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ANTECEDENTS: Durant el període comprès entre el 1981 i començaments del 1992, 
l'encapçalament Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, actualitzat ara, en aquesta 
concreció, per Unió Soviètica, segons l’aplicació de la nova normativa per a la formulació 
dels encapçalaments geogràfics FORMULACIÓ DELS ENCAPÇALAMENTS 
GEOGRÀFICS: CM-076, s'havia utilitzat com encapçalament geogràfic sota el qual es feia 
la relació dels períodes de la història del país, tant pel que fa a les etapes anteriors al 1917, 
com pel que fa a les etapes posteriors a aquesta data, tot seguint la norma segons la qual 
catalogràficament només es pot utilitzar l'última forma de qualsevol nom de lloc. A partir de 
l'any 1992, la dissolució de la Unió Soviètica obligà a canviar les pràctiques catalogràfiques. 
Es va tornar a introduir l'encapçalament Rússia per al període anterior a 1917, l'ús de 
l'encapçalament Unió  Soviètica es restringí al període 1917-1991, i es van establir nous 
encapçalaments per a les repúbliques independents de l'antiga Unió Soviètica. Aquesta 
concreció presenta les directrius per a l'ús dels encapçalaments Rússia, Unió Soviètica i 
Antiga Unió Soviètica. 

 

PROCEDIMENTS: 

1. RÚSSIA 
Assigneu l'encapçalament Rússia, seguit de les subdivisions temàtiques o de temps 
escaients, per a les obres sobre l'Imperi Rus anterior a 1917. 

Assigneu aquest encapçalament també com a subdivisió geogràfica sota temes per a les 
obres que tracten només del període anterior a 1917. No obstant això, quan s’empra la 
subdivisió geogràfica indirecta, només s'utilitza el nom jurisdiccional actual i per tant no se 
subdivideix a través de Rússia, sinó a través de Rússia (Federació), per exemple, 
Servitud--Rússia (Federació)--Sibèria.   

Nota: Per a les obres que tracten a la vegada del període anterior i posterior a 1917, pot ser 
necessari assignar tant l'encapçalament Rússia com el d'Unió Soviètica, si el material 
existent sobre aquests dos períodes així ho justifica. 

 



   

UNIÓ SOVIÈTICA: CM-041 

SHM H 1023 

Manual LEMAC  CM-041, p.  

Març 2021 

2 

2. UNIÓ SOVIÈTICA 
Assigneu l'encapçalament Unió Soviètica, amb les subdivisions temàtiques i de temps 
adequades, només per al període 1917-1991. 

Assigneu també aquest encapçalament, com a subdivisió geogràfica, sota temes, per a les 
obres que es limiten al període 1917-1991.   

No obstant això, quan s’aplica la subdivisió geogràfica indirecta, només s'utilitza el nom 
jurisdiccional actual. Per tant, quan es vol especificar una localitat concreta, mai no 
s'interposa el terme Unió Soviètica, encara que es tracti del període 1917-1991, sinó el nom 
jurisdiccional actual, per exemple, Granges col·lectives--Rússia (Federació)--Moscou 
(Regió). 

 

3. ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA 

a. Les repúbliques tractades de forma conjunta.  
Assigneu l'encapçalament Antiga Unió Soviètica a les obres que tracten de forma 
conjunta dels països independents que van sorgir a partir de la dissolució de la Unió 
Soviètica l'any 1991. Assigneu aquest encapçalament també com a subdivisió 
geogràfica. 

b. Repúbliques tractades de forma individual.  

1) Encapçalaments de les repúbliques.  

Aquestes són les formes dels noms de les antigues repúbliques soviètiques 
enumerades per la GEC (Gran enciclopèdia catalana) en l'article dedicat a la Unió 
Soviètica: 

• Armènia (República) 

• Azerbaidjan 

• Bielorússia 
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• Estònia   

• Geòrgia (República)  

• Kazakhstan 

• Letònia 

• Lituània 

• Moldàvia 

• Rússia (Federació) 

• Tadjikistan 

• Turkmenistan 

• Ucraïna 

• Uzbekistan 

  

Segons el principi d'utilitzar només l'última forma de qualsevol nom geogràfic per a la 
indexació temàtica, assigneu aquests encapçalaments, amb les subdivisions 
temàtiques o de temps pertinents, per a tots els períodes de la història d'aquestes 
repúbliques. Encapçalaments del tipus Rússia (RSFSR), Geòrgia (RSS), etc. no es 
poden emprar  com a encapçalaments de matèria, però sí com a encapçalaments 
d'autor. 

