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ANTECEDENTS: La subdivisió de forma --Obres de controvèrsia s'usa sota determinats 
encapçalaments de religions, sectes o confessions religioses, sota ordes monàstics, i sota obres 
sagrades per a les argumentacions en contra o per a expressar oposició cap a aquests grups o 
ordes. La pràctica d'emprar aquesta subdivisió sota encapçalaments de temes religiosos i 
filosòfics s'interrompé l'any 1998. La subdivisió de forma --Obres apologètiques s'usa sota 
noms de religions o confessions per a les obres que expliquen la religió o la confessió i la 
defensen contra les crítiques exteriors. Aquesta concreció dona les pautes per a l'aplicació 
d'aquesta subdivisió. 

 

1. RELIGIONS, CONFESSIONS, ETC.  
Useu la subdivisió lliure --Obres de controvèrsia sota noms de religions i sectes, confessions 
cristianes i ordes monàstics o religiosos per a les obres que expressen oposició a aquestes 
organitzacions i a les seves creences, especialment per a les obres escrites per autors externs 
al grup que es refuta. Exemples: 

 

650 #7 $aBudisme$vObres de controvèrsia$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$vObres de controvèrsia$2lemac 

610 27 $aJesuïtes$vObres de controvèrsia$2lemac 

 

Useu aquesta subdivisió directament sota el nom de la religió, confessió, etc., per a les obres 
que expressen oposició a aquests grups. No interposeu cap altre tipus de subdivisió temàtica o 
de forma entre el nom de la religió i la subdivisió  --Obres de controvèrsia. 

Per a les obres que expliquen una religió o una confessió i la defensen contra les crítiques 
exteriors, useu la subdivisió lliure de forma --Obres apologètiques sota el nom de la religió o 
de la confessió. Exemple: 
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Títol:  Searching for sense: the logic of Catholic belief. 

610 27 $aEsglésia Catòlica$vObres apologètiques$2lemac 

 

Títol:  A defense of Judaism versus proselytizing Christianity 

650 #7 $aCristinaisme$vObres de controvèrsia$2lemac 

650 #7 $aJudaisme$vObres apologètiques$2lemac 

 

2. OBRES SAGRADES 
Useu la subdivisió de forma --Obres de controvèrsia sota noms d'obres sagrades o de les 
seves parts per a les obres que expressen oposició a aquests textos, qüestionen la seva 
autoritat, discuteixen la seva inspiració divina, etc. Exemples: 

 

 630 07 $aBíblia.$pGènesi$vObres de controvèrsia$2lemac 

 630 07 $aLlibre de Mormó$vObres de controvèrsia$2lemac 

 

Useu aquesta subdivisió directament sota el títol uniforme per a les obres sagrades o per a les 
seves parts. No interposeu cap altre subdivisió de forma o temàtica entre el títol uniforme i la 
subdivisió --Obres de controvèrsia. Exemple: 

 

 630 07 $aBíblia$vObres de controvèrsia$2lemac 

[ i no  630 07 $aBíblia$xInspiració$vObres de controvèrsia$2lemac]  

 


	1. Religions, confessions, etc.
	2. Obres sagrades

