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Izvleček
Prispevek prikazuje novo razporeditev UDK skupine za teologijo in verstva, ki je bila
revidirana leta 2000. UDK skupina 2 je bila preurejena vsebinsko in oblikovno. Vsebinsko so verstva zdaj uravnoteženo zajeta. Vsa verstva imajo enak položaj in so razporejena zgodovinsko in tako, da si najbližja verstva sledijo v zaporedju. Oblikovno so novost
posebni privesni vrstilci, ki so osnovani po principu faset. Te so jasno definirane in
dajejo vsem vrstilcem skupen vidik ali lastnost.
Z novo ureditvijo imajo »stari« vrstilci drug pomen. Veliko število zastopanih verstev
pa prinaša zajetno besedišče. Oboje je lahko vir težav tako za iskalca kot za urejevalca,
klasifikatorja. Zato je pozornost prispevka namenjena prav možnim rešitvam. Nova
razporeditev, urejena fasetno, pa kaže veliko prilagodljivost različnim verskim vsebinam in možnost za gradnjo sestavljenih vrstilcev za vsa verstva.
Ključne besede: UDK, teologija, verstva
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Abstract
The contribution presents the new schedule of UDC Class 2: Theology and religion,
which was revised in 2000.
Class 2 has been modified, in terms both of substance and of form. All religions and
faiths are now treated as a coherent system. Different religious groups in the main
table are ranked equally. They are arranged historically and the most related reli-
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gions follow each other. Another change is a single special auxiliary table, which is
based on general principles of facet analysis. All of the detail of the auxiliary schedule
is available for qualification in any class in the main table and they are very clearly
denoted.
The new meaning for the »cancelled« classes of the old Class 2 and the large number
of different faiths and cultures generating a substantial vocabulary can present a
potential difficulty for the library user and for the indexer. Therefore, this contribution is intended as a guide for the implementation and possible solutions to suit local
conditions. The new schedule, which is fully faceted , demonstrates the great applicability of the class and the potential for generating the classmarks for complex concepts within any faith system because more than one concept from auxiliary class may
be used in combination for any religion.
Key words: UDC, theology, religion

1

Uvod

UDK skupine 2 (teologija in verstva) je bila obsežno revidirana v letu 2000. Nova
razporeditev se razlikuje od stare po razširitvi vsebin in v povečanem obsegu
vrstilcev.
Nudi obsežno besedišče za področje teologije in verstev ter s tem prinaša spremembe v razumevanju različnih ver, verstev in kultur.
Skupine vrstilcev so vsebinsko uravnotežene, tako da imajo vsa verstva enak
položaj. Vsa največja verstva (hinduizem, judaizem, krščanstvo in islam) zapisujemo z dvema številkama. Verstva so razporejena kronološko ali razvojno, tako
so najbližja si verstva navedena skupaj, npr. vsa monoteistična verstva si sledijo
v zaporedju. Več težav je pri novih verstvih in verskih gibanjih 20. stoletja, ker
imajo mnoga med njimi precej starejše teološke korenine.
Teoretični problem pri klasifikaciji verstev je predvsem terminologija. Med evropskimi jeziki (angleščina, francoščina, španščina, nemščina …) vsebuje izrazje
za religiozne teme zlasti krščanske vsebine ali ideje. Budistični ideji bodhisattva
in atma ter krščanska svetost in duša nista popolnoma skladni, vendar ju v klasifikaciji enako zapisujemo.
S preureditvijo vrstilcev za krščanstvo se vrstilci iz stare UDK sheme pojavljajo
na drugih mestih in imajo drug pomen, npr. 232 kristologija po novi shemi pomeni brahmanizem, 252 pridige zdaj pomeni mezopotamska verstva.
Pri tvorjenju vrstilcev se zgledujemo po vzorčnih primerih pri hinduizmu, judaizmu in krščanstvu. Hinduizem in judaizem kažeta prilagodljivost novega sistema
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nekrščanskim verstvom in ilustrirata možnost za gradnjo sestavljenih vrstilcev
za ta verstva.

