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ANTECEDENTS: Un diari és una publicació en sèrie que conté notícies sobre esdeveniments 
d'actualitat d'interès restringit o general, les parts individuals del qual es troben llistades 
cronològicament i que generalment surt, com a mínim, una vegada a la setmana. Els diaris 
generals que no se centren en un tema no s'indexen (a la Library of Congress tampoc no es 
cataloguen). Aquest full de procediments ofereix les pautes per a l'assignació d'encapçalaments 
de matèria per als diaris que tracten d'un tema específic o d'un grup ètnic determinat. 

 

PROCEDIMENTS: 

1. DIARIS TEMÀTICS 
Per als diaris individuals que tracten d'un tema específic, s'assignen encapçalaments del tipus 
[Tema]--[Lloc, si s'escau] seguits de la subdivisió de forma d’assignació lliure --Diaris com a 
últim element de la cadena, per exemple: Bimetal·lisme--França--Diaris. 

 

2. DIARIS SOBRE UN LLOC ESPECÍFIC.  
Per als diaris individuals que contenen informació sobre un lloc específic, s'assigna un 
encapçalament del tipus [Lloc]--Diaris. Aquest encapçalament només s’assigna si el diari conté 
informació substantiva sobre el lloc i/o les activitats que es fan en aquest lloc. No s’assigna un 
encapçalament de matèria d’aquest tipus per destacar simplement el lloc de publicació del diari. 
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3. DIARIS DELS GRUPS ÈTNICS I NACIONALS ALS DIFERENTS PAÏSOS.  
Un diari ètnic s'adreça principalment a una audiència d'una ètnia específica. Pot tractar d'una 
àmplia gamma de notícies d'interès per al grup, no necessàriament limitades a un assumpte o 
tema concret. Generalment se centren en els esdeveniments i les activitats que tenen lloc dins 
d'una comunitat ètnica a nivell local, nacional, i/o internacional. Pot cobrir la informació dels 
esdeveniments del país on resideix aquesta comunitat així com resums dels esdeveniments 
principals a nivell mundial o nacional. A continuació s'exposa la forma d'assignar els 
encapçalaments de matèria relatius als diaris dels diferents grups ètnics: 

a. Norma general.  
S'assigna un encapçalament del tipus [Nom del grup ètnic o nacional]--[Subdivisió 
geogràfica]--Diaris. Useu, com a subdivisió geogràfica, el nom del lloc on es tracta la 
presència del grup, és a dir, la comunitat contemplada pel diari. Exemple: 

  Nord-americans d'origen hongarès--Ohio--Cleveland--Diaris 

  Alemanys del Volga--Texas--Diaris 

  

b. Diaris dels Indis de l'Amèrica del Nord.  
L'encapçalament Indis de l'Amèrica del Nord s'usa conjuntament per als pobles 
aborígens dels Estats Units i Canadà i per a aquells que només procedeixen dels Estats 
Units. Altres encapçalaments d'aquest tipus són Indis de l'Amèrica Central i Indis de 
l'Amèrica del Sud. Els encapçalaments dels diaris dels Indis de l’Amèrica del Nord 
s'assignaran de la forma següent: 

1) Tribus concretes.  

Per als diaris d'una tribu concreta, s'assigna l'encapçalament que designa el nom de la 
tribu seguit de la subdivisió --Diaris, per exemple: Hopis--Diaris. 
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2) Tribus d’una regió.  

Per als diaris d’un grup de tribus d’una determinada regió, s'assignen encapçalaments 
del tipus Indis de l'Amèrica del Nord--[Nom de la regió]--Diaris, per exemple: Indis de 
l'Amèrica del Nord--Estats del Nord-est--Diaris. 

3) Tribus de tots els Estats Units d’Amèrica.   

Per a un diari general de les tribus índies escampades al llarg de tots els Estats Units, 
s'assigna l'encapçalament Indis de l'Amèrica del Nord--Diaris. 

 

4. OBRES SOBRE DIARIS TEMÀTICS.  
Per a les obres que tracten de diversos diaris que tracten d’un tema específic, s'assignen els 
encapçalaments temàtics escaients com són Premsa mèdica (Subd. geog.) o Premsa tècnica 
(Subd. geog.). Per a les bibliografies, directoris, catàlegs col·lectius, etc., d'aquests diaris, se 
subdivideix l'encapçalament per la subdivisió de forma adequada, per exemple: Premsa 
política--Gran Bretanya--Bibliografia. 

No feu servir la subdivisió --Diaris seguida o no per una altra subdivisió quan s'indexa una obra 
que tracta dels diaris. Aquesta subdivisió només s'usa com a subdivisió de forma per designar 
un diari concret. 

Per a una obra que tracta d’un diari temàtic concret, s’assigna el títol uniforme com a 
encapçalament de matèria així com l’encapçalament temàtic escaient seguit de la subdivisió de 
lloc.  
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5. OBRES SOBRE DIARIS DE GRUPS NACIONALS I ÈTNICS DELS ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA.  

A una obra general que tracta de diversos diaris d’un grup ètnic concret dels Estat Units, 
s’assigna un encapçalament en forma de frase escaient del tipus Diaris afronord-americans, 
Diaris dels nord-americans d’origen alemany, etc. Es pot subdividir pel lloc si es considera 
escaient. Aquests encapçalaments s’han de tractar com a encapçalaments temàtics, és a dir, 
no s’ha de fer servir la subdivisió --Història i crítica. No obstant això, per als tractaments de 
caire històric s’empra la subdivisió --Història. Exemple: 

Títol: The German immigrant press in Milwaukee 

650#7 $aDiaris dels nord-americans d’origen 
alemany$zWisconsin$zMilwaukee$xHistòria$2lemac  

 

Per a les bibliografies, directoris, catàlegs col·lectius, etc. d’aquest tipus de diaris, s’empra la 
subdivisió de forma adequada, per exemple,  Diaris dels nord-americans d’origen alemany-
-Bibliografia--Catàlegs col·lectius. 

Per a una obra que tracta d’un diari concret d’un grup nord-americà, s’assigna com a 
encapçalament de matèria el títol uniforme així com l’encapçalament en forma de frase escaient 
subdividit pel lloc, per exemple, Diaris dels nord-americans d’origen italià--Connecticut. 
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