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VERSTVA IN VERSKE SKUPNOSTI (2) 

Pravila v tem poglavju se nanašajo na verstva in verske skupnosti ter na predmetne oznake, 

ki se začenjajo s pridevnikom, izpeljanim iz imena verstva ali verske skupnosti. 

Opisani so naslednji primeri: 

• verstva in verske skupnosti 

• predmetne oznake, ki se začenjajo s pridevnikom, izpeljanim iz imena verstva ali 

verske skupnosti 

• medverski odnosi 

1 VERSTVA IN VERSKE SKUPNOSTI 

Normativna baza podatkov vsebuje predmetne oznake za verstva, verske skupnosti 

(krščanske cerkve, sekte ipd.) in smeri znotraj verstva. Obravnavamo jih kot občna imena ali 

kot korporacije, in sicer: 

a) Kot občna imena obravnavamo verstva, smeri znotraj verstva, različne cerkve kot 

celoto, pa tudi sekte oz. verska gibanja, ki se imenujejo po njihovih privržencih. 

Islam 

  (verstvo) 

Mahajana 

  (smer budizma) 

Protestantske cerkve 

  (skupno ime za vse protestantske cerkve) 

Vzhodne cerkve 

  (skupno ime za vse vzhodnokrščanske skupnosti) 

Pravoslavna cerkev 

  (skupno ime za pravoslavne cerkve, del vzhodnokrščanskih 

  skupnosti) 

Luteranske cerkve 

  (skupno ime za luteranske cerkve, del protestanskih skupnosti) 

Anglikanska cerkvena skupnost 

  (skupno ime za cerkve, ki so izšle iz Anglikanske cerkve) 
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Ismailiti 

  (šiitska islamska sekta) 

 

Opomba 1: Normativno točko dostopa za določeno krščansko cerkev kot celoto 

določimo v skladu s slovenskimi referenčnimi viri. V primeru negotovosti glede ednine 

ali množine se zgledujemo po predmetnih oznakah za cerkev v normativnih bazah 

podatkov LCSH in RAMEAU. 

Opomba 2: Normativno točko dostopa za sekto pogosto določimo z množinsko obliko 

imena za njene privržence. Če obstaja tudi uradno ime sekte, ga dodamo kot variantno 

točko dostopa. 

Staroverci 

  (ruska sekta, nastala po razkolu v ruskem pravoslavju, in njeni pripadniki) 

Kvekerji 

NI Prijateljska družba <slovenščina> 

NI Society of Friends <angleščina> 

  (protestantska sekta Prijateljska družba in njeni privrženci; oblika se 

  uporablja kot geslo v slovenskih referenčnih virih) 

 

Toda: 

Lingajata 

  (šivaistična sekta v hinduizmu) 

 

b) Kot korporacije obravnavamo imena posameznih krščanskih cerkva ter imena sekt in 

verskih gibanj, ki niso znana po svojih privržencih, v imenu pa vsebujejo izraz za vrsto 

organizacije. 

Katoliška cerkev 

Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji 

Srbska pravoslavna cerkev 

Brahmo samadž 

  ('Brahmova družba', hindujsko reformistično gibanje) 

 

Opomba: Prednostno ime posameznih krščanskih cerkva (domačih ali tujih) ter sekt ali 

verskih gibanj določimo s pomočjo slovenskih referenčnih virov. Izberemo obliko 

imena, s katerim so cerkev, sekta ali versko gibanje v njih najpogosteje navedeni. Če 

njihovega imena ne najdemo v slovenskih referenčnih virih, si pomagamo s tujimi viri, 

vključno s tujimi normativnimi bazami podatkov. 
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2 PREDMETNE OZNAKE, KI SE ZAČENJAJO S 

PRIDEVNIKOM, IZPELJANIM IZ IMENA VERSTVA ALI 

VERSKE SKUPNOSTI 

Nekatere predmetne oznake se lahko začenjajo s pridevnikom, ki je izpeljan iz imena 

verstva, verske skupnosti (krščanske cerkve, sekte ipd.) ali smeri znotraj verstva; za druge 

predmetne oznake gl. pogl. Verske teme. 

Ločimo: 

• predmetne oznake, ki primarno spadajo na področje religije 

Daoistične boginje 

Krščanski meniški in verski redovi 

Pravoslavna liturgija 

Hindujski romarji 

 

• predmetne oznake, ki v osnovi ne spadajo na področje religije 

Hindujska arhitektura 

 

Opomba: Na normativne točke dostopa, ki se začnejo s pridevnikom, izpeljanim iz 

imena verstva, nas opozori splošno napotilo v zapisu za osnovni pojem. 

Arhitektura 

Glej tudi gesla za arhitekturo, ki se začenjajo s pridevnikom za (starodavno) državo, 

širše zemljepisno območje, civilizacijo, etnično pripadnost, verstvo ali časovno 

obdobje, npr. Rimska arhitektura; Švicarska arhitektura; Evropska arhitektura; 

Babilonsko-asirska arhitektura; Majevska arhitektura; Islamska arhitektura; Baročna 

arhitektura 

3 MEDVERSKI ODNOSI 

Pravila v nadaljevanju se nanašajo na rabo predmetne oznake Medverski odnosi. 

3.1 Napotki za predmetno označevanje 

Predmetna oznaka Medverski odnosi se uporablja za: 

• splošna dela o odnosih med (več kot tremi) različnimi verstvi ali verskimi 

skupnostmi 

Dodelimo predmetno oznako Medverski odnosi. 

• dela o odnosih določenega verstva ali verske skupnosti z več drugimi verstvi ali 

verskimi skupnostmi 
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Dodelimo dve predmetni oznaki: [Ime verstva ali verske skupnosti] + Medverski 

odnosi. 

606 ⊔⊔ aHinduizem 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 

   

601 02 aKatoliška cerkev 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 
 

• dela o odnosih med dvema verstvoma ali verskima skupnostma 

Dodelimo naslednje predmetne oznake: [Ime prvega verstva ali verske skupnosti] + 

[Ime drugega verstva ali verske skupnosti] + Medverski odnosi. 

606 ⊔⊔ aIslam 

606 ⊔⊔ aJudovstvo 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 

   

601 02 aKatoliška cerkev 

606 ⊔⊔ aPravoslavna cerkev 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 

   

606 ⊔⊔ aBudizem 

606 ⊔⊔ aProtestantske cerkve 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 
 

• dela o medsebojnih odnosih treh verstev ali verskih skupnosti 

606 ⊔⊔ aIslam 

606 ⊔⊔ aJudovstvo 

606 ⊔⊔ aKrščanstvo 

606 ⊔⊔ aMedverski odnosi 
 

Reference: LCSHM: H 2015 Religious Denominations or Religions as Subdivision / RAMEAU (7e éd): 

Religions (str. 128-129) 

Viri 

Monografske publikacije 

Splošno 

• Leksikon Sova, 2006 

• Slovenski veliki leksikon, 2003-2005 

• Splošni religijski leksikon, 2007 

• Veliki splošni leksikon, 1997 
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