
ORDINE RELIGIOASE (S) 
 
Domeniu de aplicare 
Subdiviziunile următoare pot fi întrebuinţate, atunci când sunt corespunzătoare, ordinelor 
religioase masculine şi feminine oricare ar fi statutul lor ( ordine monastice, congregaţii, 
institute religioase, etc.), 

• Să fie cuprinse în lista de autoritate sub formă de colectivităţi 

de ex. : Comunitatea Taizé 
  Congregaţia Sfintei Familii, Amiens 

780 să fie introduse ca substantiv comun 

de ex. : Dominicani 
  Iezuiţi 

• indiferent de religia de care  aparţin, 

de ex. :  Benedictini 
        Senusi 
  Surori ale  Cultului penitenţei) 
Ele nu se aplică vedetelor care definesc tipuri de ordine religioase, 
       De ex. :  Ordine contemplative 
  Ordine de călugări cerşetori 
  Ordine militare religioase 
Notă : Se consultă deopotrivă lista generală de subdiviziuni aplicabile colectivităţilor. Ea 
permite, în afara unei situaţii contradictorii completarea, daca este necesară, a acestei liste de 
subdiviziuni proprii ordinelor religioase 
De reţinut : Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi utilizate atunci când 
sunt corespunzătoare. Vezi lista de subdiviziuni de utilizare generală 
Referinţă la LCSCM : SH, H 1186 (Religious and Monastic Orders) 

 
 

Biografii - - Portrete 

     Vezi    Portrete 

CĂRŢI DE RUGĂCIUNE ŞI DE DEVOŢIUNE [ADJECTIV DE LIMBĂ] (F) 

    Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegerile de texte în aceeaşi limbă 

    În cazul  studiilor asupra acestor cărţi de rugăciuni, adăugaţi subdiviziunea “Istorie şi 

critică” 

CĂRŢI DE RUGĂCIUNI ŞI DE DEVOŢIUNE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegeri de texte în mai multe limbi. 

In cazul studiilor asupra acestor cărţi de rugăciuni, se adaugă subdiviziunea Istorie şi 

critică” 

    UP   Devoţiune 

Ceremonii 

 Vezi    Obiceiuri şi practici 
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Condiţii economice        

Vezi    Finanţe 

Conducere 

   Vezi“Monahism şi ordine religioase - - Conducere” şi stabiliţi o vedetă de subiect  

suplimentară  ordinului religios studiat 

Devoţiune 

    Vezi    Cărţi de rugăciuni şi de devoţiune 

DISCIPLINĂ 

EDUCAŢIE < - - subd. geogr.> 

    Se utilizează pentru învăţătura  răspândită de ordinele religioase 

   UP    Învăţământ  

  

FINANŢE 

    EP    Condiţii economice 

Instruire 

   Vezi “Noviciat” şi se va stabili  o vedetă de subiect suplimentară a ordinului religios studiat 

Învăţământ 

    Vezi    Educaţie 

Jurăminte 

     Vezi vedeta “Jurăminte” şi stabiliţi o vedetă de subiect suplimentară   

     la ordinul religios studiat 

LITURGHIE 

Se utilizează numai pentru studii asupra liturghiei specifice ordinelor religioase creştine şi 

evreieşti 

Pentru ordinele religioase care aparţin altor religii, se utilizează subdiviziunea “Ritual” 

TA    Ritual 

LITURGHIE - - TEXTE (F) 

Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegerile sau selecţiile din cărţile liturgice  

Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul “Cărţi liturgice” (Reguli de 

indexare) 

TA    Ritual - - Texte 

LUCRĂRI POLEMICE 

    Se utilizează ca subdiviziune de formă 

MISIUNI < - - subd. geogr.> 
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MUNCĂ <subd. geogr.> 

Se utilizează pentru ocupaţiile profane ale membrilor ordinelor religioase 

UP Profesii 

Necroloage 

    Vezi    Pomelnic 

OBICEIURI ŞI PRACTICI   

     UP    Ceremonii 

     UP     Tradiţii 

Organizare 

     Vezi    Reguli 

POMELNIC (F) 

    Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 

    UP    Necroloage 

PORTRETE (F) 

    Se utilizează ca subdiviziune de formă 

    UP    Biografii - - Portrete 

Practici [religioase] 

    Vezi   Obiceiuri şi practici 

Profesiune de credinţă religioasă 

 Vezi“Jurăminte” şi se va stabili  o vedetă de subiect suplimentară ordinului religios   studiat 

Profesiuni 

    Vezi    Muncă 

REGULI (F) 

    Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă 

    UP Organizare 

RITUAL 

Se utilizează numai pentru studii asupra liturghiei specifice ordinelor religioase altele   decât 

cele creştine sau evreieşti. 

Pentru ordinele religioase creştine sau evreieşti, se utilizează subdiviziunea “Liturghie” 

TA    Liturghie 

RITUAL - - TEXTE (F)  

    Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegeri sau selecţiuni din cărţi liturgice
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Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul „Cărţi liturgice” (Reguli de 

indexare).  

TA  Liturghie - - Texte 

TEOLOGIE 

Veşminte 

Vezi“Monahism şi ordine religioase - - Veşminte” şi se va stabili    o vedetă de subiect 

suplimentară ordinului religios studiat urmată de subdiviziunea “Obiceiuri şi tradiţii”  

Viaţă de obşte 

     Vezi  vedeta “Monahism şi ordine religioase - - Viaţă de obşte” şi se va stabili o vedetă 

suplimentară la ordinul religios studiat, urmată de subdiviziunea “Obiceiuri şi practici” 

VIAŢĂ INTELECTUALĂ 

VIAŢĂ SPIRITUALĂ 
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