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ANTECEDENTS: La política de catalogació de matèries consisteix a assignar com a 
encapçalament de matèria o com a subdivisió geogràfica, només l’últim nom de la jurisdicció 
política que té un o més noms anteriors, sempre que la identitat territorial continuï sent 
essencialment la mateixa. Per exemple, encara que tant Ceilan com Sri Lanka són 
encapçalaments de nom vàlids, només Sri Lanka s’empra en la catalogació temàtica. Quan 
un determinat encapçalament corresponent a una jurisdicció no es pot emprar com a 
encapçalament de matèria perquè s’usa un nom posterior, en el registre d’autoritat de nom 
hi haurà de constar un camp 667 on es faci l’explicació pertinent. El camp 667 porta el nom 
d’ÚS TEMÀTIC. Exemple: 

151 #0 $aCeilan 

667 ## $aÚS TEMÀTIC: aquest punt d'accés no és vàlid com a matèria. Les obres 
sobre aquest lloc són entrades sota Sri Lanka. 

 
Quan es planteja el dubte de si un determinat nom geogràfic es pot emprar com a 
encapçalament de matèria, s’ha de cercar primer el CÀNTIC per tal de determinar si ja s’ha 
pres alguna decisió al respecte que consti recollida en un camp 667 ÚS TEMÀTIC. En cas 
de trobar aquesta informació, se seguiran les instruccions recollides en el registre. 

1. ADDICIÓ DE DECISIONS D’ÚS ALS REGISTRES D’AUTORITAT DE NOM  
S’afegeix un camp 667 ÚS TEMÀTIC als encapçalaments de nom geogràfics nous i ja 
existents per als noms anteriors de jurisdiccions polítiques si el nom anterior no es pot emprar 
com encapçalament de matèria ja que existeix un nom posterior que és el que s’ha d’emprar. 

2. FUSIONS I SEPARACIONS JURISDICCIONALS  
 Vegeu FUSIONS I SEPARACIONS JURISDICCIONALS: CM-113. 
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