2

Zgradba

Skupina 2 po novi razporeditvi vsebuje:
- glavne vrstilce za teologijo in posamezna verstva;
- posebne privesne vrstilce, ki jih lahko uporabljamo pri vseh glavnih vrstilcih.
Skupino uvajajo posebni privesni vrstilci s črtico. Neposredno na glavni vrstilec 2 jih privešamo, kadar je vsebina dokumenta splošna ali se ozira na več verstev.
Primeri:

2-13 sveto, nadnaravno
2-46 pastoralna teologija
2-57 romanja

Posebni privesni vrstilci so združeni v vsebinske sklope (fasete), ki so jasno
definirane in dajejo vsem vrstilcem skupen vidik ali lastnost. Sledijo si po naslednjem vrstnem redu:
2-1 filozofija in teorija vere
2-2 verski spisi
2-3 B(b)og in druge osebe v verstvih
2-4 versko delovanje in običaji
2-5 obredi in kulti
2-6 verski procesi, dejanja iz verskih nagibov
2-7 organizacija in uprava verstev
2-8 vrste in tipi verstev
Primerljive vsebine zapisujemo enako pri vseh verstvih. Primerjavo prikažemo
takole:
krščanstvo
budizem
27 krščanstvo
24 budizem
27-183.5 duša
24-183.5 atma
27-242 Stara zaveza
24-24 kanon Pali, Tipitaka
27-31 Jezus Kristus
24-31 Buda
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27-35 asketi, puščavniki
27-523.4 cerkve (zgradbe)
27-565 krščanski prazniki
27-565.3 božič
272 rimskokatoliška cerkev
273.4 anglikanska cerkev

3

24-35 asketi
24-523.4 budistični templji
24-565 posamezni budistični prazniki
243 lamaizem
243.4 tibetanski budizem

Tvorjenje vrstilcev

Sestavljene vrstilce tvorimo tako, da glavnemu vrstilcu privešamo enega ali več
posebnih privesnih vrstilcev. Na ta način preprečimo čezmerno uporabo dvopičja
za povezovanje glavnih vrstilcev iste skupine. Kadar dodajamo več posebnih
privesnih vrstilcev, jih zapisujemo v padajoči številčni vrednosti.
Primeri:
judovski moralni nauk 26-42-24
26 judovstvo
- 42 moralni nauk
- 24 hebrejska Biblija
nepravilno 26-24-42
nepravilno 26-42:26-24
prehrana po samostanskem redu hinduizma 233-788-442
233 hinduizem
- 788 samostanski red
- 442 prehrana
evangeljska harmonija 27-271.4-247
27 krščanstvo
- 271.4 paralele, biblična harmonija
- 247 evangeliji
češčenje Device Marije 27-5-312.47
27 krščanstvo
- 5 češčenje
- 312.47 Devica Marija
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podobice krščanskih svetnikov 27-526.6-36
27 krščanstvo
- 526.6 podobice
- 36 svetniki
krščanski praznik sv. Jožefa 27-565.79-36Jož
27 krščanstvo
- 565.79 prazniki svetnikov
- 36Jožef sv. Jožef
Posebni privesni vrstilci stojijo pred splošnimi privesnimi vrstilci.
Primeri:
27-76(6) katoliški misijoni v Afriki
27-732.3"1438/1439" koncil v Firencah
26-726.3(092) spomini judovskih duhovnikov
27-788-055.1 katoliški ženski redovi
Izjema je splošni privesni vrstilec za čas “652”, ki ga privešamo na glavni vrstilec 26 in tako označimo starozavezno judovstvo.
Primeri:
26"652"-86E eseni
26"652"-86E-2 mrtvomorski zvitki

