
RELIGII (S) 
 
 
Domeniu de aplicare 
 
Următoarele subdiviziuni pot fi utilizate, când sunt corespunzătoare, la toate vedetele care 
desemnează religii, confesiuni, Biserici sau secte, intrate în lista de autoritate 
 

 ca şi colectivitate, 
 
  de ex. :  African Union Methodist Protestant Church 
                Biserica reformată din Franţa 
 
 

 sau ca substantiv comun, 
 
  de ex. :    Baptişti 
Biserici congregaţionaliste 
        Bahai 

Hinduism 
Şintoism (sectă) 
 

        Nu se aplică vedetelor generale „Secte [religie în formă  
        adjectivală]” şi  „Biserici protestante” şi denumirilor pentru dioceze  
        (eparhii), parohii, biserici (clădiri), temple etc. 
         
        De asemenea, sunt excluse pentru denumirile congregaţiilor, institutelor  
        religioase etc.,  pentru care se va căuta în lista subdiviziunilor stabilite  
        pentru ordinele religioase. 
 
        Notă: În text, menţiunea „Religie” desemnează ansamblul religiilor,  
        confesiunilor, Bisericilor sau sectelor, cu excepţiile prezentate în mod  
        expres. 
 
        De reţinut: Subdiviziunile de utilizare generală (subiect şi formă) pot fi  
        folosite, atunci când corespund. Vezi lista subdiviziunilor de utilizare  
        generală. 
 
 
        Referinţă la:  LCSCM : SH, H 1185 (Religions) ; H 1187 (Christian  
        Denominations) 
 
 [SUBDIVIZIUNE CRONOLOGICĂ]     

UP  Istorie - - [Subdiviziune cronologică] 

Atenţie: Există perioade cronologice specifice pentru majoritatea marilor  religii. Se va 

consulta lista de autoritate. 
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În lipsa unei cronologii specifice sub denumirea religiei, se vor folosi subdiviziunile 

cronologice flotante. 

   

Activitate editorială 

    Vezi  Editare 

             Publicare 

Activitate politică 

    Vezi subdiviziunea “Activitate politică” sub vedeta care desemnează    

    membrii aparţinători religiei 

Adepţi 

    Vezi  Apartenenţă 

Administrare 

    Vezi  Guvernare 

Almanahuri 

    Vezi vedetele pentru tipurile de “Almanahuri [religie-adjectiv]”, 

    de ex. : Almanahuri catolice 

ANIVERSĂRI 

APARTENENŢĂ < - - subd. geogr> 

    UP  Adepţi 

    UP  Membri 

    Vezi  şi vedetele care desemnează membrii aparţinători religiei, 

     de ex. :  Menoniţi 

Arhiepiscopie 

    Vezi  Dioceze 

Aspect economic 

    Vezi  Finanţe 

ASPECT POLITIC < - - subd. geogr> 

      Se utilizează numai pentru sectele necreştine, 

      de ex. :  Scientologie - - Aspect politic 

      Pentru religii, vezi vedetele de tipul “[Denumirea religiei] şi politică”, 

      de ex. :  Budism şi politică ; Creştinism şi politică. 

      Pentru confesiunile şi sectele creştine, vezi vedeta “Creştinism şi  

      politică” subdivizată după denumirea confesiunii, 

      de ex. :  Creştinism şi politică - - Biserica Ortodoxă 
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ASPECT PSIHOLOGIC 

    UP  Psihologie 

Aspect sociologic < - - subd. geogr> 

    Vezi vedetele de tipul “Sociologie religioasă - - [Denumirea religiei]”,   

    pentru lucrările care studiază fenomenele religioase ca fapt social  

    (comportamente, mentalităţi, atitudini proprii faţă de un grup religios sau  

    referitoare la o religie), utilizând metode sociologice: statistici, anchete  

    etc. 

BIOGRAFII (F) 

    Se utilizează ca subdiviziune de formă la religii în lipsa vedetei care      

    desemnează membrii aparţinători religiei 

BUNURI  ECLEZIASTICE < - - subd. geogr> 

     UP  Cler - - Bunuri 

Calendar liturgic 

    Vezi  Liturghie - - Calendar 

Cântece liturgice 

     Vezi  Imnuri 

Cântece populare religioase 

     Vezi  Cântece religioase 

CÂNTECE RELIGIOASE - - TEXTE (F) 

     Se utilizeză ca subdiviziune de formă pentru culegeri sau piese izolate,       

     care nu conţin decât text 

CÂNTECE RELIGIOASE (F) 

    Se utilizeză ca subdiviziune de formă numai la confesiunile creştine pentru culegeri de 

cântece religioase populare sau piese izolate, care conţin text  şi muzică. 

