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Rezumat 

  

Studiul abordează evoluţia ediţiilor C.Z.D. din perspective actualizării 
terminologiei, realocărilor şi extinderii structurii principale şi auxiliare a limbajului de 
indexare Dewey. Analiza comparativă a ediţiilor C.Z.D. reflectă amplificarea şi 
eficientizarea schemei Dewey din punct de vedere al îmbunătăţirii ofertei informaţionale, 
prin indici de bază revizuiţi şi dezvoltaţi, precum şi a valorizării notaţiilor auxiliare.     
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Traiectoria evoluţiei ediţiilor Clasificării Zecimale Dewey, ilustrează 

acţiunile contextuale dintre demersul cognitiv şi cercetările operaţionale, care 
devin determinante în dinamica limbajului de indexare. Prin prezentarea 
succintă a fiecărei ediţii a Clasificării Zecimale Dewey încercăm să ilustrăm 
raportul de dependenţă evolutivă a schemei C.Z.D. cu ansamblul 
informaţional şi determinările pragmatice de operare în acest sistem. 

Prima ediţie apare fără numele lui Dewey, dar cu „drept de autor“, în 
anul 1876, la Amherst, Massachusetts: „A Classification and Subject Index 

for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library“ 
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având 42 de pagini: prefaţa (12 p.); schema propriu-zisă cu 1.000 indici  
(12 p.) şi un index (18 p.), într-un tiraj de 1.000 exemplare. 

Bineînţeles, opiniile asupra oportunităţii şi eficienţei schemei au fost 
împărţite, favorabile din perspectiva sistematizării colecţiilor de publicaţii 
ale unor biblioteci mari, dar prea detaliată pentru un volum mai mic de 
publicaţii. 

În pofida faptului că bibliotecarii „primeau o schemă de-a gata şi 
uşor de înţeles“(1), totuşi „schema a fost imediat criticată de bibliotecari, 
deoarece era prea minuţioasă în subdiviziunile sale pentru aranjarea altor 
biblioteci decât cele foarte mari, iar cei 1.000 de indici nu vor putea fi 
folosiţi efectiv niciodată, oricât de detaliată ar fi clasificarea făcută.“ (2) 

În privinţa evoluţiei cantitative a indicilor de clasificare, un calcul 
estimativ redă faptul că: „prima ediţie din 1876 are 1000 de indici (în 
realitate, 932), ediţia a 5-a din 1894 are cca 9.400 de indici şi a servit ca 
bază pentru elaborarea iniţială a Clasificării Zecimale Universale, ediţia a 
18-a din 1971 are 26.141 indici de clasificare, iar ediţia a 20-a din 1989 are 
cca 34.000 indici.“ (3) 

 S-a dovedit, încă o dată, că foarte multe dintre observaţiile făcute 
sistemului Dewey au fost superficiale deoarece evoluţia şi flexibilitatea 
acestuia au reflectat şi au răspuns eficient dezvoltării dinamice a 
cunoaşterii umane.  

În anul 1885, Melvil Dewey publică cea de a doua ediţie revizuită şi 
adăugită (314 pagini), vizibil îmbunătăţită: „Decimal Classification and 

