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  הקדמה

של מועצת הארכיונים הבינלאומית ) ICA/DDS(לנושא תקני תיאור ארכיוני אד הוק   הוועדה 1.ה

ICA ,אשר פיתחה את תקן ה- ISAD(G) , הפכה לוועדה קבועה בקונגרס הבינלאומי

  ארכיוניהוועדה הנוכחית לתקני תיאור. 1996ין סין בשנת ' בבייגICA–לארכיונאות של ה

)ICA/CDS(,  לקחה על עצמה כמשימה ראשונה , 2000–1996בתוכנית העבודה שלה לרבעון

  . 1994ה בשנת  באוטוופורסמהש, ISAD(G)לבדוק מחדש את המהדורה הראשונה של  במעלה

  

 הינה תוצאה של תהליך בדיקה מחדש עליו הוצהר ISAD(G) מהדורה שנייה זאת של 2.ה

הפנייה לקהילה . כאשר נקבעה בדיקה מחזורית של חמש שנים, 1994בהקדמה למהדורת 

 באמצעות 1998 לתהליך הבדיקה מחדש נעשתה בתחילת להגיבהארכיונית הבינלאומית 

וכמו כן ליחידות פנים ארגוניות , ICA - דות ואגודות החברים במכתבים שנשלחו לכל המוס

תאריך היעד .   ולאתר האינטרנטICA –ההודעה נשלחה לחברי ה. שונות רלוונטיות במועצה

 מתוך מטרה להתחיל בעבודת הבדיקה במושב השני של 1998 בספטמבר 15- לתגובות נקבע ל

  . מליאת הוועדה

  

,  תגובות מוועדות לאומיות33 – קיבלה כICA/CDS –ה מזכירות 1998 בסוף ספטמבר 3.ה

סקירת סיכום . " עמודים101התגובות עובדו לסיכום בין .  מדינות25- ארגונים ואנשים מ

הפכה למסמך עבודה עבור , אשר נשלחה מראש לכל חברי הוועדה, "ISAD(G)–התגובות ל

  .ICA/CDSהישיבה השנייה של מליאת 

  

 ובה 1998 באוקטובר 22–19 -  התקיימה בהאג בICA/CDSשל  ישיבת המליאה השנייה 4.ה

טיוטה זו . הוצגה טיוטה ראשונה של התקן המתוקן תוך התבססות על התגובות שנתקבלו

הטיוטה הושלמה בפגישה השלישית של מליאת . הופצה בין החברים ועודכנה בהתכתבות

–בקונגרס הבינלאומי ה 2000והועברה לפרסום בתחילת שנת , שבדיה, הוועדה בשטוקהולם

  .2000בספטמבר , ספרד,  לארכיונאים בסביליה14
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 אשר נטלו חלק בבחינה ICA –הרשומים מטה הינם חברי הוועדה לתקני תיאור ארכיוני של ה

שמות החברים הרשומים בכתב נטוי . (2000 – 1996מחדש ושימשו בוועדה במהלך תקופת השנים 

  ):ICA/DDS –המשיכו בעבודתם  מ

  
Victoria Arias (Spain) 1996-1998 
Elisa Carolina de Santos Canalejo (Spain) 1998- 
Adrian Cunningham (Australia) 1998- 
Jan Dahlin (Sweden) 1996- 
Vitor Manoel Marques da Fonseca (Brazil) 1996- 
Michael Fox (USA) 1996- 
Ana Franqueira (Portugal) 1996- 
Bruno Galland (France) 1996- 
Kent Haworth (Canada) 1996- 
Ma Jinghua (China) 1996- 
Christine Nougaret,(France)  Chair  1996- 
Dagmar Parer (Australia) 1996-1998 
Lydia Reid (U.S.A.) 1999- 
Hugo Stibbe (Canada)  Project Director and Secretary  1996- 
Stefano Vitali (Italy) 1996- 
Debra Wall (U.S.A.) 1996-1998 

  
  :משתתפים נוספים בפגישה אחת או יותר 

  
Asunción de Navascués Benlloch (Spain) 
Eeva Murtomaa (Finland)  IFLA liaison 
Per-Gunnar Ottosson (Sweden) 

  

