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ANTECEDENTS: Els sermons són homilies o discursos per a la instrucció o exhortació 
religiosa, sovint basats en textos d'obres sagrades i pronunciats com a part del culte o d'una 
cerimònia. Aquesta concreció dóna les pautes per a l'assignació d'encapçalaments als 
sermons individuals i als reculls de sermons per tal de destacar la religió, la confessió, la 
llengua, el tema i la circumstància dels sermons, i per a les obres crítiques sobre els sermons. 

 

 

PROCEDIMENTS: 

1. GENERAL 
Assigneu l'encapçalament Sermons als reculls de sermons de dos o més autors, no limitats 
a una llengua o a una religió.  

Assigneu un encapçalament del tipus Sermons [llengua] per als reculls de sermons escrits 
en un única llengua i que no se circumscriuen a una única religió. En cada cas creeu 
l'encapçalament adjectivat corresponent, ex.: Sermons anglesos, Sermons francesos. 

Nota: Sermons nord-americans s'usa per als sermons anglesos dels Estat Units. No 
obstant això, no s'han de crear altres encapçalaments qualificats per l'adjectiu de 
nacionalitat.  

Si s'escau, es poden establir subdivisions per a grups especials d'escriptors, per exemple, 
Sermons nord-americans--Escriptores. 

Establiu encapçalaments subdividits cronològicament sense interposar-hi la subdivisió --
Història, per exemple, Sermons anglesos--S. XXI. 
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2. CRISTIANISME  

a. Reculls generals.  
Assigneu l'encapçalament de forma Sermons als reculls de sermons cristians que no 
es limiten a una única llengua, tema, circumstància o confessió cristiana. 

Assigneu aquest encapçalament als sermons cristians només en el cas excepcional 
que no sigui possible fer servir un encapçalament més específic. 

  

b. Agrupació per la llengua.  
Assigneu encapçalaments del tipus Sermons [llengua] als sermons individuals o als 
reculls de sermons cristians en una única llengua, per exemple, Sermons catalans. 

Si s'escau, també es poden establir subdivisions per a grups d'escriptors especials: 
Sermons anglesos--Escriptores. 

  

c. Agrupació per la confessió.  
Assigneu un encapçalament del tipus [Confessió]--Sermons als sermons individuals 
o als reculls de sermons d'un o més autors de la mateixa confessió, per exemple, 
Església Catòlica--Sermons.  

No afegiu mai un qualificatiu de llengua a aquest tipus d'encapçalament. Assigneu un 
encapçalament addicional per a destacar la llengua dels sermons, tal com s'indica en 
la secció. 2.b. 

 

d. Agrupació pel tema.  
Per als sermons individuals o per als reculls de sermons que tracten d'un tema, d'una 
persona o d'una obra sagrada, assigneu un encapçalament per a designar el tema, el 
títol uniforme de l'obra sagrada o el nom de la persona subdividit per la subdivisió de 
forma d’aplicació lliure --Sermons.  
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Nota: Si no es pot identificar fàcilment el tema, no assigneu un encapçalament d'aquest 
tipus. 

Exemples:  

 

630 07 $aBíblia.$pGènesi$vSermons$2lemac 

600 07 $aFrancesc,$cd'Assís, sant,$d1182-1226 $vSermons$2lemac 

650 #7 $aEsperança$xAspectes religiosos$xCristianisme$vSermons$2lemac 

650 #7 $aSalvació$vSermons$2lemac 
 

Quan s'assigna --Sermons com a subdivisió d’aplicació lliure sota noms de persones 
concretes, no interposeu mai una subdivisió temàtica entre el nom de la persona i la 
subdivisió --Sermons. Els noms de persona que porten alhora una subdivisió temàtica 
i la subdivisió de forma --Sermons s'han d'establir editorialment, per exemple, Jesús-
-Passió--Sermons.  

