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ANTECEDENTS: Els arxius són reculls o col·leccions de documents relatius a les activitats, 
negocis, etc. d’una persona, família, entitat, associació, comunitat o nació. Aquesta 
concreció dona les pautes per a l’assignació de les subdivisions --Arxius i --Fons d’arxius. 

 

 

1. --ARXIUS 

a. General.  
S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Arxius, com a subdivisió de forma o temàtica, 
sota tipus d’entitats i institucions docents, classes de persones i grups ètnics, i sota 
noms d’entitats, cossos de l’exèrcit, institucions docents, persones i famílies concrets 
per als reculls o per a les obres que tracten del material documental, com per exemple 
manuscrits, documents domèstics, diaris íntims, epistolaris o correspondència, 
fotografies, objectes de record, etc., pertanyents a aquestes persones o aquestes 
institucions. Aquesta subdivisió es codifica amb el subcamp $v, si l’obra és un recull de 
material documental i amb el subcamp $x si l’obra tracta del material documental.
  

Per a les obres d’aquest tipus s’assigna un seguit d’encapçalaments per tal de destacar 
tant la part arxivística com la part temàtica contingudes en el document. Exemples:  

 

Títol: The personal archives of President Calvin Coolidge 

600 17 $aCoolidge, Calvin,$d1872-1933$vArxius$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xPolítica i govern$y1923-1929$vFonts$2lemac 
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Títol: Documents of the State Department relating the history of Greece from 1950 to 
1954 

651 #7 $aGrècia$xHistòria$y1950-1967$vFonts$2lemac   

610 17 $aEstats Units d’Amèrica.$bDepartment of State$vArxius$2lemac 

 
Títol: Papers of the Society of American Indians 

650 #7 $aIndis d’Amèrica del Nord$xHistòria$vFonts$2lemac 

610 27 $aSociety of American Indians$vArxius$2lemac  
 

b. Entitats concretes.   
S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Arxius sota noms d’entitats, incloses les 
institucions docents concretes, sempre que l’entitat o la institució docent hagi participat 
de forma activa en la preparació de l’arxiu i no sigui simplement la institució on resideix 
l’arxiu. Si el recull o col·lecció és un arxiu organitzat formalment per al qual és possible 
establir un encapçalament de nom, aleshores s’usa aquest encapçalament en lloc 
d’emprar la subdivisió --Arxius  sota el nom de l’entitat.  

 

c. Catàlegs.  
S’usa la subdivisió de forma d’aplicació lliure --Catàlegs sota la subdivisió temàtica --
Arxius per als inventaris de documents i materials emmagatzemats en un arxiu concret. 
D’acord amb la concreció  CATÀLEGS DE MATERIALS DE BIBLIOTECA: CM-011, 
s’assigna una sèrie d’encapçalaments per tal de destacar els temes coberts en els 
arxius i també per indicar la institució on el material es troba ubicat. Exemples: 

 

 Títol: A catalog of the Southern Africa archives in the University of York 
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651 #7 $aSud-àfrica$xHistòria$xFonts$vBibliografia$vCatàlegs$2lemac 

651 #7 $aSud-àfrica$xHistòria$xManuscrits$vCatàlgs$2lemac 

610 27 $aUniversity of York.$bCentre for Southern African Studies
 $xArxius$vCatàlegs$2lemac 

 
Títol: Documents of the Royal Victoria Hospital held in the McGill University Archives 

610 27 $aRoyal Victoria Hospital (Mont-real, Quebec)$xArxius$vCatàlegs$2lemac 

610 27 $aRoyal Victoria Hospital (Mont-real, 
Quebec)$xHistòria$xFonts$vBibliografia$vCatàlegs$2lemac 

610 27 $aMcGill Univertity.$bArchives$vCatàlegs$2lemac 

  

2. --FONS D’ARXIUS 
 

a. General.  
S’usa la subdivisió temàtica d’aplicació lliure --Fons d’arxius sota temes i noms de 
països, ciutats, etc., per a les descripcions breus de documents diversos i de 
documents històrics que tracten d’un determinat tema o lloc i que es troben disponibles 
en una o més institucions. 

No s’ha d’emprar la subdivisió  --Fons d’arxius per als catàlegs que contenen una 
relació o llista detallada de tots els ítems dels fons que la institució o institucions tenen 
sobre el tema. 

Nota: Si la ubicació dels recursos es considera significativa, es pot destacar la 
localització mitjançant l’assignació de l’encapçalament addicional Fons d’arxius--
[Lloc]. Exemple: 
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Títol: Christianity in China : a scholar’s guide to resources in the Archives of the United 
States 

650 #7 $aCristianisme$zXina$xFons d’arxius$2lemac 

651 #7 $aXina$xHistòria eclesiàstica$xFons d’arxius$2lemac 

650 #7 $aFons d’arxius$zEstats Units d’Amèrica$2lemac 

 

b. Directoris.  
S’usa la subdivisió de forma d’aplicació lliure --Directoris, si s’escau, sota 
encapçalaments del tipus [Tema o Lloc]--Fons d’arxius per a les obres que contenen 
els noms, les adreces i descripcions breus de les institucions on es guarden els 
materials sobre un determinat tema. Exemple: 

 

Títol: Peace : archival and libray collections in the United States 

650 #7 $aPau$xFons d’arxius$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aPau$xFons documentals$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aFons d’arxius$zEstats Units d’Amèrica$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aFons documentals$zEstats Units d’Amèrica$vDirectoris$2lemac 
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