Modificări structurale privind indicii
auxiliari comuni de caracteristici generale
Conf. univ. dr. Zenovia Niculescu
Redescoperim ca infailibilă convingerea lui Grolier privind eficienţa
clasificării zecimale a publicaţiilor chiar şi astăzi în dinamica societăţii
informaţionale: „Ne-am temut în urmă cu câţiva ani că operaţiunea de
clasificare devine inutilă, că prelucrarea textelor în limbaj natural cu ajutorul
tehnologiei ar înlocui clasificarea şi astfel, clasificatorii ar deveni ceva în
genul dinozaurilor ucişi de progresul evoluţiei. Acest lucru s-a dovedit însă a
fi complet eronat. Când examinezi noua literatură, noile producţii scrise, afli
cum clasificarea e din ce în ce mai pregnant văzută ca ceva esenţial în
regăsirea informaţiei.”1
Dar, tot atât de adevărat este că, în permanenţă se desfăşoară activităţi
multiple şi interdisciplinare pentru organizarea, funcţionalitatea şi
flexibilitatea informaţiei în cadrul sistemului Clasificării Zecimale Universale.
Redimensionarea Tabelei 1k a sistemului Clasificării Zecimale Universale.
Preocupările Consorţiului C.Z.U. privind optimizarea indicilor
auxiliari comuni se conturează începând cu anul 1995. Pe lângă revizuirile şi
modificările curente (indici noi, texte modificate, indici schimbaţi etc.) a fost
anulată Tabela 1i–Indici auxiliari comuni de punct de vedere.000/.009 şi a
fost redefinită Tabela 1k–Indici auxiliari comuni de caracteristici
generale –0....
O analiză evolutivă a indicilor auxiliari de punct de vedere desfăşoară
Geoffrey Robinson, care ajunge la concluzia: «Tabela 1i cu sferă slab
definită şi cu notaţia care nu ajută la nimic şi al cărei titlu derivă dintr-o
eroare istorică se dovedeşte inutilă. Unele concepte pot fi redistribuite în
alte tabele auxiliare (sau sunt deja duplicate) şi mulţi dintre cei rămaşi pot
fi notaţi prin relaţie cu indicii principali.»2
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Decizia de a se renunţa la tipologia auxiliarilor comuni de punct de
vedere a fost determinată, în principal, de semnificaţia redundantă a
acestora (exemplu: Punctul de vedere al autorului.000), dar şi de
dependenţele funcţionale faţă de anumite clase ale sistemului – ceea ce
contrazice însăşi definirea auxiliarilor comuni (exemplu: Punct de vedere
practic. Execuţie. Realizare. Producţie. 002). În acelaşi timp, informaţiile
codificate de indicii auxiliari de punct de vedere aveau valori care erau
reprezentative pentru categoria indicilor comuni de caracteristici generale.
Tocmai de aceea s-a renunţat la auxiliarii de punct de vedere, iar
semnificaţiile lor s-au constituit în nucleul de bază al noilor indici auxiliari
comuni de proprietăţi -02 şi al indicilor auxiliari comuni de relaţii,
procese, operaţii -04.
O altă motivaţie care a stat la baza acestei decizii a fost şi
repetabilitatea unor caracteristici generale în cadrul diferitelor clase ale
sistemului C.Z.U. prin indici auxiliari analitici, care, de fapt, aveau
capacitatea de a individualiza tipologia altor indici auxiliari, şi anume, a
auxiliarilor comuni sau generali.
Atât anularea indicilor auxiliari comuni de punct de vedere, cât, mai
ales, introducerea celor două tipuri de auxiliari comuni de caracteristici
generale (-02 proprietăţi şi -04 relaţii, procese, operaţii), susţin demersurile
strategice ale Consorţiului C.Z.U. privind accentuarea caracteristicilor de
clasificare faţetată a C.Z.U. şi lărgirea posibilităţilor de indexare nuanţată
prin acest sistem.
Nu este în intenţia noastră de a prezenta întreaga schemă a auxiliarilor
de proprietăţi, dar vom evidenţia componentele funcţionale principale ale
acestei structuri:
" -021 Proprietăţi ale existenţei. Relaţii. Limite. Valoare, calitate. Origine. Ordine
(secvenţe prioritare).
-022 Proprietăţi ale mărimii. Cantitate. Număr. Valori temporale. Dimensiune.
Mărime.
-023 Proprietăţi ale formei. Unidimensional, linie, linear. Forme şi simboluri.
Bidimensional. Plan. Tridimensional.
-024 Proprietăţi ale structurii. Poziţie.
-025 Proprietăţi ale aranjării. Configuraţie. Spaţii. Intervale.
-026 Proprietăţi ale acţiunii şi mişcării. Direcţie. Proprietăţi fizice. Stadii ale
materiei. Proprietăţi chimice.
-027 Proprietăţi operaţionale. Dezvoltare. Funcţii. Producere. Proprietăţi
organizaţionale.
-028 Proprietăţi ale stilului şi prezentării. Ordine, aranjament. Conţinut şi poziţie.
3
-029 Proprietăţi derivate de la celelalte clase principale."
3
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Bineînţeles, fiecare dintre aceste reprezentări are o desfăşurare
ierarhic-zecimală pentru componentele sale, cum ar fi:
" -021.4