   מודה מקרב לב למוסדות הבאים שהעניקו מחסותםICA –הוועדה לתקנים תיאוריים של ה

  :  לפגישות מליאת הוועדה ותת הוועדות

  
Archives de France (Paris) (twice) 
Archivio di Stato di Firenze (Florence, Italy) 
Arquivos Nacionais /Torre do Tombo (Lisbon, Portugal) 
Landsarkivet (Stockholm, Sweden) (twice) 
Rijksarchiefdienst (The Hague, Netherlands) 
The National Archives of Canada (Ottawa, Canada) - 

  . על תקני התיאור הארכיוני ברבעון השניICA-אשר נתן את חסותו למזכירות עבור עבודת ה

  

תקן זה לא היה , הן כספית והן במתקנים ובלוגיסטיקה לארגון המפגשים, ללא עזרתם החשובה

  .יוצא לאור

 6



  מבוא

יש להשתמש בתקן יחד עם תקנים . כללי להכנת תיאורים ארכיוניםמהווה מדריך   תקן זה1.מ

  . לאומיים קיימים או כבסיס לפיתוח תקנים לאומיים

  

 מטרת התיאור הארכיוני הינה לזהות ולהסביר את ההקשר ואת התוכן של חומרים ארכיונים 2.מ

יקים מטרה זו תושג באמצעות יצירת תיאורים מדוי. על מנת לקדם את הנגישות אליהם

תהליכים הקשורים בתיאור עשויים . והולמים ואירגונם בהתאם לתבניות מוגדרות מראש

תהליכים אלה מאפשרים . להתחיל לפני או בעת יצירת הרשומות וממשיכים לאורך חייהן

, למסד לאורך זמן את אפשרות השליטה האינטלקטואלית הנדרשת לרשומות תיאוריות

  .  ונגישותבעלות משמעות, מהימנות ומקוריות

  

יהיה נגיש בזמן המתאים לכל בעלי ההרשאה ו, מצד אחדכדי שחומר ארכיוני ישמר ויבוקר  3.מ

מרכיבי מידע מיוחדים על החומרים הארכיונים בכל שלב של יש לרשום , מצד שני עיין בול

 תיאור ארכיוני במובן הרחב של .)סידור, שימור, רכישה, הערכה, כגון בעת יצירה(ניהולם 

המידע , בכל שלב. ללא קשר לשלב הניהול בו הוא זוהה או נוצר, ונח כולל כל פריט  מידעהמ

. אודות החומר יהיה דינמי ונתון לשינויים בעקבות ידע נוסף הנוגע לתוכנו או להקשר יצירתו

מערכות מידע ממוחשבות עשויות לאפשר שילוב או בחירה של מרכיבי מידע כנדרש וניתן 

בעוד שעיקרם של כללים אלה הינו תיאור חומרים ארכיונים לאחר . נםיהיה לעדכנם ולתק

  .הם עשויים להיות מיושמים גם בשלבים מוקדמים יותר, השלב בו הם נבחרו לשמירה

  

מדיה  תקן זה מכיל כללים לתיאור ארכיוני שייושמו ללא קשר לצורת החומר הארכיוני ול4.מ

יאור חומרים ארכיונים מיוחדים כגון הכללים בתקן זה אינם מספקים הדרכה לת. שלו

מדריכים הקובעים כללי תיאור לחומרים אלה כבר . מפות וכדומה, קלטות קול, חותמות

תקן זה צריך לשמש יחד עם מדריכים אלה על מנת ליצור תיאור הולם של אוספים . קיימים

  .מיוחדים מסוג זה

  

  :ר קובץ כללים זה לתיאור ארכיוני הינו חלק מתהליך אש5.מ

  ;ומובנים כשלעצמם, מתאימים, יבטיח את יצירתם של תיאורים עקביים. א

  ; חלופי המידע  אודות חומרים ארכיוניםעל איחזור המידע ועליקל . ב

  ;יאפשר שיתוף של מידע מבוקר. ג

  .ויאפשר שילוב של תיאורים מגופים שונים לתוך מערכת מידע אחידה. ד

  