Relativ Index for Arranging, Cataloguing and Indexing Public and Private 

Libraries and Pamflets, Clippings, Notes, Scrap Books, Index Resums, etc.” 
Titlul amplu furnizează datele esenţiale privind destinaţia schemei: aranjare, 
catalogare, indexare, precum şi categoriile de publicaţii ce pot fi clasificate 
pe baza schemei Dewey. 
 Începând cu ediţia a doua, lucrarea are vedetă de autor, iar titulatura 
înglobează şi conceptul de “zecimală” care, de fapt, îi conferă specificitate. 
Editată în 500 de exemplare prin Library Bureau, clasificarea lui Melvil 
Dewey a beneficiat de distribuţia eficientă către biblioteci prin acest oficiu 
specializat, fondat şi condus de el însuşi în anul 1876 la Boston. Adăugăm şi 
faptul că indicaţiile metodologice din partea introductivă devin factori 
determinanţi în utilizarea tabelelor şi condiţionează eficienţa indexării în 
sistemul Dewey. 
 O altă particularitate a acestei ediţii rezidă în introducerea notaţiilor 
auxiliare pentru formă şi loc, ce vor cunoaşte o dezvoltare şi o diversificare 
accentuată în ediţiile următoare. În privinţa modificărilor şi extinderilor 
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necesare şi obligatorii ale tabelelor, cu toate că Melvil Dewey, în 
introducerea clasificării sale, anunţă că acestea vor fi operate coercitiv, 
totuşi schema a cunoscut transformări cantitative şi funcţionale ceea ce, de 
fapt, i-a permis o evoluţie dinamică, corelativă cu ansamblul informaţional. 
În acest sens, E. I. Şamurin precizează: „Începând cu cea de a doua ediţie, 
beneficiarii erau preveniţi că termenii şi numerele principale ale schemei vor 
fi extinşi, dar nu vor fi modificaţi într-un alt mod, astfel încât uniformitatea 
virtuală a schemei să fie accesibilă pentru toţi […]. De asemenea, Dewey 
promitea că notaţia nu va fi schimbată radical în ediţiile următoare, dar 
această promisiune a fost nesocotită.“ (4) 
 Modificările majore operate în cea de a treia ediţie, apărută în anul 
1888, au declanşat un protest al bibliotecarilor-utilizatori ai schemei lui 
Dewey, solicitându-i imperativ acestuia să garanteze „o politică a integrităţii 
indicilor “ (5), care să asigure o structură omogenă şi uniformă. 
 Fără a intra în detaliu, vom reţine atenţia asupra ediţiei a V-a a 
Clasificării Zecimale Dewey, apărută în anul 1894, care desfăşura 20.000 de 
indici în tabelele sale, deoarece aceasta s-a constituit ca bază conceptuală şi 
operaţională pentru sistemul Clasificării Zecimale Universale elaborat, cu 
acceptul lui Melvil Dewey, de către Paul Otlet şi Henri La Fontaine. 

Următoarele ediţii au reflectat preocupările continue de amplificare a 
schemei dintr-o perspectivă a lărgirii ofertei informaţionale prin indici de 
bază dezvoltaţi şi a valorizării subdiviziunilor auxiliare, dar unul dintre 
impedimentele majore în utilizarea eficientă a acestora l-a constituit 
sistemul ortografic propus şi aplicat de către Melvil Dewey: „O 
caracteristică a lucrării sale, cel puţin începând cu ediţia a VI-a, a fost 
folosirea unei scrieri amplificată fonetic ce devenea tot mai puţin 
asemănătoare cu cea obişnuită. Sînt sigur că aceasta a contribuit foarte mult 
la neacceptarea sa de către unii dintre beneficiari.“ (6) 
 Ediţia a XIV-a a Clasificării Zecimale Dewey a apărut în anul 1942 
având 1927 pagini dintre care 738 pagini erau consacrate Indexului Relativ, 
care îngloba 80.000 de noţiuni. O prezentare analitică a acestei ediţii se 
regăseşte în lucrarea: „A Manual of Classification for Librarians and 

