SUBIECTE RELIGIOASE (R)
1. Subiecte religioase
Subiectele care aparţin prin definiţie domeniului religios,
Ex. Baptişti
Sărbători religioase
Rugăciune
1.1 Subdivizate prin religie
Vedetele care desemnează subiecte religioase pot fi subdivizate prin religie. Vezi capitolul
„Religii”(Reguli de indexare),
Ex. Mântuire- -Hinduism
Ispitire- - Iudaism
1.2 Subdiviziuni specifice
Vedetele care desemnează subiectele religioase pot fi subdivizate cu ajutorul subdiviziunilor :
„Studii comparative”, „Istoria doctrinelor” şi „Meditaţii” precum şi cu ajutorul subdiviziunilor
de utilizare generală ( subiect şi formă) atunci când sunt corespunzătoare (vezi lista de
subdiviziuni de utilizare generală ),
Ex. Mântuire- -Hinduism- -Istoria doctrinelor
Mântuire - -Predici
1.3 Datare
Se utilizează subdiviziunea „Istoria doctrinelor „, urmată dacă este necesar de subdiviziuni
cronologice flotante,
Ex. Mântuire- -Hinduism- -Istoria doctrinelor- -sec.20
Atenţie : dacă subiectul studiat se referă la creştinism se vor utiliza două subdiviziuni
cronologice specifice : „Istoria doctrinelor - -30-600 (Biserica primitivă)” şi „Istoria
doctrinelor—600-1500 (Evul Mediu)”. Aceste perioade nu trebuie să fie subdivizate prin
secol. Pentru perioadele care urmează, se utilizează subdiviziunile cronologice flotante,
Ex. Sfânta Treime- -Istoria doctrinelor- -30-600 (Biserica primitivă)
Sfintele taine- -Biserica ortodoxă—Istoria doctrinelor- -sec.20

2. Subiecte subdivizate prin „Aspect religios”
Subdiviziunea flotantă „Aspect religios” se utilizează la subiectele care nu aparţin religiei,
dar care sunt studiate din punct de vedere religios; documentul de indexat poate trata
subiectul ca temă în credinţele şi practicile religioase, importanţa sa în cadrul doctrinei, luările
de poziţie ale unei religii faţă de această temă,
Ex. Păsări- -Aspect religios
Sexualitate- - Aspect religios
Adevăr şi minciună - - Aspect religios
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Atenţie : Utilizarea subdiviziunii „Aspect religios” este extinsă la războaie, care urmează
astfel o regulă comună. Vedetele de tipul [Numele războiului]- -[Nume de religie] se
modifică în [Numele războiului]- -Aspect religios- -[Nume de religie] ,
Ex. Război mondial(1939-1945) - -Biserica catolică
Devine Război mondial (1939-1945)- -Aspect religios - -Biserica catolică
Atenţie : Nu se utilizează subdiviziunea „Aspect religios” la categoriile de persoane pentru
care se utilizează subdiviziunea „Viaţă religioasă” şi la grupele etnice, pentru care se
utilizează subdiviziunea „Religie”.
Subiectele subdivizate prin „Aspect religios” devin astfel subiecte religioase şi urmează
aceleaşi reguli.
2.1 Subiecte subdivizate prin religie
Subiectele subdivizate prin „Aspect religios” pot fi subdivizate prin religie. Vezi capitolul
„Religii” (Reguli de indexare),
De ex. Război- -Aspect religios- - Biserica catolică
Război - -Aspect religios- -Islam
2.2 Subdiviziuni specifice
Subiectele subdivizate prin „Aspect religios” pot fi subdivizate cu ajutorul subdiviziunilor:
„Studii comparative”, „Istoria doctrinelor” şi „Meditaţii” şi cu ajutorul subdiviziunilor de
utilizare generală (subiect şi formă) atunci când sunt corespunzătoare,( vezi lista de
subdiviziuni de utilizare generală),
Ex. Foc- -Aspect religios- -Studii comparative
Război- -Aspect religios - -Biserica catolică—Istoria doctrinelor
2.3 Vedete de subiect suplimentare
2.3.1 Localizare
Nu se intercalează subdiviziuni geografice între subiect şi subdiviziunea „Aspect religios”.