4

Pregled skupine

2 Vera. Teologija
2-1 Filozofija in teorija vere. Narava vere. Naravna teologija
2-13 Sveto. Nadnaravno. Objekti češčenja
2-14 Bog/bogovi
2-15/-16 Narava boga/bogov
2-167 Nadnaravna bitja, duhovi, angeli
2-17 Vesolje. Kozmologija
2-175 Eshatologija
2-18 Človek. Teološka antropologija
2-187/-188 Posmrtno življenje. Duhovni svet
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2-2 Razvidi vere
2-23 Svete knjige. Verska besedila
2-24 Kanonični spisi
2-25 Psevdokanonični spisi. Apokrifi
2-27 Kritični spisi in interpretacije
2-28 Drugi verski spisi, liturgični in doktrinarni spisi
2-3Osebe v verstvih
Glede na funkcijo jih označujemo tudi drugod, npr. 2-72, ali z uporabo splošnih privesnih vrstilcev za osebe (tablice 1k).
2-4 Versko delovanje in običaji
2-42 Moralno vedęnje. Moralna teologija. Verska etika
2-43/-45 Družbene navade in običaji z vidika pastoralne teologije
2-46 Pastoralna teologija. Dobrodelnost
2-47 Verski pouk. Versko izobraževanje
2-48 Prejemniki pastoralne oskrbe
2-5 Obredno vedęnje. Češčenje. Kulti. Obredi in slovesnosti
2-52 Verski objekti (prostori, zgradbe, predmeti)
2-53 Češčenje. Obredi po obliki. Darovanje. Žrtvovanje
2-535 Glasba pri češčenju
2-536 Človekovo telo v povezavi z obredi. Telesne drže in poslikave
2-54 Obredi po namenu. Zahvala. Pokora
2-55 Zakramenti
2-56 Praznovanje. Gostije in slavnosti. Sveti dnevi
2-57 Romanja
2-58 Premišljevanje, molitev. Duhovnost. Misticizem
2-6Verski procesi, dejanja iz verskih nagibov
Večina verskih dejavnosti sodi k verski praksi, k pastoralni oskrbi, k verski
organizaciji itd. Sem uvrščamo notranjo dinamiko verstev in odnose med
njimi.
2-63 Notranji procesi. Razvoj. Oživitev vere
2-64 Zunanji procesi. Preganjanja. Ekumenizem. Verska strpnost
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2-7 Verska organizacija in uprava
2-72 Cerkvena organizacija. Ekleziologija. Osebe v cerkveni organizaciji
2-73 Vodenje in upravljanje cerkva in drugih verskih organizacij
2-74 Cerkveno pravosodje. Kanonsko pravo
2-75 Izobraževalna dejavnost. Verske šole za laike
2-76 Misijonarska dejavnost. Misiologija
2-78 Verske družbe in združenja. Zveze laikov
2-788 Verski redovi. Meniški redovi
2-79 Sekte. Sektaška gibanja
Uporabljamo za splošna dela o sektaškem gibanju. Za posamezne
sekte uporabljamo vrstilce pri verstvih.
2-8 Značilnosti verstev. Vrste, tipi verstev
2-83 Verstva v odnosu do ortodoksnosti, ortodoksen, liberalen
2-84 Verstva v odnosu do države, naroden, državen
2-85 Verstva v odnosu do stopnje pristojnosti, prevladujoč, oporečniški
2-86/-87 Struje, shizme. Herezije
2-9 Zgodovina vere, verstev in cerkve
21/29 Verstva
21 Predzgodovinska in primarna verstva
22 Verstva Daljnega vzhoda
221 Kitajska verstva
221.3 Taoizem
225 Japonska verstva
225.2 Šintoizem
23 Verstva indijskega podkontinenta
233 Hinduizem
234 Jainizem
235 Sikhizem
24 Budizem
25 Verstva starega veka. Manjši kulti in verstva
251 Staroegipčanska verstva
252 Mezopotamska verstva
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254 Staroiranska verstva
254.2 Zaratustrizem
255 Klasična verstva
255.2 Starogrško verstvo
255.6 Starorimsko verstvo
256 Verstva Srednje Azije
257 Evropska verstva
258 Verstva Indijancev Južne in Srednje Amerike
259 Druga verstva
259.2 Verstva Indijancev Severne Amerike
259.4 Afriška verstva
259.6 Avstralska verstva
259.7 Oceanijska verstva
26 Judovstvo
26"652" Starozavezno judovstvo
27 Krščanstvo
271 Vzhodne cerkve
272 Rimskokatoliška cerkev
274/278 Protestantske cerkve
279 Druge krščanske cerkve in gibanja
279.17 Jehovine priče
28 Islam
282 Suniti
284 Šiiti
285 Bahaizem
29 Moderna duhovna gibanja
299.2 Ateizem
299.94 New Age