    Pentru culegeri de cântece liturgice care compun liturghia oficială se   

    utilizează subdiviziunea “Imnuri religioase” 

    În cazul studiilor despre aceste cântece religioase, se adaugă  

    subdiviziunea “Istorie şi critică” 

    UP  Cântece religioase populare 

    TA  Imnuri religioase 

Cântece rituale 

     Vezi  Imnuri 

CATEHISME (F) 
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      Se utilizeză ca subdiviziune de formă pentru manuale, deseori prezentate  

      sub formă de întrebări şi răspunsuri, care conţin o expunere elementară a  dogmei şi 

moralei. Folosită pentru un anumit catehism, subdiviziunea  

      trebuie să fie calificată cu limba textului, 

     de ex. :  Biserica catolică - - Catehismele aymara  

     În cazul studiilor despre aceste catehisme, se adugă subdiviziunea “Istorie   

     şi critică” 

     TA  Simbolurile credinţei 

CATEHISME [limba] (F) 

      Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru catehisme în aceeaşi limbă 

      În cazul studiilor despre aceste catehisme, se adugă subdiviziunea     

      “Istorie  şi critică” 

CĂRŢI DE RUGĂCIUNI ŞI DE DEVOŢIUNE (F)     Se utilizează ca subdiviziune de 

formă pentru culegeri de texte care nu se      limitează la o singură limbă.     În cazul studiilor 

referitoare la aceste cărţi de rugăciuni, se va adăuga      subdiviziunea  “Istorie şi critică“      

UP  Devoţiune     

UP  Rugăciuni 

CĂRŢI DE RUGĂCIUNI ŞI DE DEVOŢIUNE [DENUMIREA LIMBII ÎN FORMĂ 

ADJECTIVALĂ] (F)    

Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegeri de texte în aceeaşi limbă. În cazul 

studiilor referitoare la aceste cărţi de rugăciuni, se va adăuga subdiviziunea “Istorie şi critică“ 

CĂRŢI SACRE 

Se utilizează pentru studiile referitoare la cărţile sacre ale unei religii. Pentru o anumită carte, 

vezi vedeta de titlu uniform stabilită pentru acea carte, urmată de subdiviziunile care se 

utilizează la cărţile sacre,                de ex.:       Coran - - Critică, interpretare etc. 

CĂRŢI SACRE -- CITATE (F) 

 Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru culegerile de citate sau pentru 

studiile referitoare la aceste citate 

CĂRŢI SACRE -- CONSERVARE < -- subd.geogr.> 

CĂRŢI SACRE -- HERMENEUTICĂ -- CĂRŢI SACRE -- STUDII INTRODUCTIVE 

(F) 

CĂRŢI SACRE -- LIMBĂ 

 TA  Cărţi sacre -- Stil 

CĂRŢI SACRE -- STIL 
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TA  Cărţi sacre - - Limbă 

Ceremonii 

    Vezi  Obiceiuri şi practici 

Ceremonii liturgice 

    Vezi  Liturghie 

Clădiri pentru şcoli     

Vezi  Educaţie 

CLER 

     UP  Preoţi 

     TS  Episcopi 

     Această subdiviziune poate fi urmată de subdiviziuni care se aplică     

     diverselor categorii de persoane. 

     Vezi şi vedetele care desemnează membrii clerului, 

     de ex.: Lama (budism); Pastori (religie); Preoţi etc. 

CLER - - CATERISIRE 

     Se utilizează pentru pedeapsa prin care un cleric este privat, fie temporar  

     fie pe viaţă, de dreptul de a purta odăjdii şi de alte privilegii clericale; el  

     nu  poate practica nici un serviciu preoţesc 

    TG  Cler - - Degradare 

CLER - - MUNCĂ < -- subd. geogr.> 

      Se utilizează pentru activităţile remunerate practicate de membrii clerului 

      UP  Cler - - Profesiuni 

CLER - - NUMIRE ŞI ALEGERE 

      Se utilizează pentru desfăşurarea carierei de miniştri ai cultelor: modul lor        

      de selecţie, recrutare şi promovare 

      UP  Cler - - Alegere 

CLER - - VIAŢĂ SPIRITUALĂ 

Cler- - Alegere 

    Vezi  Cler - - Numire şi alegere 

Cler- - Beneficii 

    Vezi  Beneficii ecleziastice 

CLER- - DESTITUIRE 

     Se utilizează pentru pedeapsa prin care un cleric este privat, cu titlu    

     definitiv, de toate funcţiile, demnităţile, beneficiile, locuinţa şi  
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     îndatoririle pe care le deţine în Biserică. Această pedeapsă nu afectează 