Pentru localizare, se va stabili o vedetă de subiect suplimentară de tipul „[Subiect]- [Subdiviziune geografică] „
Pentru un studiu intitulat „Avort, atitudinea bisericii catolice în Irlanda”
1. Avort- -Aspect religios- -Biserica catolică
2. Avort- -Irlanda
2.3.2 Datare
Se utilizează subdiviziunea „Istoria doctrinelor”, urmată dacă este necesar de subdiviziuni
cronologice (vezi 1.3),
De ex. Război- -Aspect religios- -Biserica catolică- -Istoria doctrinelor- -Sec.20
Dacă subiectul este localizat, este preferabil ca vedeta de subiect localizată să fie datată,
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De ex. 1. Avort- -Aspect religios- -Biserica catolică
2.Avort- -Irlanda- - Sec. 20
2.3.3 Pentru folosirea religiei în subdiviziune, se poate stabili o vedetă de subiect
suplimentară la religia considerată, urmată de o subdiviziune adecvată,
De ex. : 1.Feminism- -Aspect religios- -Biserica catolică
2.Biserica catolică- -Doctrine
Notă : Această vedetă de subiect este obligatorie pentru studiile teologice sau doctrinale
2.4 Gestionarea vedetelor „ [Subiect]- -Aspect religios” în lista de autoritate
2.4.1 Subdiviziunea „Aspect religios „ este acum flotantă. În consecinţă este inutil să fie
introduse secvenţe construite „[Subiect religios]- -Aspect religios în lista de autoritate, cu
excepţia cazului în care înregistrarea trebuie să conţină termeni excluşi, legături sau note.
2.4.2 Vedetele construite „[Subiect]- -Aspect religios” pot fi subdivizate liber prin religie;
utilizarea în subdiviziune a numelor de religii este flotantă. În consecinţă este inutil să fie
introduse secvenţe construite „[Subiect religios]- -Aspect religios- -[Nume de religie]”
în lista de autoritate, cu excepţia cazului în care înregistrarea trebuie să conţină termeni
excluşi, legături sau note. (vezi Capitolul „Religii” (Reguli de indexare).
2.4.3 Corectarea formulărilor anterioare din lista de autoritate
Vedetele construite „[Subiect]- -Aspect religios” vor fi suprimate progresiv din lista de
autoritate, atunci când nu au decât o zonă vedetă, fără termeni excluşi, legături sau note.
Atenţie : În LCSH şi Laval RVM, „Aspect religios” nu este o subdiviziune flotantă şi toate
secvenţele sunt incluse. Nu se va lua în considerare acest lucru.
3. Subdiviziunea „Aspect moral”
Subdiviziunea „Aspect moral” se utilizează la subiecte substantive comune care nu aparţin
domeniului moralei, pentru indexarea documentelor care studiază problemele etice şi morale
puse de aceste subiecte, de ex. :
Dans- -Aspect moral
Îngrijiri în faza terminală - -Aspect moral
3.1 Vedete de subiect suplimentare
3.1.1 Localizare şi datare
Nu se intercalează subdiviziuni geografice între subiect şi subdiviziunea „Aspect moral”.
Dacă este necesar, o vedetă de subiect suplimentară de tipul „[Subiect]- -[Subdiviziune
geografică]- -[Subdiviziune cronologică]” permite localizarea şi datarea, de ex. :
1.Pedeapsa cu moartea- -Aspect moral
2. Pedeapsa cu moartea- -Statele Unite- -sec.20
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3.1.2 Dacă documentul exprimă punctul de vedere al unei anumite religii, se stabileşte o
vedetă de subiect suplimentară de tipul „[Subiect]- -Aspect religios- -[Nume de religie]”.
Pentru un studiu asupra enciclicei „Humanae vitae”,
• Naşteri, Reglementare- -Aspect moral
• Naşteri, Reglementare- -Aspect religios- -Biserica catolică
• Biserica catolică- -Doctrine
Referinţă la LCSCM : SH, H 1998 ( Religious Aspect of Topics)
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