
 

DIRECTORIS: CM-136 

SHM H 1558 

Manual LEMAC  CM-136, p.  

Octubre 2021 

1 

ANTECEDENTS: Un directori és una llista alfabètica o classificada que conté noms, adreces 
i dades identificatives de les persones, organitzacions, etc. amb la finalitat de permetre a 
l’usuari localitzar i/o contactar amb les persones o organitzacions llistades. Aquesta 
concreció dóna les directrius per a l’assignació de l’encapçalament Directoris a les obres 
que tracten dels directoris i de la tècnica de creació de directoris, i també les directrius per a 
la utilització de les subdivisions d’aplicació lliure --Directoris i --Guies telefòniques als 
encapçalaments que designen un directori concret. Per a les obres que contenen llistes de 
noms amb o sense dades identificatives, amb la intenció bàsica de proporcionar un registre 
dels noms associats amb un determinat esdeveniment o tema, s’assignen els 
encapçalaments del tipus [Tema]--Registres. 

 

1. OBRES QUE TRACTEN DELS DIRECTORIS. 

a. General.  
S’assigna l’encapçalament temàtic Directoris a les obres que tracten dels directoris i 
de la tècnica de creació de directoris. 

No s’assigna l’encapçalament de forma Directoris a un directori concret. 

b. Bibliografia.  
S’assigna l’encapçalament Directoris--Bibliografia només a les bibliografies de 
directoris que tracten de més de tres temes, sempre que no s’hagi pogut assignar un 
encapçalament més específic per als directoris. 

 

2. DIRECTORIS CONCRETS. 

a. Llocs.  
S’usa la subdivisió --Directoris sota noms de països, ciutats, etc., per a les llistes 
alfabètiques o classificades que contenen els noms i les adreces dels habitants o de 
les organitzacions d’un lloc. Exemple: 
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651 #7 $aBarcelona (Catalunya)$vDirectoris$2lemac 
 

b. Classes de persones, grups ètnics i noms de famílies concrets.  
S’usa la subdivisió --Directoris sota classes de persones, grups ètnics i noms de 
famílies concrets per a les llistes alfabètiques que contenen els noms, les adreces i 
altres dades identificatives dels membres d’un grup o família. Exemples: 

650 #7 $aEnginyers$zNova York (Estat)$zNova York$vDirectoris$2lemac 

610 27 $aUniversitat de Barcelona$xAlumnes$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aAfro-nordamericans$zMassachusetts$zBoston$vDirectoris$2lemac 

600 37 $aRothschild (Família)$vDirectoris$2lemac 
 

c. Tipus d’organitzacions.  
S’usa la subdivisió --Directoris sota tipus d’organitzacions per a les llistes d’aquestes 
organitzacions amb dades identificatives. Exemples:  

650 #7 $aEducació d’adults$zEuropa$xSocietats, etc.$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aEscoles privades$zCatalunya$vDirectoris$2lemac 
 

No s’assigna un encapçalament d’aquest tipus per als directoris d’una entitat concreta. 

 

d. Entitats concretes.  
S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota noms d’entitats concretes per a 
les obres que contenen noms, adreces, etc. dels càrrecs, departaments, branques, 
membres, empleats, etc. de la institució, organització, agència governamental, etc. 
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S’assigna un encapçalament addicional, si s’escau, per a la classe de persones que 
pertanyen a l’organització o per al camp en el qual la organització es troba 
especialitzada, subdividit per --Directoris. Es dona preferència a l’encapçalament per 
a la classe de persones si els membres que formen part de l’organització constitueixen 
una categoria concreta de persones. Exemples: 

 

Títol: AAASA membership directory. 

610 27 $aAssociation for the Advancement of Agricultural Sciences in 
Africa$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aAgricultura$zÀfrica$vDirectoris$2lemac 
 

Títol: Philippine Medical Association membership directory. 

610 27 $aPhilippine Medical Association$vDirectoris$2lemac 

650 #7 $aMetges$zFilipines$vDirectoris$2lemac 
 

e. Confessions cristianes concretes. 

1) Directoris de l’organització.  

S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota noms de confessions 
cristianes concretes per als directoris que contenen els noms, les adreces, etc., de 
les diòcesis, sínodes, parròquies, institucions de beneficència, escoles, clericat, 
missioners, etc., de la confessió en qüestió. Exemple: 

610 27 $aEsglésia Catòlica$zItàlia$vDirectoris$2lemac 
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2) Directoris de membres.  