     privilegiile clericale şi obligaţiile care provin prin hirotonisire 

     TG  Cler- - Excomunicare 

CLER- - EXCOMUNICARE 

     Se utilizează pentru cea mai gravă dintre pedepsele canonice care se pot   

     da împotriva clerului: ea permite destituirea, privarea pe viaţă de   

     odăjdii şi privilegii clericale şi reducerea la starea laică 

   TA  Cler- - Destituire 

   TS  Cler- - Caterisire  

CLER - -INSTALARE < -- subd.geogr.> 

Cler - -Profesiuni 

    Vezi  Cler - - Muncă 

Confesiuni de credinţă 

     Vezi  Simbolurile credinţei 

Construcţii 

     Vezi vedetele care desemnează construcţiile specifice fiecărei religii, 

     de ex.: Temple; Moschei; Sinagogi etc. 

DEMNITATE DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE ŞI PASTORALE (F)       

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă  

Devoţiune 

    Vezi  Cărţi de rugăciuni şi devoţiune 

DIOCEZE < -- subd.geogr.> 

    UP  Arhidioceze 

DISCIPLINĂ 

DOCTRINE 

     Se utilizează pentru lucrările care conţin ansamblul adevărurilor revelate  

     şi explicate la care un credincios trebuie să adere: ca şi preceptele,  

     constituie reguli de credinţă şi conduită. 

     UP  Teologie 

DOCTRINE - - [SUBDIVIZIUNE CRONOLOGICĂ] 

Atenţie: Există două subdiviziuni cronologice specifice care se folosesc numai la confesiuni 

creştine 

DOCTRINE - - 30-600 (Biserica primitivă) 

      Se utilizează numai la confesiunile creştine; această perioadă nu trebuie să          
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      fie subdivizată pe secole 

DOCTRINE - - 600-1500 (Evul Mediu) 

      Se utilizează numai la confesiunile creştine; această perioadă nu trebuie să          

      fie subdivizată pe secole 

DOCTRINE - - STUDII INTRODUCTIVE (F) 

      Se utilizează ca subdiviziune de formă 

      UP  Introduceri 

EDITARE < -- subd.geogr.> 

     UP  Activitate editorială 

EDUCAŢIE < -- subd.geogr.> 

     Se utilizează numai la confesiuni sau secte pentru învăţământul pe  

     care îl propagă şi pentru relaţiile confesiunilor sau sectelor cu   

     sistemul educaţional general, 

     de ex.:  

     Biserica luterană - - Educaţie 

     Pentru religii, vezi vedetele de tipul “[Denumirea religiei]“ şi  

     educaţie < -- subd.geogr.>, 

     de ex.:  

     Budism şi educaţie 

     UP  Învăţământ 

     UP  Clădiri pentru şcoli 

Educaţie religioasă 

Vezi vedetele de tipul “Educaţie religioasă [denumirea religiei în formă adjectivală]” atunci 

când este vorba de educaţie religioasă confesională, în exclusivitate, realizată în şcoală sau în 

viaţa privată, de ex.:  Educaţie religioasă islamică, cu excepţia creştinismului pentru care se 

utilizează vedeta  “Cateheză” 

EPISCOPI    

 Această subdiviziune poate fi urmată de subdiviziuni care se aplică      diferitelor categorii de 

persoane      

TG  Cler 

EPISCOPI - - NUMIRE ŞI ALEGERE 

ESENŢĂ, SPIRIT, NATURĂ 

Filozofia istoriei     

Vezi  Istorie - - Filozofie 
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FILOZOFIE     

Se utilizează numai la secte,    de ex.: Şintoism (sectă) - - Filozofie    Pentru religii, vezi 

vedetele de tipul  “Filozofie [denumirea religiei în     formă adjectivală]“,    de ex.:  Filozofie 

budistă 

FINANŢE     

UP  Aspect economic 

GUVERNARE      

UP  Administrare 

IMNURI - - TEXTE (F)      

 Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegeri sau piese separate    conţinând numai 

text fără muzică 

IMNURI (F)     Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru culegerile de cântece      

liturgice sau piese separate, conţinând text şi muzică.     În cazul studiilor referitoare la aceste 

imnuri, se va adăuga      subdiviziunea “Istorie şi critică“     

 UP  Cântece liturgice      

UP  Cântece rituale      

TG  Liturghie    

TA  Cântece religioase 

INFAILIBILITATE  

     

INFLUENŢĂ 

ISTORIE - - FILOZOFIE    

 UP  Filozofia istoriei 

ISTORIEIstorie - - [Subdiviziune cronologică]    