5

Razlaga skupin

V skupino 2-13 (sveto, nadnaravno …) uvrščamo tudi 2-136.4 (fetišizem), 2-136.7
(animizem) in 2-136.8 (totemizem). Objekte češčenja izražamo v kombinaciji z drugimi vrstilci, ki jih povežemo z dvopičjem. Svete podobe in kipe kot predmet češčenje uvrščamo v skupino 2-526.6, češčenje kot verski obred pa v skupino 2-53.
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Primeri:
2-137:523.3 češčenje lune
2-137:58 češčenje drevesa, rastlin
259.7-138(935):616.7 češčenje lobanje na Solomonovih otokih
27-534.3 krščanska molitev
V skupino 2-14/-16 uvrščamo poosebljenega boga (bogove), njegove lastnosti,
funkcijo, naravo itd.: 2-142 (teogonija), 2-145.2 (bog stvarnik, deizem), 2-154
(monoteizem).
V skupino 2-185.3 uvrščamo greh kot splošni pojem, greh kot pojem verske prakse
in morale uvrščamo v skupino 2-42. Ontološki pojem zla označujemo z vrstilcem 111.842.
Primeri:
259.4-157 mnogoboštvo v afriških verstvih
26-184.2 versko izkustvo v judovstvu
27-167.2 angeli v krščanstvu
Poglavje 2-23 razvršča verske spise. Večina verstev ima osrednjo sveto knjigo.
To opredelimo kot izvirno besedilo z vrstilcem 2-232, kot prevod z vrstilcem 2234 ali psevdokanonični spis z vrstilcem 2-25. Vrstilec 2-27 označuje kritične
spise, eksegezo in interpretacijo.
Druga vrsta besedil so liturgična in dogmatična besedila, ki jih uvrščamo v skupino 2-28.
Mite in legende označujemo z vrstilcem 2-264, religiozno leposlovje pa z 2-29.
Podobne vsebine, obravnavane z drugega vidika, uvrščamo v skupine 398.22
(mitološke in krščanske legende), 801.73 (tekstna kritika), 82-251 in 82-291.1
(verska dramatika in liturgične igre).
Primeri:
233-242=111 Vede, prevod v angleščino
255.2-264(02.053.2) grški miti, knjige za otroke
26-277.2 biblična hermenevtika v judovstvu
26-234=163.6 hebrejska biblija, prevod v slovenščino
27-236.5(02.053.2) svetopisemske zgodbe za otroke
27-244 Knjiga prerokov
27-247.4 evangelij po Mateju
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27-275 svetopisemska tekstna kritika
27-282.5=163.42 molitveniki v hrvaščini
27-291=131.1 krščanska religiozna poezija v italijanščini
27-36-264 legende o krščanskih svetnikih
Splošne značilnosti verskih oseb označujemo v skupini 2-3, npr. 2-31 (pobudnik
verstva),
2-32 (odrešitelj), 2-34 (mučenci), 2-36 (svetniki), 2-37 (učitelji, modreci).
Določene osebe v verstvu so označene z vrstilci pri posameznih verstvih.
Primeri:
233-382(540) hinduistični šamani v Indiji
233-335Gandhi hinduistični reformator Gandhi
26-335Maimonides judovski učitelj Maimonides
27-312.5 Janez Krstnik
27-32-244 svetopisemski preroki
233-37Radhakrišnan hinduistični učenjak Radhakrišnan
Osebe v cerkveni organizaciji označujemo s posebnimi privesni vrstilci iz skupine -72, npr.:
2-726.6 (laiki), 27-726.3 (duhovniki), 26-725 (rabini).
Osebe v verskih redovih označujemo s splošnimi privesnimi vrstilci za osebe
(tablice 1k), npr.: 2-788-055.1 (redovniki), 2-788-055.2 (redovnice).
Končno so tu še osebe kot prejemniki pastoralne oskrbe, ki jih označujemo v
skupini 2-48, npr.: 2-483 (stari ljudje), 2-488.6 (zaporniki).