Proprietăţi valorice

-021.5

Proprietăţi ale originii

-022.4

Proprietăţi ale dimensiunii

-023.4

Bidimensional. Plan.

-026.78

Proprietăţi chimice

-026.8

Proprietăţi biologice

-027.5

Proprietăţi organizaţionale".4

Valorizarea indicilor auxiliari comuni de proprietăţi este evidentă în
indicaţiile metodice menţionate în schema C.Z.U. revizuită. O astfel de
abordare o regăsim la 364 Bunăstare socială, unde se specifică: "Pentru a
indica absenţa sau prezenţa condiţiilor de bunăstare socială se utilizează
Tabelul indicilor auxiliari comuni 1k –02."5 În conformitate cu aceste
specificaţii metodice se pot realiza indici complecşi; exemplu:
364.6-021.333 Bunăstare socială ideală
364.6-022.252 Bunăstare socială insuficientă
364.6-022.257 Bunăstare socială excesivă.

Compatibilizarea deciziei cu proiectul indicilor auxiliari comuni de
caracteristici generale nu reuşeşte suficient de bine să elimine unele
ambiguităţi în modalităţile de aplicare. Este limpede că aceşti indici auxiliari
au caracteristici de determinare atributivă, dar valorile lor semantice se
regăsesc şi la indicii auxiliari analitici ai diferitelor subdiviziuni ale schemei
generale a C.Z.U.:
a) 164 Logistică
164.032 Valoare. Sfera valorii.
165.023.1 Adevăr. Corectitudine.
165.023.2 Eroare. Falsitate.
b) 676 Industria hârtiei
676.017.22 Dimensiuni. Suprafaţă, arie. Volum.
676.017.25 Greutate. Masă. Greutate specifică, densitate.
676.017.54 Proprietăţi acustice.