Bibliographers“, din care vom prezenta un citat amplu, dar relevant: „În 
ediţia a 14-a s-a realizat o extindere considerabilă pentru aproape 30 de 
subiecte importante, precum şi alte schimbări; de exemplu: Psihologia are o 
nouă listă scurtă la 301.15; schema Statisticii 312 a fost lărgită şi mai bine 
definită; Economia 330–339 a fost extinsă de la 14 la 38 de pagini, dar cea 
mai mare extindere şi ameliorare a fost la 700–770 Artele frumoase unde, de 
la 13 pagini s-a ajuns la 147; istoria americană a primit desigur şi ea mult 
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spaţiu suplimentar. Unele secţiuni care au apărut detaliate în mod inutil au 
fost reduse: lista alternativă pentru Psihologie, la 159.9 din ultima ediţie, 
fiind absorbită, cât era nevoie, în 150. Scrierea obişnuită a fost reintrodusă 
în Indexul Relativ. […]. Această ediţie conţine o introducere dezvoltată 
cuprinzând în amănunt: istoricul şi aplicarea schemei; 3 tabele rezumative; 
tabele principale; indexul relativ, cu un supliment şi tabele de indexare 
pentru diviziunile geografice, de formă, lingvistice şi filologice. “ (7) 

În anul 1951 a fost publicată cea de a 15-a ediţie a Clasificării 
Zecimale Dewey, căreia i s-a stabilit statutul de ediţie standard: “Dewey 
Decimal Classification & Relative Index. Standard Edition”; New York, 
1952. A apărut sub egida “Lake Placid Club Education Foundation”, iar 
editorul şi redactorul a fost Milton James Ferguson.  

Această clasificare era modificată şi adaptată pentru colecţiile unei 
biblioteci de 200.000 publicaţii. Referitor la aceasta, prof. E. I. Samurin, după 
o examinare critică şi sistematică, precizează: “Când a apărut “ediţia 
standard” atât tabelele cât şi Relative Index au fost aspru criticate. Aceasta a 
dus la situaţia ca ediţia apărută în 1951 să fie editată din nou cu modificări şi 
lărgiri ale registrului. Deci nici această ediţie n-a fost scutită de critici (vezi: 
Telma Faton: “Epitaph to a dead classification. În: The Library Association 
Record, 57, 1955, 11, pp. 428–430). Într-o oarecare măsură, conservatorismul 
bibliotecarilor, frica lor faţă de dificultăţile unei clasificări noi şi-au găsit 
ecoul în aceste critici. Numeroase indicaţii critice au fost, însă, motivate. Sub 
presiunea opiniei publice bibliotecare, Library of Congress, împreună cu 
American Library Association a preluat elaborarea unei ediţii noi, a 16-a.” (8) 

Ediţia a XVI-a a apărut în anul 1958 având 2.439 de pagini, iar noul 
editor, Benjamin A. Custer a hotărât ca schema celei de a XIV-a ediţii a 
Clasificării Zecimale Dewey să fie de bază şi nu cea “standard”, pe care o 
considera mai puţin semnificativă pentru modificările pe care şi le-a propus 
să le efectueze. Concomitent cu revizuirile indicilor principali ai Clasificării 
Zecimale Dewey au fost operate modificări importante în cadrul indexului, 
unde terminologia a fost actualizată, iar caracterul multifaţetat al acestuia a 
devenit mult mai operativ şi eficient. 

În cele ce urmează propunem o succintă caracterizare a ediţiei a 

XVII-a a Clasificării Zecimale Dewey, publicată în anul 1965, cu 2.153 
pagini, despre care John Phillip Comaroni spunea: “În august 1958, 
bibliotecarul L. Quincy Mumford de la Biblioteca Congresului şi 
preşedintele Lake Placid Club Education Foundation, Herbert Bergamini, au 
semnat un contract pentru realizarea celei de a 17-a ediţii a Clasificării 
Zecimale Dewey. Fundaţia Lake Club Education, actuala posesoare a 
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dreptului de autor asupra Forest Press, a plătit Bibliotecii Congresului 
175.000 dolari pentru munca editorială depusă.” (9) 

Contribuţia metodologică a editorului se concretizează în “Ghidul de 
folosire a Clasificării Zecimale Dewey”, care prezintă şi analizează situaţiile 
şi posibilităţile operaţionale de utilizare a schemei. Adăugăm şi faptul că 
Benjamin Custer a precizat şi motivele determinante pentru cele 746 de 
modificări efectuate în schemă:  