 

e. Agrupació per la circumstància.  
Assigneu un encapçalament en forma de frase per als sermons individuals i per als 
reculls de sermons pronunciats en una circumstància especial o redactats per a un tipus 
de públic específic, per exemple, Sermons per a infants; Sermons baptismals; 
Sermons d'advent; Sermons quaresmals. 
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3. ALTRES RELIGIONS 
  

a. Reculls generals.  
Assigneu un encapçalament del tipus Sermons [religió] als reculls de sermons d'una 
religió diferent a la cristiana, de dos o més autors i no limitats a una única llengua, per 
exemple, Sermons budistes; Sermons jueus. 

 

b. Agrupació per la llengua.  
Assigneu un encapçalament en forma de frase qualificat per la llengua per als sermons 
individuals o per als reculls de sermons d'una religió concreta redactats en una única 
llengua, per exemple, Sermons budistes coreans; Sermons islàmics indonesis. 

  

c. Agrupació per la secta.  
S'assigna un encapçalament del tipus [Nom de la secta]--Sermons als sermons 
individuals o als reculls de sermons d'autors pertanyents a aquesta secta. 

No afegiu un qualificatiu de llengua als encapçalaments d'aquest tipus. Assigneu un 
encapçalament addicional per a destacar la llengua, tal com s'indica en la sec. 3.b. 

  

d. Agrupació pel tema.  
Per als sermons individuals o per als reculls de sermons sobre un tema, assigneu un 
encapçalament pel tema subdividit per la subdivisió de forma d’aplicació lliure --
Sermons, per exemple, Alegria--Aspectes religiosos--Hinduisme--Sermons.  

Nota: Si no es pot identificar fàcilment el tema, no assigneu un encapçalament d'aquest 
tipus. 
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e. Agrupació per la circumstància.  
Assigneu un encapçalament en forma de frase per als sermons individuals i per als 
reculls de sermons pronunciats en una circumstància especial o redactats per a un tipus 
de públic específic, per exemple, Sermons de circumstància jueus. 

 

4. ASSIGNACIÓ D'UNA SÈRIE D'ENCAPÇALAMENTS 
Per als sermons individuals o els reculls de sermons, assigneu una sèrie d'encapçalaments 
per tal de destacar la religió, la confessió, la llengua, el tema i la circumstància dels sermons. 
Exemples:  

 

Títol: Wesley's standard sermons 

650 #7 $aEsglésia Metodista$vSermons$2lemac 

650 #7 $aSermons anglesos$2lemac 
 
 
Títol: Women and the world. 

650 #7 $aSermons nord-americans$xEscriptores$2lemac 

 
Títol: Thoughts for special occasions and days. 

650 #7 $aSermons de circumstància jueus$2lemac 

650 #7 $aSermons jueus nord-americans$2lemac 
 
 
Títol: Jesus never said everyone was lovable. 

650 #7 $aAmor$xAspectes religiosos$xCristianisme$vSermons$2lemac 

650 #7 $aEsglésia Metodista$vSermons$2lemac 
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650 #7 $aSermons nord-americans$2lemac 
 
 
Títol: Marian sermons. 

600 07 $aMare de Déu$vSermons$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$vSermons$2lemac 

650 #7 $aSermons nord-americans$2lemac 
 

 

5. HISTÒRIA I CRÍTICA 
Assigneu la subdivisió d’aplicació lliure --Història i crítica sota qualsevol tipus 
d'encapçalament o subdivisió dels sermons per a les obres que fan una avaluació crítica de 
l'estil i/o dels continguts dels sermons individuals o dels reculls de sermons, per exemple, 
Sermons francesos--Història i crítica. 

No assigneu aquest tipus d'encapçalament a les obres que tracten dels mètodes d'escriure 
o pronunciar els sermons. Per a aquest tipus d'obres assigneu el corresponent 
encapçalament de predicació, per exemple, Predicació budista; Predicació islàmica; 
Predicació metodista. 
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