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ANTECEDENTS: La subdivisió --Obres de divulgació s'usa sota temes científics, tècnics, i 
legals per a les obres que tracten d'aquests temes perquè siguin entesos per les persones que 
no són especialistes en la matèria. Des de l'any 1987, la biblioteca del Congrés no l’aplica sota 
temes teològics. La present concreció dona les directrius per a l'assignació d'aquesta subdivisió. 

1. GENERAL  
Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure de forma --Obres de divulgació sota temes científics, 
tècnics i legals per a les obres d'aquests àmbits adreçades a les persones que no són 
especialistes en el tema. Exemples: 

  

650 #7 $aAutomòbils$vObres de divulgació$2lemac   

650 #7 $aQuímica$vObres de divulgació$2lemac 

650 #7 $aDivorci$xDret i legislació$zCatalunya$vObres de divulgació$2lemac 

650 #7 $aDret del treball$xLegislació$vObres de divulgació$2lemac 

650 #7 $aOceanografia$vObres de divulgació$2lemac 

 

Assigneu aquesta subdivisió solament sota disciplines i temes científics, tècnics i legals en els 
quals les obres adreçades als profans són substancialment diferents de les escrites per als 
especialistes en el tema i que, a més a més, es troben identificades d'alguna manera com a 
específicament divulgatives. 

No useu aquesta subdivisió per als llibres de text sobre un tema. 
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2. MEDICINA 
Assigneu l'encapçalament Medicina popular a les obres generals sobre medicina escrites per 
a les famílies o per a la gent no pertanyent a la professió. El terme Medicina popular s'agafa 
com el terme preferent i es considera sinònim o quasi sinònim de Medicina casolana i Medicina 
domèstica. Exemples: 

 

Títol: El médico en casa 

650 #7 $aMedicina popular$2lemac 

 

Títol: Remedios de la abuela para el campo y las  vacaciones 

650 #7 $aMedicina popular$2lemac 

 

Assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Obres de divulgació sota disciplines mèdiques o 
branques de la medicina, noms de malalties concretes, i sota encapçalaments del tipus [Part 
del cos]--Malalties per als materials escrits per a les persones no expertes en el tema. 
Exemples: 

 

 Títol: El meu company, l'infart 

 650 #7 $aInfart de miocardi$vObres de divulgació$2lemac 

 

 Títol: Las enfermedades del corazón 

650 #7 $aCor$xMalalties$vObres de divulgació$2lemac 

 



 

OBRES DE DIVULGACIÓ: CM-061 

SHM H 1943.5 

 

 

Manual LEMAC  CM-061, p. 3 
  Desembre 2021 

 

3. TEMES ESPECIALS 
Sota altres tipus de temes, en els quals no s'autoritza l'aplicació de --Obres de divulgació com 
a subdivisió d'aplicació lliure, es pot fer la proposta de crear un encapçalament compost 
específic per tal de contemplar un cas que sigui fàcilment justificable, per exemple, Teologia 
doctrinal--Obres de divulgació. 

 

4. MANUALS  
Sota temes de caràcter tècnic, assigneu la subdivisió d'aplicació lliure --Manuals d'afeccionats 
per a les obres d'ensenyament per a no-professionals o per a les obres de divulgació que 
expliquen com aprendre la tècnica o executar una determinada operació. No interposeu la 
subdivisió --Obres de divulgació entre el tema i la subdivisió --Manuals d'afeccionats.  

 

Títol: Household repairs : a manual for homeowners 

650 #7 $aHabitatges$xManteniment i reparació$vManuals d'afeccionats$2lemac  

 

Títol: Manual completo del radioaficionado 

650 #7 $aRàdio$vManual d'afeccionats$2lemac 
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