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ANTECEDENTS: La subdivisió d’aplicació lliure --Relacions exteriors s’utilitza sota noms de 
països (o regions formades per dos o més països) per a obres que tracten sobre les relacions 
diplomàtiques d’aquests països i altres estats sobirans. (Els termes país i països, tal i com 
s’utilitzen en aquest full d’instruccions, inclouen entitats com colònies, protectorats, i altres 
jurisdiccions capaces de dur a terme relacions diplomàtiques, com també jurisdiccions que en 
qualsevol moment de la seva història han funcionat com a estats autònoms, com per exemple, 
Sicília). Aquesta subdivisió no es pot fer servir sota jurisdiccions inferiors al nivell de país donat 
que no poden conduir relacions diplomàtiques ni han estat mai estats sobirans. Per a obres que 
tracten sobre les relacions en general o les relacions militars, s’usen les subdivisions --
Relacions i --Relacions militars. Per a instruccions sobre l’ús d’aquestes subdivisions, vegeu 
RELACIONS I RELACIONS MILITARS: CM-1021. 

 

1. RELACIONS DIPLOMÀTIQUES ENTRE UNA REGIÓ O PAÍS I ALTRES REGIONS O 
PAÏSOS EN GENERAL. 

Assigneu l’encapçalament [Regió o País]--Relacions exteriors sense cap altre subdivisió de 
lloc, per a obres que tracten les relacions diplomàtiques de la regió o país en general, és a dir, 
amb tres o més regions o països. 

No subdividiu encapçalaments d’aquest tipus amb subdivisions per segles de lliure aplicació. 
Els encapçalaments es poden subdividir per subdivisions de períodes de temps, si aquests 
s’han establert editorialment. No interposeu la subdivisió --Història entre --Relacions exteriors 
i la subdivisió de període de temps. 

 

                                            

1 Pendent de publicació. 
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2. RELACIONS DIPLOMÀTIQUES ENTRE DOS REGIONS O PAÏSOS ESPECÍFICS. 
Subdividiu la subdivisió --Relacions exteriors pel lloc a les obres que tracten sobre les relacions 
diplomàtiques entre dos regions o països. Feu una entrada addicional de matèries amb els llocs 
en posicions invertides. Exemple: 

651 #7 $aGran Bretanya$xRelacions exteriors$zArgentina$2lemac 

651 #7 $aArgentina$xRelacions exteriors$zGran Bretanya$2lemac 
 

No subdividiu encapçalaments d’aquest tipus amb subdivisions de període de temps. Si es 
considera apropiat, assigneu encapçalaments addicionals que especifiquin el període de temps 
concret. Exemple: 

Títol: Austria and the Soviet Union, 1918-1935 

651 #7 $aÀustria$xRelacions exteriors$zUnió Soviètica$2lemac 

651 #7 $aUnió Soviética$xRelacions exteriors$zÀustria$2lemac 

651 #7 $aÀustria$xRelacions exteriors$y1918-1938$2lemac 

651 #7 $aUnió Soviètica$xRelacions exteriors$y1917-1945$2lemac 
 

3. RELACIONS DIPLOMÀTIQUES ENTRE UNA REGIÓ O PAÍS I L’ESGLÉSIA CATÒLICA. 
Assigneu l’encapçalament Església Catòlica--Relacions exteriors a les obres sobres les 
relacions diplomàtiques de l’Església Catòlica en general, és a dir, amb tres o més regions o 
països. Assigneu l’encapçalament Església Catòlica--Relacions exteriors (Sudb. geog.) a les 
obres sobre les relacions de l’Església amb una regió o país específic. Quan assigneu aquest 
encapçalament amb una subdivisió geogràfica, assigneu l’encapçalament addicional [Lloc]--
Relacions exteriors--Església Catòlica. Exemples: 

 



 

RELACIONS EXTERIORS (SUBDIVISIÓ): CM-197 

SHM H 1629 

 

Manual LEMAC  CM-197, p. 3 

  Octubre 2021 

 

Títol: The Holy See and the International order 

610 27 $aEsglésia Catòlica$xRelacions exteriors$2lemac 

650 #7 $aPapat$2lemac 

650 #7 $aPapes$xPoder temporal$2lemac 

 

Títol: Austria and the papacy in the age of Metternich 

610 27 $aEsglésia Catòlica$xRelacions exteriors$zÀustria$2lemac 

651 #7 $aÀustria$xRelacions exteriors$xEsglésia Catòlica$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$zÀustria$xHistòria$yS. XIX$2lemac 

651 #7 $aÀustria$xHistòria$y1792-1835, Francesc I$2lemac 

650 #7 $aEsglésia i Estat$zÀustria$2lemac 

600 17 $aMetternich, Clemens Wenzel Lothar,$cFürst von,$d1773-1859$2lemac 

 

Títol: Anglo-Vatican relations, 1914-1939 

610 27 $aEsglésia Catòlica$xRelacions exteriors$zGran Bretanya$2lemac 

651 #7 $aGran Bretanya$xRelacions exteriors$xEsglésia Catòlica$2lemac 

651 #7 $aGran Bretanya$xRelacions exteriors$y1910-1936$2lemac 

651 #7 $aGran Bretanya$xRelacions exteriors$y1936-1945$2lemac 

610 27 $aEsglésia Catòlica$xHistòria$yS. XX$2lemac 
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No assigneu l’encapçalament Vaticà--Relacions exteriors, ni encapçalaments del tipus [Lloc]-
-Relacions exterior--Vaticà. 

 

4. RELACIONS DIPLOMÀTIQUES ENTRE UNA REGIÓ O UN PAÍS I L’AUTORITAT 
NACIONAL PALESTINA. 

Vegeu JERUSALEM; GAZA, FRANJA DE; GOLAN, ALTS DEL; CISJORDÀNIA I PALESTINA: 
CM-084, sec. 4. 

 

5. RELACIONS DIPLOMÀTIQUES ENTRE UNA REGIÓ O UN PAÍS I LA HANSA. 
Assigneu l’encapçalament Hansa--Relacions exteriors a les obres sobre les relacions 
diplomàtiques en general de la Hansa, és a dir, amb tres o més regions o països. Assigneu 
l’encapçalament Hansa--Relacions exteriors (Subd. geog.) a les obres sobre les relacions 
diplomàtiques de la Hansa amb una regió o país específic. Quan assigneu aquest 
encapçalament amb una subdivisió geogràfica assigneu l’encapçalament addicional [Lloc]--
Relacions exteriors--Hansa. Exemples: 

Títol: Herrscher und Handsestädte: Studien zum diplomatischen Verkehr im Spätmillelalter 

610 27 $aHansa$xRelacions exteriors$2lemac 

 

Títol: Die deutsche Hansa in Russland 

610 27 $aHansa$xRelacions exteriors$zRússia$2lemac 

651 #7 $aRússia$xRelacions exteriors$xHansa$2lemac 
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