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PREDICI (R) 
 
Predicile sunt discursuri ţinute, în general, în timpul slujbelor religioase şi bazate pe textul 
cărţilor sacre şi care conţin o învăţătură de natură doctrinală sau morală. 
 
Regulile de indexare enunţate mai jos se referă la o parte din aceste texte: predici separate sau 
culegeri de predici din care reiese apartenenţa religioasă, limba, subiectul, ocazia cu care au 
fost ţinute, precum şi la studiile critice referitoare la aceste predici. 
 
1. Ediţiile textelor predicilor 
 
1.1 Culegeri generale 
 
Se utilizează vedeta de formă “Predici“ pentru a indexa culegerile de predici care conţin cel 
puţin doi autori şi nu se limitează la o limbă sau la o religie 
 
1.1.2 Limba 
 
pentru a indexa culegerile de predici în aceeaşi limbă, dar care nu se limitează la o singură 
religie, se utilizează o vedetă de tipul « Predici [denumirea limbii în formă adjectivală ] » 
 de ex.:    Predici în limba engleză 
 
1.1.2.1 Traduceri 
 
Forma adjectivală pentru limbă este cea în limba originală a textului.  
În cazul traducerilor, se va construi o vedetă de formă de tipul “Predici [denumirea limbii 
originale în formă adjectivală] -- Traduceri -- [denumirea limbii traducerii în formă 
adjectivală]”, 
 
   de ex.: Predici în limba engleză - - Traduceri în limba franceză 
 
1.1.2.2 Localizare 
Denumirea limbii în formă adjectivală reprezintă limba şi nu naţionalitatea, naţionalitatea 
exprimându-se prin subdiviziune geografică, 
 
de ex.: Predici în limba engleză --Statele Unite 

UP  Predici americane 
 
1.1.2.3 Datare 
 
Se utilizează cronologiile specifice limbii predicii, dacă acestea există. În lipsa acestora, se 
vor folosi subdiviziunile cronologice flotante, 
 
 de ex.:     Predici germane - - 1500-1700 (moderne) 
 
1.1.2.4 Categorii de autori 
 
Acest tip de vedetă se poate subdiviza după categoria de autori, dacă aceasta este 
corespunzătoare, 
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de ex.: Predici în limba engleză --Statele Unite--Femei scriitoare 
1.2 Creştinism 
 
1.2.1 Culegeri generale 
 
Se utilizează vedeta de formă “Predici” pentru culegerile de predici creştine care nu se 
limitează la o limbă, sau la un subiect, sau la o ocazie sau la o anumită confesiune (sau când 
confesiunea nu a putut fi determinată). 
 
Atenţie: Această vedetă se utilizează pentru predici creştine în cazuri excepţionale atunci 
când nu este posibil să se utilizeze o vedetă mai precisă. 
 
1.2.2 Limba 
 
Se utilizează o vedetă de formă de tipul “Predici [denumirea limbii în formă adjectivală]” 
pentru a indica limba unei predici separate sau a unei culegeri de predici creştine în aceeaşi 
limbă, 
 
       de ex.:         Predici spaniole 
 
Pentru a indica limba traducerii, aceste vedete pot fi subdivizate, prin indicarea limbii, vezi 
1.1.2.1; prin ţară pentru a indica naţionalitatea, vezi 1.1.2.2; prin date pentru a indica data 
compunerii, vezi 1.1.2.3; prin categoria de autori, când corespund, vezi 1.1.2.4 
  
1.2.3  Confesiune 
 
Se utilizeazăo vedetă de formă de tipul “[Denumirea confesiunii] -- Predici”, pentru a indexa 
o predică separată sau o culegere de predici, datorată unuia sau mai multor autori care aparţin 
acestei confesiuni, 
 
         de ex.:    Biserica catolică - - Predici 
 
Acest tip de vedetă nu admite calificativ de limbă. Deci, se va stabili o vedetă de subiect 
suplimentară pentru a indica limba predicilor, vezi 1.2.2 
 
