CĂRŢI LITURGICE (R)
Regulile enunţate mai jos se aplică în cazul cărţilor liturgice şi al textelor de ritualuri
specifice tuturor religiilor, texte care cuprind rugăciuni, ritualuri, activităţi religioase,
ceremonii desfăşurate în cultul oficial public sau particular,
ex.: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
Carte de rugăciuni romano-catolică
Carte de rugăciuni
Yom Kippur, Ritual

1. Intrarea în lista de autoritate
Pentru titlurile cărţilor liturgice se stabileşte o vedetă de autoritate: Titlul uniform
NB : Pentru forma vedetelor de Titluri uniforme pentru cărţile liturgice, se va urma
recomandările IFLA: List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the
Catholic Church / IFLA, International office for UBC, 1981. Este de competenţa
instituţiilor care utilizează LIVES-Ro crearea titlurilor uniforme ale cărţilor liturgice
care lipsesc din listă, in funcţie de propriile lor opţiuni (vezi Prezentare generală 2.2.4
: reguli pentru nume proprii). Nu se fac propuneri pentru construcţii noi

2. Ediţii de texte
2.1 Texte izolate
Nu se face intrare subiect pentru cărţile individuale ; înregistrarea bibliografică
conţine ca intrare titlu, titlul uniform al cărţii liturgice, care poate fi completat cu
elemente specifice ediţiei.
Indexarea pe subiecte poate rămâne analitică : nu se face deci regruparea sistematică
la religie, la tipul de carte liturgică şi la ceremonie (vezi 2.2.1, 2.2.2 şi 2.2.3).
2.2 Culegeri sau selecţii de texte
2.2.1 Religii
Se utilizează subdiviziunea de formă “Texte” la vedetele care desemnează liturghia
specifică unei religii pentru culegeri sau selecţii de cărţi liturgice specifice acestei
religii,
ex.: Biserica catolică -- Liturghie -- Texte
Hinduism -- Ritual -- Texte
2.2.2 Tipul de cărţi liturgice
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Se utilizează subdiviziunea de formă “Texte” la vedetele care desemnează un tip de
carte liturgică
ex.: Psalmi -- Texte
2.2.3 Celebrare, ceremonie, sărbătoare
Se utilizează subdiviziunea de formă “Texte” la vedetele care indică o celebrare
(sărbătorire), ceremonie sau sărbătoare
ex.: Hirotonisire – Liturghie -- Texte
Vigilia Pascală -- Texte

3. Studii, ediţii critice, comentarii
3.1 Texte izolate
3.1.1 Pentru indexarea unui studiu sau a unei ediţii critice, se utilizează vedeta de titlu
uniform care corespunde cărţii liturgice studiate, fără subdiviziune,
ex.:

Carte de rugăciuni romano-catolică

3.1.2 Vedete de subiect suplimentare
3.1.2.1 Se poate stabili o vedetă de subiect de tipul “[Numele religiei] -- Texte – Istorie şi
critică” sau “[Numele religiei] -- Ritual –Texte -- Istorie şi critică”
3.1.2.2 In situaţia în care cartea liturgică face parte dintr-o categorie de cărţi, se poate stabili o
vedetă de subiect suplimentară de tipul “[Tip de carte liturgică]”.
3.1.2.3 In situaţia în care cartea liturgică studiată este specifică unei ceremonii sau sărbători,
se poate stabili o vedetă de subiect suplimentară de tipul “[Tip de ceremonie sau
sărbătoare]” -- Liturghie
Pentru studiul intitulat “Istoria cărţii de rugăciuni romano-catolică”:
1. Carte de rugăciuni romano-catolică
2.Biserica catolică --Liturghie -- Texte --Istorie şi critică
3. Cărţi de rugăciune

3.2 Culegeri sau selecţii de texte
3.2.1 Religii
Se adaugă subdiviziunea “Istorie şi critică” la vedetele stabilite pentru desemnarea
cărţilor liturgice specifice unei religii (vezi 2.2.1)
de ex. : Biserica catolică - - Liturghie - -Texte - - Istorie şi critică
Hinduism - - Ritual - - Istorie şi critică
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3.2.2 Tipuri de cărţi liturgice
Se utilizează vedetele care definesc tipul de carte liturgică
de ex. : Benedictionale
Psaltiri
3.2.3 Oficiere, ceremonial, sărbătoare
Se utilizează vedetele pentru liturghie care indică o oficiere, ceremonie, sau o sărbătoare
de ex : Botez - - Liturghie
Hirotonisire - - Liturghie
Vigile pascale

4. Cărţile liturgice proprii unui ordin religios
4.1 Culegeri sau selecţii de texte
Pentru ordinele religioase se utilizează subdiviziunile “ Liturghie - - Texte “ sau “ Ritual - Texte” pentru culegeri sau selecţii din cărţile liturgice proprii acestor ordine religioase
de ex.. : Benedectini - - Liturghie - - Texte
Carthusieni - - Liturghie - - Texte
4.2. Studii critice
In cazul studiilor critice asupra acestor carti liturgice se adaugă subdiviziunilor “Liturghie
- - Texte” sau “Ritual - - Texte” subdiviziunea “Istorie şi critică”
de ex. : Carthusieni - - Liturghie – Texte - - Istorie şi critică

4.3. Vedete de subiect suplimentare
Se poate stabili o vedetă de subiect suplimentară unui tip de carte liturgică (vezi
2.2.2 şi 3.2.2 ) sau la oficiere, ceremonie (vezi 2.2.3 şi 3.2.3)
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