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ANTECEDENTS: D’acord amb les decisions preses en la concreció ESTABLIMENT 
D’ENCAPÇALAMENTS DUBTOSOS AL CATÀLEG DE NOMS O DE MATÈRIES: CM-120 
relativa a l’establiment de certes categories de noms d’entitats, els ferrocarrils han passat a 
formar part dels encapçalaments que pertanyen al Grup 1, i per tant s’estableixen com a 
encapçalaments de nom amb la codificació 110. La Library of Congress va decidir que un 
encapçalament de nom d’entitat per a un ferrocarril també es podia assignar com a 
encapçalament de matèria per a les obres que tracten de la línia, fins i tot quan inclou un 
terme genèric com pot ser “Societat” o “Companyia” o el seu equivalent en qualsevol altra 
llengua. Aquesta concreció detalla els procediments a seguir per tal de dur a terme aquestes 
decisions, així com altres consideracions més generals relatives a l’assignació 
d’encapçalaments a les obres que tracten de ferrocarrils concrets. 

 

 

1. ASSIGNACIÓ DE L’ENCAPÇALAMENT PER A UN FERROCARRIL CONCRET  
Si un encapçalament per a un ferrocarril concret no consta en el catàleg de noms, el 
catalogador l’haurà de crear seguint la normativa RDA. 

 

2. ASSIGNACIÓ D’ENCAPÇALAMENTS ADDICIONALS A L’OBRA OBJECTE DE 
CATALOGACIÓ  

Si l’obra només tracta dels assumptes administratius relacionats amb la companyia de 
ferrocarril, com per exemple assumptes relacionats amb els negocis, finances, personal, etc., 
només s’assigna com a tema l’encapçalament de nom pertinent. No obstant això, si l’obra 
tracta del ferrocarril com a una entitat física, tot incloent la línia, la via, els vehicles, els edificis 
associats amb el ferrocarril, etc., o si tracta d’aspectes més específics del ferrocarril que es 
creguin importants, també s’assigna un encapçalament temàtic del tipus Ferrocarrils--[Lloc] 
o un encapçalament d’aquest tipus que sigui més específic, com per exemple Ferrocarrils 
de via estreta--[Lloc]. Cal destacar qualsevol altre tema específic mitjançant l’assignació 
d’encapçalaments addicionals, com per exemple, Locomotores--[Lloc]. Exemples: 
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Títol: Annual report of the Board of Directors to the Stockholders of the Pennsylvania 
Rail Road Company.  

610 27 $aPennsylvania Railroad$vRevistes$2lemac 
 

Títol: The Ma & Pa : a history of the Maryland & Pennsylvania Railroad.  

610 27 $aMaryland and Pennsylvania Railroad Company$xHistòria$2lemac  

650 #7 $aFerrocarrils$zMaryland$xHistòria$2lemac 

650 #7 $aFerrocarrils$zPennsilvània$xHistòria$2lemac  
 

Títol: Rio Grande diesels : a pictorial history.  

610 27 $aDenver and Rio Grande Western Railroad Company$xHistòria$vLlibres de 
làmines$2lemac  

650 #7 $Ferrocarrils$zOest (Estats Units d'Amèrica)$xHistòria$vLlibres de 
làmines$2lemac 

650 #7 $aLocomotores dièsel$zOest (Estats Units d'Amèrica)$xHistòria$vLlibres de 
làmines$2lemac 

  

Títol: Steam on the SNCF.  

610 27 $aSociété nationale des chemins de fer français$2lemac  

650 #7 $aFerrocarrils$zFrança$2lemac  

650 #7 $aLocomotores de vapor$zFrança$2lemac 
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Títol: The seashore's finest train.  

650 #7 $aBlue Comet (Tren)$xHistòria$2lemac  

610 27 $aCentral Railroad of New Jersey$xHistòria$2lemac  

650 #7 $aFerrocarrils$zNova Jersey$xHistòria$2lemac 
 

Títol: A Catskill souvenir : scenes on the line of the Ulster and Delaware Railroad.  

651 #7 $aCatskill Mountains (Nova York)$xDescripcions i viatges$2lemac  

610 27 $aUlster & Delaware Railroad$2lemac 

650 #7 $aFerrocarrils$zNova York (Estat)$2lemac 
 

Títol: Baltimore and Ohio Railroad employees : 1842 and 1852, 1855 and 1857.  

610 27 $aBaltimore and Ohio Railroad Company$xPersonal$xHistòria$yS. 
XIX$2lemac  

650 #7 $aSalaris$xFerrocarrils$zEstats Units d’Amèrica$xHistòria$yS. XIX$2lemac  

651 #7 $aEstats de l’Atlàntic Mitjà (Estats Units d’Amèrica)$vGenealogia$2lemac 

651 #7 $aVirgínia$vGenealogia$2lemac 

651 #7 $aVirgínia de l’Oest$vGenealogia$2lemac 

651 #7 $aOhio$vGenealogia$2lemac 
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