1.2.4 Subiect 
 
Pentru o predică separată sau o culegere de predici având ca temă un subiect religios, o carte 
sacră sau o persoană (divinităţi, sfinţi etc.), se foloseşte subdiviziunea flotantă de formă 
“Predici”, după aceste subiecte religioase, cărţi sacre sau persoane, 
 
de ex.:      Mântuire—Predici 

Binlie.V.T.Miheia--Predici 
Maica Domnului—Predici 

Atenţie: Când se utilizează subdiviziunea “Predici” sub nume de persoană, nu se intercalează 
subdiviziunea de subiect între numele persoanei şi subdiviziunea “Predici”. Singurele excepţii 
admise sunt intrările din lista de autoritate,  
 
de ex.:      Iisus Hristos--Patimi—Predici 
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1.2.5 Ocazii speciale 
Pentru a indexa o predică separată sau o culegere de predici ţinută cu o ocazie precisă ori 
destinată unui anumit public, se utilizează vedete sub formă de expresie, 
 
       de ex.:     Predici pentru Postul Paştelui 
Predici pentru înmormântări 
Predici pentru copii 
 
1.3 Religii necreştine 
 
1.3.1 Culegeri generale 
 
Se folosesc vedete de tipul “Predici [denumirea religiei în formă adjectivală]” pentru 
culegerile de predici proprii unei religii, care cuprind cel puţin doi autori şi care nu se 
limitează la o limbă, 
 
        de ex.:        Predici islamice 
    Predici evreieşti 
 
1.3.2 Limba 
 
Pentru a indica limba unei predici separate sau a unei culegeri de predici, într-o singură limbă 
şi aparţinând aceleiaşi religii, se adaugă formei adjectivale de religie denumirea limbii în 
formă adjectivală, 
 
        de ex.:         Predici islamice arabe 
     Predici evreieşti ebraice 
 
Aceste vedete pot fi subdivizate pentru a indica limba traducerii, vezi 1.1.2.1; prin date, 
pentru a indica data compunerii, vezi 1.1.2.3; prin categoria de autori, când corespunde, vezi 
1.1.2.4 
 
1.3.3 Sectă 
 
Se utilizeazăo vedetă de tipul “[Denumirea sectei] - - Predici” pentru a indexa o predică 
separată sau o culegere de predici ai căror autori aparţin acelei secte. 
 
Acestui tip de vedetă nu i se adaugă forma adjectivală a limbii, dar se stabileşte o vedetă 
suplimentară de subiect pentru a indica limba predicilor, vezi 1.3.2 
 
1.3.4 Subiect 
 
Pentru o predică separată sau o culegere de predici având ca temă un subiect religios, o carte 
sacră sau o persoană (divinităţi, sfinţi etc.), se foloseşte subdiviziunea flotantă de formă 
“Predici”, după aceste subiecte religioase, cărţi sacre sau persoane, 
 
de ex.:    Mântuire - - Budism - - Predici 
         Dragoste - - Aspect religios - - Hinduism - - Predici 
 
1.3.5 Ocazii speciale 
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Pentru a indexa o predică separată sau o culegere de predici ţinută cu o anumită ocazie ori 
destinată unui anumit public, se folosesc vedete în formă de expresie, 
 
1.4  Exemple de indexare 
 
Aceste exemple propun, pentru predici separate sau pentru culegeri de predici, un ansamblu 
de vedete de subiect care au ca rol indicarea religiei, limbii, subiectului şi ocaziei predicilor. 
 
„Conferinţele de la Notre-Dame de Paris pentru Postul Mare” 
 
1. Predici pentru Postul Mare 
2. Biserica catolică--Predici 
3. Predici franceze 
 
„Predici de funeralii evreieşti” 
 
1. Predici de  funeraliile evreieşti 
2. Predici evreieşti ebraice 
 
„Predici despre profeţiile lui Miheia” 
 
1. Biblia.V.T. Miheia--Predici 
2. Adventişti de ziua a şaptea--Predici 
3. Predici fanceze--Belgia 
 
“Ei l-au răstignit pe Domnul meu” 
 
1. Iisus Hristos--Patimi--Predici 
2. Predici engleze--Statele Unite 
3. Baptişti—Predici 
 
2. Studii critice 
 
Se adaugă subdiviziunea  flotantă “ Istorie şi critică” la tipurile de vedete sau de subdiviziuni 
de formă care se aplică la predici pentru a indexa studiile critice despre stil şi / sau conţinutul 
predicilor separate sau de culegerile de predici, 
Ex. Predici franceze—Istorie şi critică 
      Predici engleze—sec.18—Istorie şi critică 
 
Pentru documente despre metodele de redactare a predicilor şi omilectică, se utilizează vedeta 
« Predică » sau « Predică- -[Nume de religie] », 
Ex. Predică 
      Predică- -Iudaism 
      Predică- -Islam 
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