
Depozite digitale și vocabulare 
controlate pentru regăsirea 
informației prin descriptori 

standardizați  
 

Prof.dr. Angela Repanovici 



http://duraspace.org
/ 





Open Sources 
for repositories 



http://www.dspace.org/ 



http://registry.duraspace.org/registry/
dspace?search_fulltext=&page=61&or

der=field_country&sort=asc 





Instruire Dspace  
This course was created by the Repositories Support Project (http://www.rsp.ac.uk/) and was funded by JISC (http://www.jisc.ac.uk/). 
The modules: 
An Introduction to DSpace 
How to Get Help 
Repository Structure 
Items in DSpace 
An Introduction to Users and Groups 
An Introduction to Metadata in DSpace 
Technical Basics 
Identifiers 
DSpace Configuration 
User management and authentication options 
Metadata Input Customisation 
Look and Feel Customisation 
Language Customisation 
Item Submission Workflows 
Import and Export 
RSS Feeds, Alerts and News 
DSpace Statistics and Google Analytics 
Configuring LDAP 
Upgrading from 1.4. to 1.5 
SWORD Basics 
Course templates 

 

http://www.rsp.ac.uk/
http://www.jisc.ac.uk/
http://hdl.handle.net/2160/617
http://hdl.handle.net/2160/624
http://hdl.handle.net/2160/638
http://hdl.handle.net/2160/629
http://hdl.handle.net/2160/619
http://hdl.handle.net/2160/618
http://hdl.handle.net/2160/636
http://hdl.handle.net/2160/625
http://hdl.handle.net/2160/621
http://hdl.handle.net/2160/632
http://hdl.handle.net/2160/639
http://hdl.handle.net/2160/640
http://hdl.handle.net/2160/630
http://hdl.handle.net/2160/628
http://hdl.handle.net/2160/627
http://hdl.handle.net/2160/637
http://hdl.handle.net/2160/623
http://hdl.handle.net/2160/620
http://hdl.handle.net/2160/631
http://hdl.handle.net/2160/633
http://hdl.handle.net/2160/616


http://fedorarepository.org/ 















• What is RDA? 
 

• RDA: What it is --     [Library of Congress] 
• A CONTENT STANDARD: RDA provides instructions on recording the content of 

bibliographic records. • It does not provide instruction on how a given library 
system (e.g.) should display the bibliographic information (although there is 
information about displaying RDA content). • Nor does it provide instruction on 
encoding the information. RDA is schema-neutral. You can use it with any 
schema, including MARC, or Dublin Core. 

 











•  Indexarea, alături de catalogare, face parte din procesul 
complex al prelucrării documentelor. Indexarea 
documentelor se poate face atât prin simboluri numerice 
(CZU), cât şi prin descriptori (indexarea coordonată, 
caracteristică tezaurelor), fapt ce conduce la concluzia 
existenţei unei perfecte armonizări între CZU şi tezaure: în 
momentul în care se decide trecerea de la clasificarea 
zecimală universală (pentru reprezentarea subiectului 
documentelor) la indexarea cu ajutorul descriptorilor, 
trebuie avute în vedere două cerinţe majore: utilizatorul 
potenţial (publicul căruia i se adresează limbajul de 
indexare) şi multitudinea de sensuri şi semnificaţii ale 
cuvintelor din limbajul natural.  

• Complexitatea, concizia, obiectivitatea şi specificitatea sunt 
reguli importante în procesul de indexare. Eficienţa regăsirii 
rapide, în timp util a informaţiilor de către utilizatori este 
tributară indexării realizate prin descriptori. 

