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ANTECEDENTS: Els diaris íntims són registres o documents on s'apunten, dia per dia o a 
intervals freqüents, experiències personals, observacions, pensaments o sentiments i 
esdeveniments. S'escriuen generalment per a ús privat per induir a la reflexió o per recordar uns 
fets. Els procediments que es descriuen a continuació presenten el tractament específic de les 
obres que són veritables diaris personals. Aquesta concreció no pretén abastar les memòries, 
les reminiscències, o els relats personals dels esdeveniments que no es presenten en forma de 
diari íntim i que no pertanyen a la mateixa època que els esdeveniments descrits. Tampoc no 
s'ha d'aplicar als diaris d'activitats com són els diaris de navegació, de vol o de viatge. 
 
 
PROCEDIMENTS: 

1. ORDRE DELS ENCAPÇALAMENTS  
Assigneu la següent combinació d'encapçalaments als diaris personals o als reculls de 
diaris personals: 

 
 600 X7 $a[Nom de la persona que escriu]$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $a[Classes de persones, o grup ètnic]$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $a[Temes especials tractats en el diari o diaris]$2lemac 
 
 

2. ESCRIPTORS DELS DIARIS ÍNTIMS 
Assigneu com a encapçalaments de matèria el nom o noms dels escriptors dels diaris íntims, 
fins a un màxim de tres. Subdividiu el nom(s) per la subdivisió lliure de forma --Diaris íntims. 
Si s'apleguen més de tres escriptors, no en mencioneu cap. 
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3. [CLASSES DE PERSONES, O GRUP ÈTNIC]--DIARIS ÍNTIMS 
Assigneu encapçalaments del tipus [Classes de persones o grup ètnic]--Diaris íntims si 
l'escriptor(s) del diari o diaris es pot identificar amb una determinada àrea temàtica o disciplina 
o amb un grup ètnic concret. Exemples:  
 

650 #7 $aAfronord-americans$vDiaris íntims$2lemac 
 610 27 $aEsglésia Catòlica$xClericat$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $aPintors$zGran Bretanya$vDiaris íntims$2lemac 
  
Per als diaris d'una persona concreta, no assigneu simultàniament a una mateixa obra 
l'encapçalament per a la classe de persones i l'encapçalament pel grup ètnic. Es dona 
preferència a l'encapçalament per a la classe de persones.  
 

4. TEMES ESPECIALS 
Si l'obra conté informació sobre temes no expressats pels encapçalaments del tipus [Classe de 
persones]--Diaris íntims o [Grup ètnic]--Diaris íntims, assigneu, si s'escau, encapçalaments 
addicionals pels temes, i també encapçalaments del tipus [Lloc]--Biografia (cf. BIOGRAFIA: 
CM-030,  sec. 1.c.) o [Guerra o esdeveniment concret]--Relats personals (cf. RELATS 
PERSONALS: CM-016). 
 
Com que el diari o diaris íntims d'una persona concreta no sempre són avaluats pels diferents 
lectors de la mateixa manera, no afegiu la subdivisió --Fonts o --Història--Fonts als 
encapçalaments addicionals que designen els diferents temes tractats. 
 

5. DIARIS ÍNTIMS COM A GÈNERE LITERARI 
Encapçalaments del tipus Diaris íntims catalans; Diaris íntims francesos; Diaris íntims 
japonesos; etc. són encapçalaments de gènere literari. Aquests tipus d'encapçalaments 
s'assignen només als reculls de diaris íntims de més d'un escriptor que es classifiquen al número 
de la CDU corresponent a la literatura en qüestió. Si el recull no es limita a una única literatura 
s'assigna simplement l'encapçalament Diaris íntims. 
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6. EXEMPLES 
 
 Títol: Tagebücher, 1918-1921 
 600 17 $aMann, Thomas,$d1875-1955$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $aNovel·listes alemanys$yS. XX$vDiaris íntims$2lemac 
 
 Títol: New England year: a journal of Vermont farm life  
 600 17 $aFollett, Muriel$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $aVida rural$zVermont$2lemac 
 650 #7 $aVida agrícola$zVermont$2lemac 
 651 #7 $aVermont$xVida social i costums$2lemac 
 
 Títol: War diaries: November 1939-March 1940 
 600 17 $aSartre, Jean Paul,$d1905-1980$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $aEscriptors francesos$yS. XX$vDiaris íntims$2lemac 
 650 #7 $aGuerra Mundial II, 1939-1945$vRelats personals francesos$2lemac 
 650 #7 $aGuerra Mundial II, 1939-1945$zFrança$2lemac 
 
 Títol: American diaries of World War II 
 650 #7 $aGuerra Mundial II, 1939-1945$vRelats personals nord-americans$2lemac 
 651 #7 $aEstats Units d'Amèrica$xForces armades$vDiaris íntims$2lemac 
 
 Títol: "I--": an anthology of diarists 
 650 #7 $aDiaris íntims anglesos$2lemac 
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