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PROCEDIMENTS: 
 
 

1. LA SUBDIVISIÓ --IMPRESOS 
Useu la subdivisió lliure de forma --Impresos sota determinades regions, països, ciutats, etc., 
per a les llistes de les obres publicades en aquests llocs sense tenir en compte la llengua en la 
qual van ser publicades. Exemple: 

 
 650 #7 $aFrança$vImpresos$2lemac 
 

2. ENCAPÇALAMENTS TIPUS FRASE 
Useu encapçalaments del tipus Impresos [llengua] per a les llistes d'obres publicades en una 
llengua determinada. Useu la subdivisió geogràfica per indicar el lloc de publicació. Exemple: 
 

650 #7 $aImpresos anglesos$zÍndia$2lemac 
 

3. IMPRESOS D’UN LLOC ON PREDOMINA UNA ÚNICA LLENGUA 
Com a norma general, assigneu només l'encapçalament [Lloc]--Impresos per a les llistes 
d'obres publicades en llocs on predomina una única llengua. Exemple: 
 
 650 #7 $aFrança$vImpresos$2lemac  

Nota: Ja que el francès és la llengua predominant a França, no assigneu un 
encapçalament addicional del tipus Impresos francesos--França. 
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4. ASSIGNACIÓ D’ENCAPÇALAMENTS ADDICIONALS AMB IMPRESOS [LLENGUA] 
Quan s'assigna un encapçalament del tipus Impresos [llengua] amb subdivisió geogràfica, 
assigneu un encapçalament addicional del tipus [Lloc]--Impresos. Exemple: 
  

Títol: A list of books in English published in India 
 650 #7 $aImpresos anglesos$zÍndia$2lemac 
 651 #7 $aÍndia$vImpresos$2lemac 
 

5. CATÀLEGS 
Per als catàlegs que llisten els impresos que es poden aconseguir en una determinada entitat, 
s'assignen a més dels encapçalaments [Lloc]--Impresos--Catàlegs o Impresos [llengua]--
Catàlegs, l'encapçalament que expressa el nom de l'entitat seguit de la subdivisió --Catàlegs. 
Exemple: 
 

Títol: The Rajasthan University Library catalog of Indian imprints in English 
650 #7 $aImpresos anglesos$zÍndia$vCatàlegs$2lemac 
651 #7 $aÍndia$vImpresos$vCatàlegs$2lemac 
610 27 $a[Nom de la biblioteca]$vCatàlegs$2lemac 

 
 Nota: El lloc emprat en aquests dos encapçalaments es refereix al lloc de publicació. 
 

6. NO USEU --BIBLIOGRAFIA 
No useu la subdivisió --Bibliografia després dels encapçalaments del tipus Impresos [llengua] 
i [Lloc]--Impresos. 
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7. IMPRESOS SOBRE UN TEMA ESPECÍFIC 
Per a les llistes d'impresos sobre un tema específic, assigneu també un encapçalament del tipus 
[Tema]--Bibliografia. Exemple: 
  

Títol: A list of English-language books on medicine published in India 
650 #7 $aMedicina$vBibliografia$2lemac 
650 #7 $aImpresos anglesos$zÍndia$2lemac 
651 #7 $aÍndia$vImpresos$2lemac 
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