 







 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI JURIDICE PRIN DESCRIPTORI STANDARDIZAŢI (EuroVoc) 

Sursa: 
http://imag.pub.ro/~bione
scu/index_files/Conceptul
%20de%20Indexare.pdf, 
2015. 
Figura  1  Principiul de 
funcţionare al unui sistem 
de indexare după conţinut 

Metode de indexare: 
• derivată sau extractivă (liberă): utilizează termeni existenţi în textul documentului; 
• atribuită: utilizează descriptori dintr-un limbaj de indexare (tezaur), termeni care nu 

apar neapărat în text, deci nu pot fi derivaţi din acesta. 
Tipuri de indexare: 
• indexare precoordonată: termenii de indexare sunt combinaţi în momentul indexării în 

formule de indexare sau lanţuri; 
• indexare postcoordonată: termenii de indexare (simpli sau compuşi) sunt atribuiţi 

individual documentelor de indexat, urmând să se combine în momentul regăsirii 
informaţiei conform nevoii de informare formulate de către utilizator. 

  

http://imag.pub.ro/~bionescu/index_files/Conceptul de Indexare.pdf
http://imag.pub.ro/~bionescu/index_files/Conceptul de Indexare.pdf
http://imag.pub.ro/~bionescu/index_files/Conceptul de Indexare.pdf


TEZAURE 
Sursa: Lovasz, Erwin-
Christian, et al. 
"Demonstrative Digital 
Mechanisms Library" 2012, 
http://scholar.google.ro/sc
holar?start=10&q=descript
ori+si+tezaure&hl=ro&as_s
dt=0,5 
http://www.researchgate.n
et, 2015. 
Figura  2  Structura 
ierarhică a elementelor 
descriptorilor 

 Descriptorii sunt consideraţi forme unice acceptate în procesul indexării, deci 
sunt autorităţi; tezaurele şi vocabularele controlate sunt cunoscute ca fiind 
listele de autorităţi. 

http://scholar.google.ro/scholar?start=10&q=descriptori+si+tezaure&hl=ro&as_sdt=0,5
http://scholar.google.ro/scholar?start=10&q=descriptori+si+tezaure&hl=ro&as_sdt=0,5
http://scholar.google.ro/scholar?start=10&q=descriptori+si+tezaure&hl=ro&as_sdt=0,5
http://scholar.google.ro/scholar?start=10&q=descriptori+si+tezaure&hl=ro&as_sdt=0,5
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/




• O cercetare exhaustivă în domeniul legal nu este 
suficientă întrucât există un decalaj între sensul uzual şi 
cel caracteristic ştiinţei dreptului. Decalajul poate fi 
înlăturat prin folosirea unui model care îmbină părţi ale 
schemei ontologice a tezaurului Eurovoc şi a celei 
tipice domeniului legislativ în ideea îmbogăţirii 
abilităţilor de regăsire a informaţiei juridice.  

• Eurovoc este unul din cele mai valoroase şi complexe 
tezaure la ora actuală; este vorba despre un tezaur 
multilingv şi multidisciplinar disponibil în 23 limbi 
oficiale ale Uniunii Europene, care acoperă 
terminologia domeniilor de activitate ale acesteia, cu 
accent pe activitatea parlamentară.  
 









EuroVoc 

Sursa: 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro, 
2015. 
Figura 3  Pagina Web a tezaurului EuroVoc 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro


CREAREA BAZEI DE DATE A ARTICOLELOR DE LEGE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

Sursa: 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro/download/su
bject_oriented&cl=ro, 2015 
Figura 3.10. Selectarea de pe pagina Eurovoc a 
tematicii 12 Drept şi a limbii române (RO) 

Din documentul PDF descărcat se identifică ramura de drept: 
- NT2 cod penal - RT drept penal (1216) 
- NT2 tribunal pentru minori - RT delicvenţă juvenilă (2826) / RT vârsta copilăriei (1211) 
- NT3 vârsta copilăriei - RT responsabilitate penală (1216)/ RT tribunal pentru minori (1226) 
- NT1 unitate penitenciară - NT2 centru de detenţie pentru tineri - RT delicvenţă juvenilă (2826) 
- NT1 infracţiuni rutiere - RT siguranţă pe drumurile publice (4806) 
- NT1 trafic de droguri - RT comerţ ilicit (2006) / RT dependenţă de droguri (2826) 
- NT1 responsabilitatea penală a minorilor 
- NT1 victimă - RT tânăr (2816) 
- NT1 drepturile copilului - RT autoritate părintească (2806) / RT căsătorie forţată (2806) / RT 
custodie (2806) / RT îngrijirea copiilor (2826) / RT munca copiilor (4406)/ RT pedofilie (1216) / RT 
prostituţie (2826) / RT protecţia copilului (2826) / RT şcolarizare (3206) 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro/download/subject_oriented&cl=ro
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro/download/subject_oriented&cl=ro