Vezi [Subdiviziune cronologică] 

Învăţământ    

 Vezi  Educaţie 

Literatură     

Vezi vedetele de tipul “Literatură [denumirea religiei în formă       adjectivală]“,    de ex.:  

Literatură budistă 

LITURGHIE     

Se utilizează numai la confesiuni şi secte creştine şi iudaism cu sectele     sale pentru studii 

privind formele de rugăciune, riturile, mulţumiri      liturgice şi ceremonii utilizate în cultul 

public.    Pentru celelalte religii se va întrebuinţa subdiviziunea “Ritual“     
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UP  Ceremonii liturgice    

UP  Rituri şi ceremonii     

TA  Obiceiuri şi practici    

 TA  Ritual    

 TS  Imnuri     

TS  Obiecte liturgice 

LITURGHIE - - CALENDAR (F)    

 Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă în aceleaşi condiţii ca      şi 

subdiviziunea  “Liturghie“    

 UP  Calendar liturgic 

LITURGHIE - - TEOLOGIE     

Se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi subdiviziunea  “Liturghie“ 

LITURGHIE - - TEXTE - - CONCORDANŢE (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de formă în aceleaşi condiţii ca şi     subdiviziunea  “Liturghie“     

TA  Ritual - - Texte - - Concordanţe 

LITURGHIE - - TEXTE - - ILUSTRAŢII (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă în aceleaşi condiţii ca      şi 

subdiviziunea  “Liturghie“ 

LITURGHIE - - TEXTE - - MANUSCRISE (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă în aceleaşi condiţii ca      şi 

subdiviziunea  “Liturghie“ 

LITURGHIE - - TEXTE - - RUBRICI (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă în aceleaşi condiţii ca      şi 

subdiviziunea  “Liturghie“ 

LITURGHIE - - TEXTE (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de formă în aceleaşi condiţii ca şi     subdiviziunea  “Liturghie“, 

pentru culegeri sau selecţii de cărţi liturgice,     adică texte pentru a fi cântate sau citite, 

ritualuri de îndeplinit şi reguli de     respectat în timpul cultului.    În cazul studiilor referitoare 

la aceste cărţi liturgice, se va adăuga     subdiviziunea  “Istorie şi critică“    Pentru utilizarea 

acestei subdiviziuni vezi capitolul “Cărţi liturgice“       (Reguli de indexare)     

TA  Ritual - - Texte 

LUCRĂRI POLEMICE (F)       
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Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru lucrări critice sau polemice       privind religia 

cercetată, susţinând doctrinele sale, practicile sale,  organizarea sa etc.      În cazul studiilor 

referitoare la aceste lucrări, se va adăuga       subdiviziunea  “Istorie şi critică“ 

Mărturii     

Vezi  Lucrări apologetice 

Membri       

Vezi  Apartenenţă 

MISIUNI < -- subd.geogr.>      

Se utilizează pentru studiile referitoare la activităţi de propagare a religiei.      Misiunile 

creştine în comparaţie cu membrii altor religii se      regăsesc sub vedete de tipul “Misiuni 

comparate [numele membrilor       religiei]“,     de ex.: Misiuni comparate ale musulmanilor 

Morală     

 Vezi vedetele de tipul “Morală [denumirea religiei în formă  adjectivală]“,     Pentru 

confesiunile creştine, vezi şi vedetele de tipul       “Morală creştină - - Autori [denumirea 

confesiunii în formă adjectivală]“,      de ex.:     Morală creştină - - Autori baptişti 

NUME OBIECTE LITURGICE < -- subd.geogr.>       

TG  Liturghie       

TG  Ritual 

OBICEIURI ŞI PRACTICI 

     Se utilizează pentru obiceiuri sau practici de pietate, altele decât cele care  

     compun serviciile publice ale unei anumite religii 

     UP Ceremonii 

     UP  Practici 

     UP  Rituri şi ceremonii 

     TA Liturghie 

     TA Ritual 

OPERE DE BINEFACERE      

UP  Opere de caritate 

Opere de caritate      

Vezi  Opere de binefacere 

ORIGINI LUCRĂRI APOLOGETICE (F)       

Se utilizează ca subdiviziune de formă       În cazul studiilor referitoare la aceste lucrări, se va 

adăuga    subdiviziunea  “Istorie şi critică“       

UP Mărturii 
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Pastorala […]     

Vezi vedetele de tipul  “Pastorala [categorie de persoane]“,    de ex. :  Pastorala bolnavilor 

PERSONAL      

Se utilizează pentru studiile referitoare la personalul laic salarizat.     Această subdiviziune 

poate fi urmată de subdiviziuni aplicabile       categoriilor socio-profesionale.  