V skupino 2-4 sodijo verske dejavnosti in verska praksa. V moralni teologiji
najdemo vrstilce, kot so 2-423.4 (svobodna volja), 2-423.44 (determinizem), 2243.7 (dobro).
Sem sodijo tudi družbeni običaji in navade z vidika pastoralne teologije, npr.: 2442 (prehrana in post), 2-45 (zakonska zveza), 2-464 (dobrodelnost), 2-472 (verouk), 2-48 (prejemniki pastoralne oskrbe). Podobne vsebine so z drugega vidika
vključene v skupino 17, npr. 176 (etika odnosov med spoloma).
Primeri:
233-423.45 predestinacija v hinduizmu
26-442.45 košer, judovski predpisi o hrani
27-468.47(497.4Ljubljana) hospic v Ljubljani
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28-45 zakonska zveza in družina v islamu
Skupina 2-5 obsega vse vidike češčenja in verskih obredov. Svete kraje označujemo z 2-522, romarske poti pa z 2-57.
Primeri:
27-522.58(569.4Betlehem) rojstni kraj Jezusa Kristusa
27-57(447.8Lourdes) romarska pot v Lourdes
243.4-57(515Kailash) romarska pot na goro Kailash
V to skupino uvrščamo tudi 2-526 (zgradbe in prostore za verske dejavnosti) in
2-528 (verske obrede, liturgijo). Zgradbe z arhitekturnega vidika uvrščamo v
skupino 726.
Primeri:
233-523.6(540) ašram v Indiji
242-526.64-31
kipi Bude pri severnih budistih
27-523.4:7.033.5 gotska cerkev z verskega vidika
27-528-525.4
liturgična oblačila v krščanstvu
V skupino 2-53 razvrščamo obrede po obliki, npr.: 2-532.3 (javno češčenje), 2534 (ustno češčenje, molitev, petje), 2-536.8 (znamenja na telesu), 2-536.86 (obrezovanje). Po namenu pa razvrščamo obrede v skupino 2-54, npr.: 2-543.6 (prošnja), 2-543.8 (spokornost), 2-546.2 (blagoslov, posvetitev).
Zakramenti se od verstva do verstva razlikujejo, a njihova vsebina je pri več
verstvih enaka, npr.: 2-552 (obredi prehoda), 2-557 (smrt, pokop), 2-558.2 (iniciacija). Podobne vsebine z drugega vidika označujemo v skupini 39, npr. 392.14
(ljudske šege ob krstu) in 78, npr. 783.8 (koralna glasba).
Primeri:
2-535.5 koralno petje
259.42-545 magija pri joruba vernikih
27-558.3
krščanski zakrament krsta
27-558.6Slomšek beatifikacija A. M. Slomška
Verska praznovanja in svete dneve v skupini 2-56 natančneje določamo s posebnimi privesnimi vrstilci, s splošnimi privesnimi vrstilci, z imeni praznikov ali s
kombinacijo z drugimi glavnimi vrstilci, ki jih povežemo z dvopičjem.
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Primeri:
24-565 Vesakha praznik Budovega rojstva
26-563 sabat
27-565.8-312.47 šmarnice, dnevi posvečeni Devici Mariji
Verske obrede označujejo tudi vrstilci 2-583 (meditacija, osebna molitev), 2-585
(asketizem) in 2-587 (misticizem).
Skupina 2-6 razvršča verske procese in dejanja iz verskih nagibov. To so notranji
procesi, npr. razvoj in upad vere, zunanji procesi, npr. verska preganjanja in strpnost.
Primeri:
26-674 antisemitizem
27-675 ekumenizem krščanskih cerkva
24-674.5 preganjanje budizma
Organizacijo in upravo verstev ali cerkva v skupini 2-7 podrobneje označimo s
posebnimi privesnimi vrstilci, s splošnimi privesnimi vrstilci ali s kombinacijo
z drugim glavnim vrstilcem.
Primeri:
2-725:331.2 dohodki cerkvenih oseb
2-726.3-447.7 celibat duhovnikov
