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ANTECEDENTS: L'estat de Iugoslàvia es creà en acabar la Guerra Mundial I, amb la unió 
de les repúbliques de Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Macedònia, Sèrbia i 
Montenegro. Durant el 1991 i el 1992, quatre d'aquestes repúbliques, Bòsnia i Hercegovina, 
Croàcia, Macedònia i Eslovènia, es van independitzar de Iugoslàvia i van passar a ser estats 
independents. Només les repúbliques de Sèrbia i Montenegro, aliades, seguiren mantenint 
la denominació de Iugoslàvia. El 2003, el nom del país es va canviar a Sèrbia i Montenegro. 
L’any 2006, Sèrbia i Montenegro es va dividir ens dos estats separats i independents. L’any 
2008, la república de Kosovo es va declarar independent de Sèrbia. L’any 2019, Macedònia 
va canviar la seva denominació per Macedònia del Nord. Aquesta concreció dona les pautes 
per a l'ús dels encapçalaments Sèrbia i Montenegro, Iugoslàvia, Antiga Iugoslàvia, i dels  
encapçalaments que designen les repúbliques independents que havien format part  de 
Iugoslàvia. Així com les pautes d’ús del terme macedoni com un adjectiu qualificador i  de 
l'assignació dels codis d'àrees geogràfiques.  

 

1. IUGOSLÀVIA  
Assigneu l'encapçalament Iugoslàvia, seguit de les subdivisions temàtiques i cronològiques 
escaients, a les obres que tracten de l'estat iugoslau durant el període comprès entre 1918-
1992, així com per a les obres sobre l'estat de Sèrbia i Montenegro durant el període comprès 
entre 1992-2003 quan s’anomenava Iugoslàvia. 

2. SÈRBIA I MONTENEGRO  
Assigneu l’encapçalament Sèrbia i Montenegro a les obres que tracten d’aquest estat des 
del moment en què va canviar de nom al 2003 fins al 2006 quan es va dividir en dos estats 
separats i independents. 

  

3. ESTATS INDEPENDENTS  
Tracteu Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Kosovo (República), Macedònia del Nord, 
Montenegro, Sèrbia i Eslovènia com a estats completament independents. Quan s'empren 
com a subdivisió geogràfica, apliqueu-los directament després dels encapçalaments 
temàtics, fins i tot per a les obres que contemplen el període en el qual eren repúbliques 
pertanyents a Iugoslàvia. 
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4. ANTIGA IUGOSLÀVIA 
Assigneu l'encapçalament Antiga Iugoslàvia, seguit de les subdivisions temàtiques adients, 
per a les obres que tracten col·lectivament dels estats independents que van sorgir a partir 
del desmembrament de Iugoslàvia durant els anys 1991-1992 i 2006, o per a les obres que 
tracten d'una àrea geogràfica equivalent. Quan s'empra com a subdivisió geogràfica indirecta 
no apliqueu les localitats concretes interposant l'encapçalament Antiga Iugoslàvia. Empreu 
només com a subdivisió geogràfica de primer ordre el nom de l'estat actual o, en els cas de 
les zones que abasten més d'un estat, assigneu l'encapçalament directament després del 
tema.  

 

5. MACEDONI COM A ADJECTIU QUALIFICADOR  
Quan utilitzeu com a adjectiu qualificador que denota nacionalitat, el terme macedoni fa 
referència a l’antic país i regne de Macedònia (el qual va esdevenir una província romana), 
l’actual regió dels Balcans que té uns  límits més aviat indefinits, i/o el país de Macedònia 
del Nord. 

 

6. CODIS D'ÀREES GEOGRÀFIQUES  
Assigneu els següents codis per als següents estats o regions: 

 

Bòsnia i Hercegovina e-bn--- 

Croàcia e-ci--- 

Eslovènia e-xv--- 

Iugoslàvia e-yu--- 

Kosovo (República)  e-kv---  
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Macedònia del Nord e-xn--- 

Montenegro  e-mo--- 

Serbia e-rb--- 

Sèrbia i Montenegro e-yu--- 

Antiga Iugoslàvia e-yu--- 
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