מרכיבים ) 26(על ידי זיהוי והגדרה של עשרים ושישה  המטרות לעיל יממשו אתהכללים  6.מ

מבנה המידע ותוכנו צריכים .  יצירת התיאור של ישות ארכיוניתעשויים להשתלב לכדיה

הכללים מנחים .  בכל אחד ממרכיבים אלולאומיותלהיות מנוסחים בהתאם להנחיות 

של היחידה לתיאורים ארכיוניים ללא קשר לאופייה או לגודלה להתייחס בכלליות 

, התקן אינו מכיל תבניות פלט או דרכים שבהם מרכיבים אלה יוצגו, מכל מקום. המתוארת

  .רשימות ועוד, קטלוגים, למשל ברשימות מצאי
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העיקרון , לדוגמה.  תקני תיאור ארכיוני מבוססים על עקרונות תיאורטיים מקובלים7.מ

respect des fonds1מעשית של שהתיאור הארכיוני מתקדם מן הכלל אל הפרט הוא השלכה 

חייבת , הישימים באופן כללי, בנית מבנה ומערכת לתיאור ארכיוני .החטיבהכיבוד עקרון 

בסביבה ידנית או בסביבה , ארכיוןללא תלות בעזרי איתור של , להעשות על פי עקרון זה

  . אוטמטית

  

ישנן רמות תיאור בדרגות .  מודל היררכי של רמות הסידור לחטיבה ולחלקיהמוצג 1- בנספח א8.מ

חטיבה עשויה להיות מתוארת כמכלול , לדוגמה. פירוט שונות בהתאם לכל רמת סידור

החטיבה מהווה . בתיאור אחד או מוצגת כמכלול יחד עם חלקיה ברמות השונות של התיאור

שלעתים , הבאותרמות את החלקיה יוצרים ; ביותר בתיאורהרחבה את הרמה הכוללת 

. ורן בעל משמעות אך ורק כאשר הוא נראה בהקשר של תיאור מכלול החטיבהקרובות תיא

או /יחידת תיוק ו-תיאור רמת, סידרה-תיאור רמת, חטיבה- לפיכך יתכנו תיאור של רמת

כל אחת מרמות . סידרה-חטיבה או תת-כמו תת, צפויות גם רמות ביניים. פריט- תיאור רמת

ות בהתאם למורכבותו של המבנה המנהלי משנה נוספ-אלה עשויה להיות מחולקת לרמות

 המודל 2-בנספח א. או תפקידיו של הארגון שיצר את החומר הארכיוני ולאופן ארגון החומר/ו

. ללא תלות ברמה, י החומר לבין יחידות התיאור/מציג את הקשרים המורכבים בין יוצר

 –ת בהתאם למכווס באופן גרפי רשומות מתקשרים אלה באים לידי ביטוי בתיבות המייצגו

ISAAR(CPF) את יחידות התיאור של החטיבה תהתיבות המייצגולבין  ואת הקישורים בינן 

  . מראה דוגמאות מלאות של תיאורים ארכיונים וכמה מחלקיהם' נספח ב. וחלקיה

   

  : כל כלל מורכב מ9.מ

  ;שם מרכיב התיאור הנשלט על ידי הכלל. א

  ;רהצהרה על מטרת שילוב המרכיב בתיאו. ב

  ;ליישום המרכיב) או הנחיות(הצהרה על הנחיה כללית . ג

  ).ים( של הכללםדוגמאות המדגימות יישומי. ד

  

אין להשתמש במספרים אלה בעת ציון .  הפסקאות ממוספרות וניתנות למטרות ציטוט בלבד10.מ

  .מרכיבי תיאור

  

  : הכללים מאורגנים בשבעה תחומים של מידע תיאורי11.מ

  ;)המאפשר לזהות את יחידת התיאורהכרחי שבו מוצג מידע (ת תחום הצהרת זהו .1

 ;)רת של יחידת התיאורושבו מוצג מידע על המקור והמשמ(תחום ההקשר  .2

 ;)שבו מוצג מידע  על הנושא והסידור של יחידת התיאור(תחום תוכן ומבנה  .3

 ;)שבו מוצג מידע על הנגישות של יחידת התיאור(תחום תנאי גישה ושימוש   .4

                                                 
  .ההנחה היא שהנחיות דומות הנמצאות בשימוש ומתארות חטיבה וחלקיה עשויות להיות מיושמות לתיאור של אוסף.  1
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שבו מוצג המידע על החומרים בעלי קשרים חשובים ליחידת (ומרים קשורים  תחום ח .5

