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ZEI ŞI ZEIŢE (R) 
  
În lista de autoritate, numele de zei  şi de zeiţe se scriu ca şi numele de persoane fizice (NP), 
dar fac obiectul unei prelucrări distincte. 
Există reguli speciale pentru personajele mitologice care nu sunt divinităţi. Vezi capitolul 
“Personaje mitologice, legendare şi fictive” (Reguli de indexare). 
Regulile de stabilire a înregistrărilor redate aici trebuie să permită instituţiilor care utilizează 
LIVES-Ro să creeze nume proprii ale divinităţilor care lipsesc, în funcţie de  propriile 
necesităţi documentare. Nu constituie obiectul propunerilor de creaţie. 
 
1. Regulă generală 
 
1.1 Alegerea formei numelui 
 
*Numele este preluat în forma din limba română, dacă forma este atestată în  “Dicţionar 
de mitologie generală : mituri-divinităţi-religii”,  “Mic dicţionar enciclopedic” (MDE) 
(…) 

    ex.: Astarte 
 
Dacă nu există o formă în limba română, numele este preluat din limba originală, dacă este 
cazul, în formă transcrisă sau transliterată, utilizându-se lucrările de referinţă. Dacă nu se 
găseşte o altă referinţă, se utilizează forma din documentul în curs de prelucrare, document 
care se citează în sursă 
 
1.2 Structura vedetei 
  
1.2.1 Numele propriu al divinităţii este completat prin  calificativul “(divinitate [adjectiv de 
etnie sau de religie])” 

 
   ex.: Amma (divinitate dogon) 
 Baal (divinitate canaaneană) 
 Maitreya (divinitate budistă) 

 
Se trec la termeni excluşi  (UP) variantele numelui 
 

   ex.: Şiva  (divinitate hindusă) 
 UP Civa (divinitate hindusă) 
 UP Shiva (divinitate hindusă) 
 UP Siva (divinitate hindusă) 

  
1.2.3 Se face o trimitere – termen generic (TG) la  “Zei [adjectiv de etnie sau de religie], sau 

la “Zeiţe [adjectiv etnic sau de religie], 
   ex.: Marduk (divinitate babiloniană) 
 TG Zei asiro-babilonieni 
  
 Isis (divinitate egipteană) 
 TG Zeiţe egiptene 
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2. Zei şi zeiţe din mitologia greacă şi romană : cazuri de divinităţi 
comune celor două civilizaţii 

 
2.1Alegerea formei numelui 
Numele ales este cel care corespunde conţinutului documentului de indexat. Forma 
numelui va fi în limba română 
(Vezi 1.1) 
 
   ex.: Zeus, pentru un document despre mitologia greacă 
 Jupiter, pentru un document despre mitologia romană 

 
2.2 Structura vedetei 

 
2.2.1 Numele propriu al divinităţii se completează prin calificativul “(divinitate 

greacă) sau  “(divinitate romană)” după caz. 
 

2.2.2 Se face o trimitere de termen asociat (TA) între cele două vedete, 
 

   ex.: Zeus   (divinitate greacă) 
 TA  Jupiter (divinitate romană) 
 
 Jupiter  (divinitate romană) 
 TA (divinitate greacă) 

 
2.2.3 Variantele de nume se trec la termeni excluşi (UP) 

 
   ex.: Victoria (divinitate romană) 
 UP Zeiţa Victoriei (divinitate romană) 

 
Se face o trimitere de termen generic (TG) la  “Zei greci” sau “Zei romani”,  “Zeiţe 

greceşti”  sau “Zeiţe romane”, după caz, 
 

   ex.: Cupidon (divinitate romană) 
 TG Zei romani 
 TA Eros (divinitate greacă) 
 
 Eros (divinitate greacă) 
 TG Zei greci 
 TA Cupidon (divinitate romană) 
 

Persefona (divinitate greacă) 
TG Zeiţe greceşti 
TA Proserpina (divinitate romană) 
 
Proserpina (divinitate romană) 

             TG Zeiţe romane 
  TA Persefona (divinitate greacă) 
 

3. Divinităţi  multiple 
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Se aplică aceleaşi reguli, dar calificativul este la plural, 
 

ex. : Erinii (divinităţi greceşti) 
 TG Zeiţe greceşti 
 TA Furii (zeiţe romane) 

 
 
   Furii (divinităţi romane) 
   TG Zeiţe romane 
   TA Erinii (divinităţi greceşti) 
 

4. Subdiviziuni aplicabile 
 

Numele  divinităţilor pot fi urmate de subdiviziuni de utilizare generală (subiect şi 
formă) când este cazul. Vezi lista de subdiviziuni de utilizare generală. 
 
Numele divinităţilor pot fi urmate de anumite subdiviziuni aplicabile persoanelor (vezi 
lista de subdiviziuni  stabilită pentru persoane), cum  ar fi:  “Cult”,  “Cărţi de 
rugăciuni , “ Sanctuare” 
  
   ex.: Zeus (divinitate greacă)  - - Cult 

 
 Referinţă LCSCM : H 1636 (Gods of Greek and Roman Mythology) 
 