DEPOZITE DIGITALE INSTITUŢIONALE 
 

• România dispune la ora actuală de patru depozite digitale: 
 

ASPECKT DSpace, aparţinând Universităţii Transilvania din Braşov  
 
ARTHRA, aparţinând Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi  
 
BIBLIOTECA DIGITALĂ, dezvoltată de către Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj 
 
IRCULB, dezvoltat de Biblioteca Centrală Universitară București 



E-legislație pentru cetățeni 

Sursa: http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/, 2016 
Pagina depozitului digital ASPEKT DSpace 

http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/


IMPLEMENTAREA UNUI VOCABULAR PERSONALIZAT ÎN PLATFORMA DSPACE 

1.1. CREAREA UNUI VOCABULAR CONTROLAT 

Un vocabular controlat este definit într-o structură arborescentă, în cadrul unui fişier de 

tip XML. 

XML este un acronim pentru eXtensible Mark-up Language şi reprezintă un limbaj de 

marcare de nivel scăzut folosit în special pentru documente web. XML oferă utilizatorului 

posibilitatea de a-şi declara propriile tag-uri, permiţând definirea, transmiterea, validarea şi 

interpretarea datelor dintre două aplicaţii.  

Formatul fişierului XML (structura "arborelui") este: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<node id="test" label="test"> 
   <isComposedBy> 
      <node label="T" id="T"> 
         <isComposedBy> 
            <node label="Test1" id="A.1"> 
               <hasNote>Test 1</hasNote> 
            </node> 
            <node label="Test2" id="A.2"> 
               <hasNote>Test 2</hasNote> 
            </node> 
         </isComposedBy> 
      </node> 
    </isComposedBy> 
</node> 



LeSH 
Ca test, acest fragment a fost introdus în fişierul "srsc.xml" (nu a fost definit ca vocabular 

nou pentru a avea o structură mai complexă; urmează ca după completarea fişierului xml cu 

mai multe înregistrări acesta să fie definit ca un nou vocabular, de exemplu "aspeckt.xml"). 

La introducerea unei noi lucrări în depozitul instituţional Aspeckt, în a doua pagină de 

introducere a datelor: 

 



LeSH 
se va selecta pentru câmpurile "Subject/Keywords" - "Subject Categories" (link-ul de sub 

câmpurile de introducere a datelor) şi rezultatul va fi: 

 



LeSH 
unde categoria "VDP" este definită în fragmentul de cod XML propriu: 

 



LeSH 
În urma selecţiei cuvântului cheie dorit din listă, în formularul de introducere a datelor 

câmpul respectiv este actualizat, astfel: 

 



E-legislație pentru cetățeni - statistici 



Libguides 





 













 



 





• The cost of an annual license depends on the size of your institution and the number of libraries involved. We try to customize the pricing for every client, to meet their 
specific needs (as well to fit within their budgets!). The annual license fee ranges from $899 to $2,999 ($549 for K-12 libraries). Most libraries would fall under the lower 
license range. Contact us with the info about your institution (FTE or # of card holders) and we'll give you an exact quote. Chances are, you'll be pleasantly surprised - 
LibGuides is a great deal, any way you look at it! 

mailto:sales@springshare.com


 
 

http://guides.library.ucla.edu 
 
 

http://guides.library.ucla.edu/
http://guides.library.ucla.edu/
http://guides.library.ucla.edu/


http://guides.library.ucla.edu/russian107a 
 

http://guides.library.ucla.edu/russian107a








Спасибо за ваше внимание ! 
 

Thank you for atention! 
 

Mulțumesc pentru atenție! 
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