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ANTECEDENTS: Fins a 1973, els encapçalaments que indicaven la investigació en diversos 
camps es trobaven representats, a la Biblioteca del Congrés, per un encapçalament del tipus 
[Tema]--Investigació (Subd. geog.) o per un encapçalament adjectivat del tipus 
Investigació històrica o Investigació mèdica. A partir de 1973 la subdivisió --Investigació 
(Subd. geog.) es va establir com a subdivisió d'aplicació lliure i els encapçalaments 
adjectivats es van substituir, en la majoria dels casos, per [Tema]--Investigació.  

Per a instruccions sobre l’ús de la subdivisió d’aplicació lliure --Investigació jurídica vegeu 
la concreció MATERIALS LEGALS: INVESTIGACIÓ JURÍDICA: CM-143. 

1. ENCAPÇALAMENT INVESTIGACIÓ 
Assigneu aquest encapçalament a les obres generals que presenten una visió global de tots 
els aspectes de la investigació, com per exemple les propostes, el finançament, els objectius, 
la gestió, el personal, els projectes especials, etc. en diversos camps o àmbits, i per a les 
obres que tracten de la investigació científica general. No assigneu aquest encapçalament a 
les obres que tracten dels resultats de la investigació. Per a les obres que es limiten a un 
aspecte específic de la investigació assigneu l'encapçalament Investigació seguit de la 
subdivisió temàtica adequada, com per exemple --Finançament; --Administració; o --
Metodologia.  

 

2. SUBDIVISIÓ D'APLICACIÓ LLIURE --INVESTIGACIÓ 
Assigneu --Investigació (Subd. geog.), com a subdivisió d'aplicació lliure, sota noms de llocs 
i entitats, classes de persones, grups ètnics i temes, per a les obres generals que tracten 
d'una forma global de tots els aspectes de la investigació, com per exemple les propostes, 
el finançament, els objectius, etc. relatius a un camp o àmbit concret. No assigneu la 
subdivisió a les obres que tracten dels resultats de la investigació en un camp determinat. 
Per a les obres que es limiten a un aspecte específic de la investigació assigneu la subdivisió 
--Investigació seguida de la subdivisió temàtica adequada, com per exemple --
Administració, --Finançament , o --Metodologia. 
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3. CONFLICTE 
Abans d'assignar la subdivisió, determineu si el seu ús entra en conflicte amb un 
encapçalament ja establert amb anterioritat. Per exemple, l'encapçalament Ciència--
Investigació no es pot aplicar perquè ja apareix com a referència primera (e450) de 
l'encapçalament Investigació. 

 

4. ENCAPÇALAMENT ADJECTIVAT PER A LA INVESTIGACIÓ 
Establiu un encapçalament adjectivat només per a expressar un tipus d'investigació que ja 
tingui una terminologia prefixada o quan no és possible construir un encapçalament del tipus 
[Tema]--Investigació.  Exemple: 

150 ## $aInvestigació en acció 
 

5. ASPECTES ESPECIALS DE LA INVESTIGACIÓ 
Per a les obres que es limiten a aspectes especials de la investigació, assigneu 
l'encapçalament temàtic escaient. Exemples:   

650 #7 $aAgricultura$xInvestigació$zCatalunya$xFinançament$2lemac 

650 #7 $aEducació$xInvestigació$xAdministració$2lemac 

650 #7 $aHistòria$xMetodologia$2lemac 

650 #7 $aMedicina$xBeques d'investigació$zCatalunya$2lemac 
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