“a) O clasificare  statică şi inflexibilă îşi pierde utilitatea într-o lume 
în care noile cunoştinţe au fost asimilate foarte rapid; 

  b) O dezvoltare mai consistentă ar oferi soluţii mai bune în cazurile 
de clasificare dificilă; 

  c) Aproape toate bibliotecile care utilizează Clasificarea Zecimală 
Dewey au deviat, într-o oarecare măsură, de la această clasificare; 

  d) Bibliotecarii ar trebui să fie capabili să se descurce cu noile 
schimbări ale indicilor deoarece nu sunt dificil de înţeles şi asimilat.” (10) 

Totuşi, aceste criterii au fost adesea nedijuncte, interferând şi 
concurând adesea în a conferi valoare practică schemei Clasificării Zecimale 
Dewey, ceea ce a determinat o anumită reţinere din partea utilizatorilor. În 
acest sens A. G. Wels preciza: “Ediţia a 17-a a Clasificării Zecimale Dewey 
nu a reprezentat o mişcare în nici o direcţie şi, cu siguranţă, nu reprezintă o 
treaptă valoroasă în procesul transformării schemei într-una care să se 
confunde cu cerinţele literaturii curente.” (11) 

Ediţiei a XX-a a Clasificării Zecimale Dewey, apărută în 1989, în 
patru volume, sub coordonarea lui John Comaroni, i se asociază calificativul 
de “ediţie de referinţă”, datorită unei gestionări performante a schemei. În 
acest sens, regăsim structuri organizaţionale ale indicilor privind sociologia, 
informatica şi muzica, mai bine definite, sintetizate şi exprimate în 
concordanţă cu evoluţia domeniilor. De asemenea, diversificarea ofertei 
informaţionale este eficient susţinută prin numeroase note explicative care 
sprijină utilizatorul în activitatea de clasificare. 

Într-o manieră calitativ superioară, ediţia a XX-a integrează o 
metodologie performantă pentru clasificări pluridisciplinare şi furnizează 
modificări reprezentative pentru evoluţia şi optimizarea schemei Clasificării 
Zecimale Dewey. Vom exemplifica aceste determinări printr-un citat 
cuprinzător care sintetizează tabloul general al restructurărilor operate în 
ediţia a XX-a, preluat din lucrarea: “Abrégé de la Classification Décimale 
de Dewey“,  scrisă de Annie Bethery: “…clasificarea s-a dezvoltat 
considerabil pentru a putea indexa documentele foarte specializate şi aceasta 
graţie diferitelor procedee: 
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– Extensia indicilor principali (teatru = 792, teatru de amator = 
792.022 2; 619.97 = maladii ale sistemului imunitar; 616.9792 Sida; 384 
comunicaţie, telecomunicaţii; 384.3 telematică; 384.35 video-text). 

– Dezvoltarea tabelelor auxiliare şi posibilitatea de a combina mai 
mulţi indici auxiliari (în Tabela auxiliară 1, -08 istorie şi descrierea unui 
subiect la diferite categorii de persoane; -089 = istoria şi descrierea 
subiectului la diferitele grupări etnice şi naţionale; se pot adăuga la -089 
notaţiile Tabelei 5 (grupuri etnice şi naţionale) […]. 

– Posibilitatea de a combina indici principali (bibliografie 
specializată = 16; literatură franceză = 840; bibliografia literaturii franceze = 
016.84 sau 840.16). 
 În cadrul inovaţiilor privind muzica 780 este posibil să indexăm 
documentele al căror conţinut constă în relaţii ale muzicii cu alte domenii 
sau subiecte, completând 780.0 cu cifra semnificativă a domeniului 
secundar. De asemenea, relaţia între muzică şi literatură se va exprima prin 
780.08.” (12) 