4
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Se poate, deci, constata că proiectarea auxiliarilor de caracteristici
generale nu şi-a delimitat tranşant principiile care să-i definească şi să-i
particularizeze în ansamblul tipologic al indicilor auxiliari.
În privinţa utilizării acestora, indexatorul este pus în situaţia de a
decide când şi cum va opta pentru auxiliarul analitic sau pentru auxiliarul de
caracteristici generale. Aceste dificultăţi de ordin operaţional nu vor putea fi
escamotate uşor, dar indiferent de situaţie va trebui să fie respectat
principiul fundamental al consecvenţei în clasificarea publicaţiilor.
Considerăm că aceste ambiguităţi se datorează, în principal, valenţelor
polisemantice ale auxiliarilor de caracteristici generale, precum şi
dificultăţilor de extragere a indicilor analitici cu aceleaşi semnificaţii din
schema principală a C.Z.U. şi transferarea în cadrul tabelelor auxiliare. În
acest context, putem aminti multiplele corecţii operate la nivelul indicilor
auxiliari comuni de persoane -05.
Apreciem că, tocmai dintr-o astfel de perspectivă, indicelui auxiliar
comun de proprietăţi -029 i s-a dat posibilitatea de a cumula toate aceste
caracteristici derivând din celelalte clase principale.
În acelaşi plan al analizei se situează şi introducerea, pe baza aceloraşi
principii, a indicilor auxiliari comuni de relaţii, procese şi operaţii -04 în
cadrul Tabelei 1k.
Ierarhizarea în sistem a acestor auxiliari are următoarea configuraţie
generală:
" -042 Relaţii de etapă
-042.2 Etapa de comparare
-042.3 Etapa de influenţă
-043 Procese generale
-043.2 Acţiune
-043.7 Schimbare
-043.72 Tranziţie
-043.8 Procese ale existenţei
-043.86 Dezvoltare. Evoluţie.
-043.88 Maturitate
-046 Procese legate de proprietăţi fizice
-047 Operaţii generale şi activităţi
-048 Procese ale organizării
-048.44 Sistematizare. Grupare.
-048.55 Specializare
-049.2 Manipulare
-049.3 Întreţinere".6
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Indicii auxiliari comuni pentru relaţii, procese şi operaţii.
Configuraţia nouă a Tabelei 1K – Indici auxiliari comuni de
caracteristici generale înglobează şi categoria specifică relaţiilor,
proceselor şi operaţiilor – 04.
Schema propusă de Consorţiul C.Z.U. furnizează datele esenţiale ale
noii structuri pentru indicii auxiliari comuni pentru relaţii, procese, operaţii
cu următorul set de determinări: relaţii şi proprietăţi ale existenţei; relaţii
de etapă; procese generale şi ale existenţei; operaţii, activităţi, procese
ale organizării.
Sistematizarea şi ierarhizarea în sistem reflectă următoarea distribuţie
a acestor indici auxiliari comuni:
„-041 Proprietăţi ale existenţei. Relaţie. Valoare, calitate.
-042 Relaţii fazice.
-043 Procese generale.
-043.8/.9 Procese ale existenţei.
-044.3 Procese valorice.
-044.4 Procese ale ordinii.
-044.5 Procese ale mărimii.
-044.7 Procese privind timpul cronologic.
-044.8 Procese ale dimensiunii.
-045 Procese ale poziţiei.
-047/-047 Operaţii şi activităţi generale.”7

Paradigma metodică a acestor indici auxiliari prezintă extensia a trei
categorii conceptuale:
a) Relaţii de fază: -042/-042.8
b) Procese: -043/-046.67
c) Operaţii: -047/-049.8.

Bineînţeles, fiecare dintre aceste mari reprezentări are modalităţi
multiple de ierarhizare zecimală pentru informaţiile circumscrise ariei de
competenţă:
Procese ale existenţei
„-043.82 Cicluri ale vieţii
-043.86 Dezvoltare. Evoluţie
-043.88 Maturitate
-043.93 Declin

7
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-042.5/.8 Alţi termeni descriptivi ai relaţiilor dintre entităţi
-042.51 Izolare
-042.55 Separare
-042.62 Asociere
-042.65 Independenţă”8

Formulele de operaţionalizare ale acestor auxiliari, identice cu cele ale
indicilor auxiliari comuni, au dependenţe funcţionale faţă de indicii
principali ai sistemului C.Z.U.:
Prezervarea şi conservarea incunabulelor:
093 – 049.34 – 093.35
b) Evoluţia cristalinului ocular:
611.844 – 043.86
c) Ameliorarea tehnicii muncii intelectuale:
001.81 – 044.337
d) Toleranţa în reglementarea conflictelor internaţionale:
326.56 – 044.352
a)

