinea îndeplinirii fișelor. 

 Clasificarea și cotarea fișelor. 

 Aranjarea fișelor. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Portofoliul unității de curs. 

2. Portofoliile elevilor. 

3. Literatura de specialitate( manuale, presa periodică de specialitate, ghiduri). 

4.  Săli de clasă dotate cu proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de 

Internet. 

5. Tabele de clasificare. 

6. Tabele auxiliare 

7. Indexul alfabetic pe materii. 

8. Standardele naționale. 

9. Catalogul sistematic. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei. 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 

 

Horvat, Sălăuc. Introducere în 
biblioteconomie/ Sălăuc Horvat; București: 
1996.-210p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 

  

3 

 

2. 
Predescu, Constantin. Manual de 

biblioteconomie pentru bibliotecile mici/ 

elab: C. Predescu, G. Clinca, I. Ciotlaș; red. 

G.I.Bercan- București: ABBPR, 1993 

 

 Catedră 3 

3. Biblioteconomie: Manual/(Elaborat de un 
colectiv al Bibliotecii Naționale a 
României:red.coordonadori:S. Nistorescu; 
Gheorghe Iosif- Barcan).- București: ABBR, 
1994.-113p. 

 Catedră 3 

4. Ciorcan, Marcel. Organizare colecțiilor de 
bibliotecă: bazele biblioteconomiei/ 
Marcel Ciorcan- Cluj-Napoca: Casa Cărții 
de Știință, 2001.-144p. 

 CDI „M. Sadoveanu” 3 

5. Ordonarea notițelor bibliografice în 
bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală 
Universală: Tabele de clasificare.-Ed.a2-a, 
modif. și compl.-Ch.:CNC,2008.-94p 

 

 

Bibliotecă 

 

30 

6. Altmarius.ning.com/profiles/blogs/clasificarea zecimală utitară în biblioteconomie.Noțiuni 
primare. 

7. Ro.nccmn.wikia.com/wiki/clasificarea zecimală universală. 

8. But.unitbv.ro/Doctorat/cap3A Limbaje documentare cu structură ierarhicăCZU. 

 