În continuare, prezintă interes, analiza sintetică a celei de a XXI-a 

ediţii a Clasificării Zecimale Dewey: “Decimal Classification and Relative  
Index. Edition 21. Edited under the Joan S. Mitchell. Allbany: Forest Press, 
1966”, apărută în patru volume, atât în America dar, şi în limba franceză, în 
Canada. Considerăm că această ediţie manifestă, în primul rând, o evidentă 
permeabilitate la mijloacele metodologice care vizează flexibilizarea 
variabilelor operaţionale prin: structurarea simplificată a notelor specifice; 
exemplificări multiple şi esenţiale pentru indexări interdisciplinare; trimiteri 
detaliate la utilizarea Tabelelor auxiliare. În acelaşi sens operează partea 
introductivă, care fixează repere privind principiile Clasificării Zecimale 
Dewey, modalităţile operaţionale ale indexării şi ordinea elementelor 
constitutive. 

De asemenea, Ghidul de utilizare a Clasificării Zecimale Dewey este 
detaliat, dar riguros sistematizat, iar indicaţiile metodice sunt exemplificate 
sugestiv şi concludent atât pentru tabelele principale cât şi pentru cele 
auxiliare. Informaţiile Ghidului sunt structurate într-o manieră clară şi 
concisă, iar  abordarea este accentuat pragmatică, orientată spre susţinerea 
operaţională a indexării în sistemul Clasificării Zecimale Dewey. 

Sintetizând, am putea spune că cea de a XXI-a ediţie a Clasificării 
Zecimale Dewey, operează, în principal: modificări pentru indicii consacraţi 
religiei, administraţiei publice, vieţii ştiinţifice; dezvoltări pentru grupele 
296 Iudaism, 297 Islam; includerea în schemă a unor subiecte noi: internet, 
realitatea virtuală, muzică rap, etc. şi redimensionează notaţiile geografice 
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pentru spaţiul fost sovietic. În acest sens, editorul acestei ediţii, Joan 
Mitchell precizează că modificările de substanţă: „au fost induse atât de 
evoluţia unor domenii, precum: Administraţia publică 350/354; Educaţia 
370, cât şi de noile realităţi socio-politice (modificarea tabelei 2/42 pentru 
ţările fostei Uniuni Sovietice, de exemplu) sau în scopul diminuării 
dezechilibrului existent între diferitele culturi (modificările Claselor 200 
Religie; 296 Iudaism; 297 Islam).“ (13) 
 Menţionăm,  fără a intra în detalii, faptul că ediţia a XXII-a: „Dewey 

Decimal Classification“ a fost publicată în anul 2003, iar prima ediţie 
Electronic Dewey (ED), versiunea 1.00 pentru MS-DOS a fost lansată de 
OCLC Forest Press în anul 1993. Aceasta transpune în mediu digital ediţia a 
XX-a a Clasificării Zecimale Dewey (1989), în care au fost operate 
schimbările publicate, anual, în periodicul de specialitate: „Clasificarea 
Zecimală: adăugiri, note şi decizii“. În legătură cu eficienţa ediţiei 
electronice, Ross Trotter apreciază: „ED oferă de departe o mai mare 
flexibilitate de abordare a procedurii de căutare şi de regăsire a indicilor 
decât ediţia imprimată. Indexul de bază poate fi accesat prin cuvinte cheie, 
fraze, numere de clasificare zecimală Dewey. Toate acestea pot fi combinate 
în încercarea de identificare a numărului de clasificare corespunzător. CD-ul 
mai conţine şi un modul search history, care păstrează un istoric al căutărilor 
utilizatorului. Acest modul permite modificarea sintagmei căutate fără a mai 
fi necesară tastarea aceloraşi termeni într-o căutare rafinată a indicelui 
principal.“ (14) 

Analizând configurarea tipologiilor Clasificării Zecimale Dewey în 
mediu electronic vom observa următoarele versiuni: Dewey for Windows; 
Web Dewey; Cyber Dewey; Web Dewey in Corc; Dewey Classification in 
view-based searching; Dewey Search. 