 

2) Llocs situats en les repúbliques. 

Nota : Encara que encapçalaments jurisdiccionals locals amb l’especificació (RSFSR) 
o (RSS) són vàlids com a punts d’accés descriptius, per regla general no són vàlids 
per a l’ús temàtic. Només es poden emprar com a encapçalament de matèria o 
subdivisions geogràfiques aquells encapçalaments amb especificacions actuals. Si és 
necessari introduir com a encapçalament de matèria o subdivisió una jurisdicció local 
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que encara no ha estat establerta amb l’especificació actual adequada, la proposta es 
fa al CANTIC (Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya). Les jurisdiccions 
locals que han deixat d’existir i no tenen una equivalència actual, sí que es poden 
emprar com a encapçalaments temàtics o subdivisions geogràfiques.  

a) Forma del qualificador.  
Useu les formes llistades en la secció 3.b.1), per tal de qualificar les formes 
de relleu o les localitats que s'empren com a encapçalament de matèria. Quan 
es tracta d'Armènia, Geòrgia i Rússia, suprimiu el terme (República) o 
(Federació) quan s'usa el terme com a qualificador entre parèntesis. 
Exemples: 

151 ## $aBerezina (Bielorússia : Curs d’aigua) 
 
151 ## $aKamtxatka (Rússia : Península) 

 [i no 151 ## $aKamtxatka (Rússia : Federació : Península) 
 
151 ## $aKodori (Geòrgia : Serralada) 

 [i no 151 ## $aKodori (Geòrgia : República : Serralada) 
 
 

b) Subdivisió geogràfica.  
Quan s'utilitza la subdivisió geogràfica indirecta (SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA 
CM-089), és a dir, el nom del lloc precedit del nom del país, només se 
subdivideix a través de l'últim nom de cadascuna de les repúbliques 
independentment del període de temps cobert per l'obra en procés de 
catalogació. Si una forma de relleu o un accident geogràfic es troba situat en 
més d'una república, l'encapçalament s'assigna directament. Exemples: 

Nom de lloc:  Kíev (Ucraïna) 
Com a subdivisió: 650 #7 $a[Tema]$zUcraïna$zKíev$2lemac 
 
Nom de lloc:  Baikal (Rússia : Llac)  
Com a subdivisió: 650 #7 $a[Tema]$zRússia (Federació)$zBaikal (Llac)$2lemac 
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Nom de lloc: Ural (Kazakhstan i Rússia)  
Com a subdivisió: 650 #7 $a[Tema]$zUral (Kazakhstan i Rússia : Curs 
d’aigua)$2lemac 

 

4. COMUNITAT D'ESTATS INDEPENDENTS 
Assigneu aquest encapçalament a les obres que tracten de l'organització política formada 
l'any 1991 per moltes de les antigues repúbliques de la Unió Soviètica. Aquest 
encapçalament s'ha de tractar com una entitat i la codificació és 110 i, per tant, no es pot 
emprar com a encapçalament geogràfic ni com a subdivisió. 

 

5. ÚS DE L'ADJECTIU RUS O SOVIÈTIC 
Useu l'adjectiu rus com a qualificador de llengua, ètnic o nacional referit a l'Imperi rus anterior 
a 1917, a la República soviètica entre 1917 i 1991, o a l'actual federació independent. Useu 
l'adjectiu soviètic  com a qualificador nacional referit a la Unió Soviètica en la seva totalitat 
durant el període 1917-1991. 

 

6. CODIS DE ZONES GEOGRÀFIQUES.  
Assigneu els codis següents : 

Antigues Repúbliques Soviètiques  e-ur--- 

 Armènia (República) a-ai---  

Azerbaidjan  a-aj---  

Bielorússia e-bw--- 
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Comunitat d’Estats Independents e-ur---  

Estònia  e-er---  

Geòrgia (República) a-gs--- 

Kazakhstan  a-kz---  

Kirguizistan  a-kg--- 

Letònia  e-lv--- 

 Lituània e-li--- 

 Moldàvia  e-mv--- 

 Rússia e-ur--- 

 Rússia (Federació) e-ru--- 

 Tadjikistan  a-ta--- 

Turkmenistan  a-tk--- 

 Ucraïna e-un--- 

 Unió Soviètica e-ur---  

 Uzbekistan a-uz--- 
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