Se pare că, principalele cerinţe referitoare la utilizarea eficientă a
auxiliarilor de relaţii, procese şi operaţii se regăsesc în însăşi concepţia
decizională care a determinat crearea acestei tipologii de auxiliari. În primul
rând, s-a considerat necesar, şi pe bună dreptate, ca auxiliarii comuni de
punct de vedere să fie suprimaţi datorită, mai ales, mesajului informaţional
redundant. Prin urmare, o bună parte dintre semnificaţiile acestora a fost
preluată în noua categorie a Tabelei 1K:
a) Prognoză.001.18 → –047.7
b) Popularizare.001.83 → –048.67
c) Utilizare.004.14 → –049.7

În legătură cu delimitarea ariei de competenţă a relaţiilor, proceselor şi
operaţiilor, din perspectiva indicilor auxiliari comuni de acest tip,
considerăm că explicaţiile oferite de Consorţiul C.Z.U. prin dna Vanda
Broughton sunt ambigue:
„Există câteva dificultăţi serioase în a face diferenţa între procese şi
operaţii la nivel general. Aceasta este o problemă, atât de înţelegere
conceptuală, cât şi de utilizare a terminologiei. Într-un context specific, de
obicei, e evident ce se constituie într-un proces şi ce este o acţiune
deliberată, dar aceeaşi terminologie poate fi utilizată pentru ambele,
răspunsul poate fi automat, dar poate fi considerat şi strategic. Alţi termeni
de acest fel includ noţiuni precum: adaptare, expansiune, separare. În
consecinţă, există o repetabilitate a terminologiei între procese şi operaţii,
iar indexatorul va trebui să facă raţionamente pentru a decide care termen
8
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trebuie aplicat [...]. Din punctul de vedere al indexatorului o distincţie utilă
este aceea că procesele implică aproape întotdeauna o schimbare de un
anumit fel; noţiunea de schimbare pare aproape inerentă în ideea unui
proces [...], relaţia descrie o situaţie statică şi o operaţie implică un agent
intern, separat care să o ducă la îndeplinire.”9
Indubitabil, câmpul de eşec în indexarea nuanţată a lucrărilor ce
comportă aceste tipuri de indici auxiliari comuni se va datora confuziei
terminologice şi, mai ales, reprezentărilor multiple pentru aceeaşi noţiune.
Astfel, pentru indexarea ansamblului informaţional privind fluctuaţia în rata
de schimb există două variante conferite prin sistemul C.Z.U.:
Indice principal:
336.748.3
b) Indice principal – indice auxiliar comun pentru relaţii, procese,
operaţii:
336.748 – 043.76
a)

Astfel de disjuncţii sunt semnificative mai ales pentru Clasa 6 –
Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică unde, alături de indicii principali care
înglobează în propria structură conceptele de procese şi operaţii mai sunt
proiectaţi şi auxiliari analitici sau speciali cu aceeaşi determinare semantică:
Rezistenţa materialului:
621.7.014.2 – Indice principal, indice auxiliar analitic
-044.74 – Indice auxiliar comun de procese, operaţii
b) Dimensiuni. Proiectare dimensională:
629.012 – Indice principal; indice auxiliar analitic
-044.8 – Indice auxiliar comun pentru procese, operaţii
c) Procedee, operaţii şi procese în industria textilă:
677.02 – Indice principal; indice auxiliar analitic
677 – 04 – Indice principal; indice auxiliar de procese,
operaţii.

a)

Prezentând aceste exemple, constatăm numeroase elemente de
disfuncţionalitate, care se reflectă în dificultăţi de ordin operaţional. Se pare
că, soluţia se regăseşte în practica folosirii alternative a indexărilor, fie cu
indici principali şi analitici, fie cu indici principali şi auxiliari de relaţii,
procese şi operaţii, dar de o importanţă fundamentală este respectarea
consecvenţei în clasificarea zecimală a publicaţiilor, care are capacitatea
de a corobora codificarea unitară a informaţiei.
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