Referitor la avantajele gestiunii electronice a Clasificării Zecimale 
Dewey, editorul Joan Mitchell precizează că aceasta: „oferă clasificatorului 
acces online la datele de clasificare, îi pune la dispoziţie termeni LCSH 
proiectaţi statistic, precum şi modele de înregistrări bibliografice, îi 
sugerează numere posibile în funcţie de vedetele de subiecte sau alte 
elemente din înregistrarea bibliografică.“ (15) 
 Dewey for Windows, creată de către OCLC Forest Press în anul 
1996, utilizată până în anul 2001, a inclus toate caracteristicile Eletronic 
Dewey, dar a fost îmbunătăţită prin compatibilitatea LAN (reţele locale) şi 
prin posibilitatea includerii adnotărilor locale. (16) 
 Web Dewey – reprezintă varianta online a ediţiei a XXII-a a C.Z.D. 
incluzând modificările operate în schemă, un index relativ amplu dezvoltat, 
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vedetele de subiect ale Bibliotecii Congresului SUA, dar şi numeroase 
facilităţi pentru utilizatori. (17) 
 Cyber Dewey – conferă posibilitatea regăsirii informaţiei electronice 
pe baza indicilor Clasificării Zecimale Dewey. „Avantajul acestei noi 
aplicaţii a Clasificării Dewey îl constituie browser-ul ce utilizează în căutare 
codurile Clasificării Zecimale Dewey. Spre deosebire de căutările bazate pe 
cuvinte-cheie, care pun în ordine lucrurile în spaţiul lexical, codurile Dewey 
aranjează subiectele în spaţiu conceptual. Browser-ele precum CyberDewey 
permit utilizatorului navigarea în acest spaţiu conceptual.“ (18) 
 Web Dewey in CORC – a debutat ca un proiect de cercetare având ca 
obiectiv iniţial, includerea sistemului Dewey în CORC (Cooperative Online 
Resource Catalog), iar ulterior s-a constituit într-o bază de date a Clasificării 
Zecimale Dewey, care include scheme, tabele auxiliare, ghidul de utilizare, 
indexul relativ şi ultimele modificări sau noutăţi în sistem. 

Punctele de acces în WebDewey în Corc sunt prin cele şase indexuri 
de navigare, opt indexuri de căutare, toate având posibilităţi boolene, precum 
şi link-uri cu fişierele de autoritate ale Bibliotecii Congresului SUA. (19) 
 În acest context menţionăm opinia Dianei Vizine-Goetz privind 
utilizarea Clasificării Zecimale Dewey în organizarea resurselor electronice: 
”am îmbunătăţit abilitatea utilizatorilor CORC de a folosi clasificarea în 
înregistrări de metadate. Vocabularul accesibil este utilizat în următoarele 
cazuri: pentru a îmbunătăţi accesul la Clasificarea Zecimală Dewey prin 
extinderea vocabularului de indexare; în stabilirea subiectului respectiv în 
timpul creării metadatei; pentru a furniza terminologie suplimentară pentru 
clasificarea automatizată; pentru a furniza mecanisme de acces alternativ 
sau vizualizări în baza de date CORC.” (20) 

Rezumând, putem susţine că versiunile electronice ale Clasificării 
Zecimale Dewey: 

– contribuie eficient la flexibilizarea variantelor operaţionale de 
indexare în sistemul Dewey; 

– facilitează un schimb informaţional alert; 
– include rapid modificările, noutăţile, revizuirile schemei C.Z.D.; 
– iniţiază şi creează deprinderi şi aptitudini de regăsire a informaţiei 

de către utilizatori; 
– stabileşte relaţii dinamice, conexiuni practice în reţele de informare 

electronică; 
– participă şi contribuie la viitoarele proiecte vizând indexarea 

resurselor electronice.  
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