S’assigna un encapçalament del tipus [Classes  de persones]--Directoris per als 
directoris que només contenen els noms i les adreces dels membres de, o persones 
que s’identifiquen a sí mateixes amb, una determinada confessió religiosa. 
Exemple: 

 

Títol: Directory of Lutherans residing in Decorah, Iowa 

650 #7 $aLuterans$zIowa$zDecorah$vDirectoris$2lemac 

651 #7 $aDecorah (Iowa)$vDirectoris$2lemac 
 

Per als directoris que contenen a la vegada informació sobre els membres i sobre 
l’organització, s’assignen els dos tipus d’encapçalaments. 

 

f. Encapçalaments temàtics. 

1) Disciplines.  

S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota disciplines per als directoris 
que llisten diversos tipus de persones i d’organitzacions associades amb un camp 
concret. Exemple: 

650 #7 $aEnginyeria$zCatalunya$vDirectoris$2lemac 

 
Excepció: Si un directori llista només els noms, les adreces, etc. d’un determinat 
camp, s’assigna en aquest cas l’encapçalament del tipus [Classes de persones]-
-Directoris. Exemple: 

650 #7 $aEnginyers$zCatalunya$vDirectoris$2lemac 
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2) Indústries i activitats.  

S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota encapçalaments per als tipus 
d’indústries, etc. 

No s’usa la subdivisió --Directoris sota noms d’objectes o productes si existeix un 
encapçalament per a la indústria o activitat que fabrica el producte. Exemple: 

650 #7 $aCautxú$xIndústria i comerç$vDirectoris$2lemac 
[i no  650 #7 $aCautxú$vDirectoris$2lemac] 

 

3) Diaris i revistes.  

S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota els encapçalaments temàtics 
relatius als diaris o a les revistes, per a les llistes de diaris o de revistes amb 
informació identificativa com, per exemple, el nom i l’adreça de l’editor, els costos 
de subscripció, el volum de circulació, l’abast de la publicació, etc. Exemples: 

 

Títol: Ulrich’s international periodicals directory 

650 #7 $aRevistes$vDirectoris$2lemac 
 

Títol: National directory of weekly newspapers 

 650 #7 $aDiaris nord-americans$vDirectoris$2lemac 

 
No s’usa aquesta subdivisió per a les obres que són bibliografies o catàlegs de 
diaris. 
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4) Altres temes.  

S’usa la subdivisió d’aplicació lliure --Directoris sota altres temes si s’escau. 

 

3. GUIES TELEFÒNIQUES.  
S’usa la subdivisió --Guies telefòniques sota noms de països, ciutats, etc., sota entitats 
concretes, classes de persones, grups ètnics i tipus d’indústries i d’organitzacions, per a les 
guies telefòniques d’aquests llocs, organitzacions o grups. Exemples:  

651 #7 $aCaire (Egipte)$vGuies telefòniques$2lemac 

610 27 $aLibrary of Congress$vGuies telefòniques$2lemac 

650 #7 $aMetges$Andalusia$vGuies telefòniques$2lemac 

650 #7 $aIndis$zOntario$zToronto$vGuies telefòniques$2lemac 

650 #7 $aServeis d’informació$zFrança$vGuies telefòniques$2lemac 
 

 

4. DIRECTORIS PUBLICATS COM A PUBLICACIÓ EN SÈRIE.  
D’acord amb la concreció REVISTES: CM-039, la subdivisió --Directoris no s’ha de 
subdividir posteriorment per la subdivisió --Revistes, fins i tot si el directori surt com una 
publicació en sèrie. 

 


	1. Obres que tracten dels directoris.
	a. General.
	b. Bibliografia.

	2. Directoris concrets.
	a. Llocs.
	b. Classes de persones, grups ètnics i noms de famílies concrets.
	c. Tipus d’organitzacions.
	d. Entitats concretes.
	e. Confessions cristianes concretes.
	1) Directoris de l’organització.
	2) Directoris de membres.

	f. Encapçalaments temàtics.
	1) Disciplines.
	2) Indústries i activitats.
	3) Diaris i revistes.
	4) Altres temes.


	3. Guies telefòniques.
	4. Directoris publicats com a publicació en sèrie.