Vezi lista subdiviziunilor stabilite pentru   categorii de persoane 

Practici     

Vezi  Obiceiuri şi practici 

PREDICI (F)      

 Se utilizează numai la confesiunile creştine ca subdiviziune de formă       pentru culegeri de 

predici sau predici separate      Pentru religiile necreştine, se vor folosi vedetele de formă de 

tipul             “Predici [denumirea religiei în formă adjectivală]“,      de ex.:  Predici islamice      

În cazul studiilor referitoare la aceste predici, se va adăuga       subdiviziunea “Istorie şi 

critică“     Pentru folosirea acestei subdiviziuni, vezi capitolul  “Predici“ (Reguli de       

indexare) 

Preoţi      

Vezi  Cler 

Psihologie     

Vezi  Aspect psihologic 

RELAŢII     

Se utilizează pentru relaţiile unei religii cu mai multe religii,     de ex.: Iudaism - - Relaţii 

RELAŢII - - [DENUMIREA RELIGIEI]      

Se utilizează pentru relaţiile dintre două religii    Se va stabili câte o vedetă de subiect la 

denumirea fiecărei religii, de ex..Budism - - Relaţii - - Creştinism Creştinism - - Relaţii - - 

Budism 

RELAŢII EXTERNE < -- subd.geogr.>      

Se utilizează pentru relaţiile diplomatice între o religie şi puterile politice.    

Când vedeta de subiect este subdivizată geografic, se va stabili o vedetă   suplimentară de 

subiect de tipul     “[Denumire geografică] - - Relaţii externe - - [Denumirea religiei]“ 

RITUAL      

Se utilizează pentru studiile referitoare la formele de rugăciune, rituri şi      ceremonii utilizate 

în cultele publice     Pentru confesiunile şi sectele creştine şi iudaismul şi sectele sale, se      

foloseşte subdiviziunea “Liturghie“     

 UP  Rituri şi ceremonii      
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TA Obiceiuri şi practici      

TA Liturghie     

 TS  Imnuri      

TS  Obiecte liturgice 

RITUAL - - TEXTE - - CONCORDANŢE (F)     

 Se utilizează ca subdiviziune de formă      

TA  Liturghie - - Texte - - Concordanţe 

RITUAL - - TEXTE (F)     

Se utilizează ca subdiviziune de formă    În cazul studiilor referitoare la aceste texte, se va 

adăuga subdiviziunea          “Istorie şi critică“    Pentru folosirea acestei subdiviziuni, vezi 

capitolul “Cărţi liturgice“     (Reguli de indexare)     

TA  Liturghie - - Texte 

Rituri şi ceremonii      

Vezi  Obiceiuri şi practici      

Vezi  Liturghie      

Vezi  Ritual 

Rugăciuni      

Vezi  Cărţi de rugăciuni şi devoţiune 

Sărbători religioase     

Vezi vedetele de tipul “Sărbători religioase - - [Denumirea religiei]“,    de ex.:  Sărbători 

religioase - - Şiism 

Se utilizează pentru influenţa exercitată de religia studiată    Vezi şi subdiviziunile “Influenţă 

[denumirea religiei        în formă   adjectivală]“ pentru civilizaţii şi aspecte culturale  ale 

acestor      civilizaţii,     de ex.:       Japonia - - Civilizaţie - - Influenţă budistă 

Se utilizează pentru studii teoretice, metodice sau istorice privind învăţarea    (studiul) religiei.   

Documentele privind educaţia religioasă confesională se       indexează la vedetele de tipul 

“Educaţie religioasă [denumirea religiei        în formă   adjectivală]“, cu excepţia 

creştinismului pentru care se        foloseşte vedeta  “Cateheză” 

Secte      

Vezi vedetele de tipul “Secte [denumirea religiei în formă adjectivală]“,     de ex.:  Secte 

hinduiste     Vezi la denumirea sectelor,               de ex.:  Patarins 

SIMBOLURILE CREDINŢEI      Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru 

documentele care conţin sub       o formă concisă şi formală adevărurile credinţei      În cazul 
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studiilor referitoare la aceste simboluri ale credinţei, se va        adăuga subdiviziunea “Istorie 

şi critică“       

UP  Confesiuni de credinţă      

 TA  Catehisme 

STUDII COMPARATIVE (F)     Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru studii care 

compară      doctrinele, practicile etc. unei religii cu una sau mai multe alte religii 

Studii introductive     

Vezi Doctrine - - Studii introductive 

STUDIU ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT< -- subd.geogr.>      

Teologie    

Vezi  Doctrine 
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