27-726.2-544.6 škofovske zaobljube
2-726.6-055.2 laikinje
272-74 katoliško kanonsko pravo
2-784-463 dobrodelne ustanove
24-788-535 budistična samostanska glasba
28-788(497.6) derviši v Bosni
27-789.32 (497.4Maribor) frančiškanski samostan v Mariboru
27-764(5) krščanski misijoni v Aziji
Skupina 2-8 označuje vrste in tipe verstev, odnos do države ter struje in shizme,
npr.: 2-833 (ortodoksen), 2-844 (državna verstva), 2-853 (ljudska vera, ljudska
verstva), 2-87 (shizme, herezije). Posamezne ortodoksne cerkve imajo svoj vrstilec, npr.: 265 (ortodoksni judaizem), 271.2 (vzhodne ortodoksne cerkve).
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Primeri:
26-832
hasidizem
27-872
herezije patristične dobe
27-875.26 arianizem
27-876.45(497.17) bogomili v Makedoniji
Sledijo vrstilci za posamezne verske sisteme in verstva. Osnovna razporeditev
je zgodovinska, verstva pa so grupirana po družinah (npr. hinduizem, jainizem,
sikhizem).
Primeri:
241(591) južni budizem v Burmi
242(510) severni budizem na Kitajskem
271.2-788(495 Atos) meniški red pravoslavnih samostanov na Atosu
279.17(497.4)(091) zgodovina Jehovinih prič v Sloveniji
V skupini 299 je več pojmov, ki jih s filozofskega vidika najdemo v skupini 1,
npr.:
299.2 (ateizem) → 141.45, 299.3 (agnosticizem) → 165.732, 299.4 (humanizem)
→ 165.742, 299.72 (antropozofija) → 141.333.
Kot za osebe v verstvih, ki jih glede na kontekst ali vidik obravnave uvrščamo na
več mestih skupine 2, velja enako za izobraževanje. V okvir verske dejavnosti v
skupini 2-47 uvrščamo iniciacijo v vero, verski pouk in cerkveno govorništvo
kot versko izobraževanje.
Primeri:
2-472-053.2 verski pouk otrok
27-475.2 homiletika
Izobraževanje duhovnikov in drugih cerkvenih oseb v skupini 2-725 izražamo s
kombinacijo z glavnim vrstilcem 37, ki ju povežemo z dvopičjem.
Primeri:
271.2-725:37 izobraževanje pravoslavnih duhovnikov
27-725:378 izobraževanje katoliških duhovnikov na visoki šoli
Izobraževanje laikov na šolah v okviru cerkvene organizacije izražamo v skupini 2-75.
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Primeri:
26-756 yeshiva, izobraževanje za Jude
27-752(497.4 Vipava) cerkvena gimnazija v Vipavi

6

Zaključek

Univerzalna decimalna klasifikacija sodi med najzanesljivejša orodja za vsebinsko označevanje in iskanje. Ne omejujejo jo jeziki in je uporabna tudi v spletnem okolju. UDK Konzorcij, ki upravlja z UDK shemo, vodi tudi njene spremembe in dopolnitve ter UDK klasifikacijo prilagaja novim dognanjem in novi
ureditvi sveta. Mnoge skupine so že bile revidirane, druge so v postopku revidiranja.
Tudi skupina 2 (teologija in verstva) ni več ustrezala. Nova razporeditev te skupine kaže smer sprememb celotne UDK sheme. To je predvsem razdelitev na
facete. Facetna klasifikacija prispeva h gospodarnosti sheme in oblikovanju sestavljenih vrstilcev. Zahteva pa tudi predznanje klasifikatorja o verskih vsebinah
in skrbno izbiro posebnih privesnih vrstilcev. To vidimo v prispevku na prikazanih primerih, kot so označevanje posameznih verstev ter oseb in izobraževanja
v verstvih.
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