RELIGII (R)
1. Intrare - vedetă
Vedetele care desemnează religii, confesiuni, Biserici sau secte intră în lista de autoritate,
 fie ca substantiv comun,
de ex. : Budism
Comuniunea anglicana
 fie ca şi colectivitate
de ex. : Biserica Anglicană
Ele se utilizează ca intrare-vedetă pentru a indexa studiile generale referitoare la aceste
religii.
1.1 Localizare
Vedetele care desemnează religii pot fi urmate de o subdiviziune geografică.
Fac excepţie de la această regulă vedetele pentru colectivităţi, care conţin deja o
menţiune de localizare,
de ex. : Biserica reformată a Franţei
1.2 Datare
Vedetele care desemnează religii pot fi urmate de o subdiviziune cronologică. Există o
prezentare cronologică specifică celor mai multe religii importante. Aceste cronologii intră în
lista de autoritate la denumirea religiei respective,
de ex. : Budism - - Până la 100
Biserica catolică - - 1965-...
În absenţa cronologiilor specifice, se folosesc subdiviziunile
cronologice flotante,
de ex. : Şivaism - - Sec. 20
1.3 Subdiviziuni specifice religiilor
Vedetele care desemnează religii pot fi urmate de subdiviziuni proprii pentru a exprima
aspectele particulare dezvoltate de aceste religii. Vezi lista subdiviziunilor stabilite pentru
religii.
de ex. : Biserica Ortodoxă - - Liturghie
Islam - - Obiceiuri şi practici
De asemenea, ele pot fi urmate de subdiviziuni generale (subiect şi
formă) adecvate.
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2.

Subdiviziuni

Vedetele care desemnează religii, confesiuni, Biserici sau secte pot fi folosite într-o
subdiviziune, oricare este forma lor în lista de autoritate (substantiv comun sau colectivitate).
2.1

Subiecte religioase

Vedetele care desemnează subiecte religioase pot fi subdivizate după religie pentru a exprima
punctul de vedere al unei religii referitor la un subiect, evoluţia sa în cadrul doctrinei
respective sau practicile religioase legate de acel subiect etc.,
de ex. : Sărbători religioase - - Religie greacă
Hirotonisire - - Budism
2.2 Subiecte subdivizate după „Aspectul religios”
Vedetele care desemnează subiecte nereligioase, dar subdivizate după „Aspect
religios”, pot fi împărţite după religie pentru a exprima punctul de vedere particular al
unei religii referitor la un subiect.
Pentru utilizarea subdiviziunii „Aspect religios”, vezi capitolul „Subiecte religioase”
(Reguli de indexare),
de ex. : Avortare - - Aspect religios - - Biserica catolică
2.3 Vedete de tipul „[Denumirea religiei] - - Relaţii
Pentru a exprima relaţiile unei religii cu celelalte religii, se utilizeazăsubdiviziunea
flotantă „Relaţii”. Când este vorba de relaţii cu o anumită religie, subdiviziunea
„Relaţii” este subdivizată după religie,
de ex. : Iudaism - - Relaţii - - Creştinism
2.4 Vedete de subiect suplimentare
2.4.1 Religie
Pentru toate indexările care utilizează o religie ca subdiviziune,
- se poate stabili o vedetă de subiect suplimentară la religie, urmată de o subdiviziune
corespunzătoare,
de ex. : 1.Ordinaţie - - Biserica catolică
2. Biserica catolică - - Cler
- se poate stabili o vedetă de subiect suplimentară inversând denumirile religiilor, când se
utilizează subdiviziunea „Relaţii”,
de ex. : 1. Iudaism - - Relaţii - - Islam
2. Islam - - Relaţii - - Iudaism
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2.4.2 Localizare
Vedetele stabilite pentru religii nu admit subdiviziune geografică când acestea sunt
folosite ca subdiviziune şi nu se mai intercalează subdiviziunea geografică între
subiect şi denumirea religiei. Se stabileşte, deci, o vedetă de subiect suplimentară
pentru localizare,
de ex. : 1. Sărbători religioase - - Hinduism
2. Sărbători religioase - - India - - Kerala (India)
(şi nu: Sărbători religioase - - India - - Kerala (India) - Hinduism)
2.4.3 Datare
În general, o vedetă de subiect localizată este datată cu ajutorul unei subdiviziuni
cronologice,
de ex. : 1. Sărbători religioase - - Hinduism
2. Sărbători religioase - - India - - Kerala (India) - - Sec. 20
2.5 Administrarea înregistrărilor în lista de autoritate
2.5.1 Posibilitatea de utilizare a unei religii ca subdiviziune este indicată în
înregistrarea de autoritate prin crearea unei note de aplicare cu
menţiunea „Se utilizează şi ca subdiviziune la subiectele religioase”.
2.5.2 Utilizarea denumirilor de religii ca subdiviziune este flotantă. Deci, este inutil să mai
analizăm în lista de autoritate şiruri construite pe modelul „[Subiect religios] - - [Denumirea
religiei]” sau
„[Subiect nereligios] - - Aspect religios - - [Denumirea religiei] ori
„[Denumirea religiei] - - Relaţii - - [Denumirea religiei]”.
- cu excepţia cazului în care înregistrarea trebuie să conţină termeni excluşi, legături sau note,
de ex. : Islam - - Relaţii - - Iudaism
Notă de aplicare: Sub această vedetă se indexează
lucrările care tratează în mod exclusiv
relaţiile dintre religii. Lucrările care tratează în
ansamblu relaţiile dintre arabi şi evrei, înţelegând
prin aceasta relaţiile religioase, etnice şi
ideologice, se indexează sub vedeta
Relaţii evrei-arabi.
- cu excepţia cazului în care denumirea religiei folosite ca subdiviziune este termen exclus în
lista de autoritate,
de ex. : Iudaism - - Relaţii - - Religii orientale
TG Asia - - Religie
Comentariu: „Religii orientale” este termen exclus la
„Asia - - Religie”. Deci, vedeta construită a intrat în lista de
autoritate însoţită de o legătură la termenul generic (TG)
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„Asia - - Religie”.
Referinţă la: LCSCM : SH, H 2015 (Religious Denominations or Religions as Subdivisions)
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