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ANTECEDENTS: Aquesta concreció dona les directrius per a la catalogació d’obres que 
tracten de la Bíblia, per a les obres sobre temes especials tractats a la Bíblia, i per a les 
obres que tracten dels ensenyaments ètics i teològics de la Bíblia. 

 

1. BÍBLIA--[SUBDIVISIÓ]  
S’assignen encapçalaments del tipus Bíblia--[Subdivisió], d’acord amb la 
ENCAPÇALAMENTS MODEL: OBRES SAGRADES: CM-186, per a les obres de caràcter 
històric o crític que tracten de la Bíblia, incloses les obres sobre la història, la interpretació, 
la influència, la inspiració, l’ús de la Bíblia, etc., per exemple, Bíblia--Crítica i interpretació, 
etc. 

Les subdivisions d’aquest tipus també es poden emprar sota parts individuals de la Bíblia. 

 

2. TEMES EN LA BÍBLIA 

a. Forma de l’encapçalament.  
Per a les obres que contenen tractats sobre els temes, les persones i els llocs que 
apareixen en la Bíblia i/o llistes de versicles de la Bíblia en els quals es menciona un 
tema, persona o lloc específic, s’estableixen i s’assignen encapçalaments del tipus que 
es descriu tot seguit.  

• [Tema] en la Bíblia. Per a les obres que tracten d’un tema en la Bíblia, 
s’estableixen i s’assignen encapçalaments en forma de frase del tipus [Tema] en 
la Bíblia, ex.: Colors en la Bíblia; Adolescents en la Bíblia. 

• [Persona]--En la Bíblia. Per a les obres que tracten d’una persona concreta en la 
Bíblia, s’estableixen i s’assignen encapçalaments del tipus: [Nom de la persona]-
-En la Bíblia, ex.: Cir II, rei de Pèrsia, -529 aC--En la Bíblia. 

• [Lloc]--En la Bíblia. Per a les obres que tracten d’un lloc determinat que apareix a 
la Bíblia, s’estableixen i s’assignen encapçalaments del tipus: [Nom del lloc]--En 
la Bíblia, ex.: Tiberíades, Llac de (Israel)--En la Bíblia. 
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b. Referències.   
No es fan referències de cap mena.  

c. Encapçalaments addicionals.  
Si l’obra tracta només d’una part de la Bíblia, com ara l’Antic Testament, el Nou 
Testament, o d’un llibre concret, s’assigna un encapçalament addicional per la part de 
la Bíblia tractada, subdividida posteriorment, si s’escau, d’acord amb la concreció 
ENCAPÇALAMENTS MODEL: OBRES SAGRADES: CM-186, per exemple, Bíblia. 
Salms--Crítica, interpretació, etc. 

No s’assigna un encapçalament d’aquest tipus si l’obra tracta d’un tema que es refereix 
a tota la Bíblia. 

 

3. ÈTICA I TEOLOGIA BÍBLIQUES 

a. General.  
S’assigna la subdivisió --Teologia sota Bíblia o les seves parts concretes per a les 
obres generals que tracten dels ensenyaments teològics de la Bíblia. L’encapçalament 
Ètica en la Bíblia s’assigna a les obres que tracten dels ensenyaments ètics generals 
de la Bíblia, o de les seves parts. 

b. Ensenyament bíblic.   
S’assigna la subdivisió d’aplicació lliure --Ensenyament bíblic sota temes religiosos o 
seculars per a les obres que tracten dels ensenyaments ètics i/o teològics de la Bíblia, 
o de les seves parts concretes que tracten d’aquest tema, per exemple, Família--
Ensenyament bíblic; Salvació--Ensenyament bíblic. 

 

c. Encapçalaments addicionals.  
Si l’obra es limita a tractar una part de la Bíblia, s’assigna un encapçalament addicional 
si s’escau, segons les directrius donades a la sec. 2.c. 
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4. EXEMPLES 
 

Títol: Coins of the ancient world 

650 #7 $aMonedes antigues$2lemac 

650 #7 $aMonedes en la Bíblia$2lemac 
 

 

Títol: Eating and drinking with Jesus 

650 #7 $aEucaristia$xEnsenyament bíblic$2lemac 

650 #7 $aAliments en la Bíblia$2lemac 

650 #7 $aConsum d’alcohol en la Bíblia$2lemac 

630 07 $aBíblia.$pEvangelis$xCrítica, interpretació, etc.$2lemac 
 

 

Títol: God’s conflict with the dragon and the sea 

650 #7 $aDragons en la Bíblia$2lemac 

650 #7 $aMar en la Bíblia$2lemac 

630 07 $aBíblia.$pAntic Testament$xCrítica, interpretació, etc.$2lemac 
 

Títol: Salvation in the Gospel of John 

650 #7 $aSalvació$xEnsenyament bíblic$2lemac 

630 07 $aBíblia.$pJoan$xCrítica, interpretació, etc.$2lemac 
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Títol: Christians and Roman rule in the New Testament 

630 07 $aBíblia$xInfluència$xHistòria$2lemac 

650 #7 $aCultura popular$zEstats Units d’Amèrica$xHistòria$2lemac 
 

 

Títol: The effective father 

650 #7 $aPare i fill$2lemac 

650 #7 $aPares en la Bíblia$2lemac 

650 #7 $aPares$xVida religiosa$2lemac 
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