 ;)התיאור

 ;)שבו מוצג מידע מיוחד אחר שאינו משתלב באחד משאר התחומים(תחום הערות  .6

 ).מתי ועל ידי מי טופל והוכן התיאור, שבו מוצג מידע על כיצד(תחום בקרת התיאור  .7
  

 בכללים ניתנים לשימוש אבל רק חלקם נדרשים  המרכיבים הכלוליםעשרים ושישה כל 12.מ

מעט מרכיבים נחשבים כהכרחיים לחילופי מידע תיאורי  רק . לשימוש בכל תיאור

  :בינלאומי

  קוד זיהוי  .א

 שם  .ב

 יוצר החומר  .ג

 ים/תאריך  .ד

 היקף יחידת התיאור  .ה

 .רמת התיאור  .ו

הן .  אך הן אינן מחייבותמובאות להמחשה ISAD(G)הדוגמאות לאורך הטקסט של 

אין לקחת את . ולא מרחיבות אותם, רות את מטרת הכללים אליהם הן קשורותמאי

לשם הבהרת ההקשר לאחר כל דוגמה בא .  שבהן הן מוצגות כהוראותההדוגמאות או הצור

בשורה לאחר מכן מצויין . ציון של רמת התיאור אליו היא מתייחסת בכתב נטוי ובסוגריים

, או שסיפק את הדוגמה/מתייחסת אליהם והשם של המוסד המחזיק בחומרים שהדוגמה 

כשלפניהן מופיעה , גם הן בכתב נטוי, ייתכנו הערות הסבר נוספות. גם הוא בכתב נטוי

מקור הדוגמה והערות אחרות כלשהן , אין לבלבל בין ציון רמת התיאור. 'הערה'המילה 

  .בדוגמה עצמה

  

 כלשהו מעבר לאלה ההכרחיים  כמות המרכיבים של המידע אשר ישולבו בתיאור ארכיוני13.מ

  .תשתנה בהתאם לאופייה של יחידת התיאור

  

כללי הערך של נקודת גישה מורחב באמצעות . מבוססות על מרכיבי התיאור' נקודות גישה '14.מ

תקן  "ICAפותח תקן נפרד של , בשל חשיבות נקודות הגישה לאחזור המידע. הסמכה

 International)" לאנשים ולמשפחות, יםבינלאומי לרשומה ארכיונית מבוקרת לארגונ

Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and 

Families: ISAAR(CPF) .תקן ה-ISAAR(CPF) ליצירת רשומות יותכללהנחיות  נותן 

האנשים והמשפחות אשר ייתכן כי צוינו ,  המתארות את הארגוניםוסמכותארכיוניות מ

 הצגה סכמטית של 2.ראה בנספח א. (י החומר בתיאורי המסמכים הארכיוניםכיוצר

מילונים ומוסכמות שישמשו יחד ). ותומסמכהקשרים בין רשומות תיאוריות לרשומות מ

. עם נקודות גישה אחרות צריכים להיות מפותחים ברמה לאומית או באופן נפרד לכל שפה

  :   ם ומתחזקים מילונים מבוקרים הבאים הינם שימושיים כאשר ממפתחיISOתקני 
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ISO 5963 Documentation —Methods for examining documents, determining their subject, and selecting 

indexing terms; 

ISO 2788 Documentation —Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri; 

and ISO 999 Information and documentation —Guidelines for the content, organization and 

presentation of indexes. 
  

   בכל מרכיבי התיאור בעת ציטוט מקור שפורסם יש לעקוב אחר הגירסה האחרונה של15.מ

ISO 690 Documentation —Bibliographic references —Content, form and structure. 
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  מילון מונחים הקשורים בכללים .0

מילון המונחים שלהלן הכולל מונחים והגדרותיהם מהווה חלק אינטגרלי מהכללים  .0.1

   .נוצרו במיוחד למטרת מסמך זהיש להבין כאילו הגדרות אלה . לתיאור ארכיוני

  

 מקבץ מלאכותי של מסמכים שהצטברו על בסיס של כמה מאפיינים -) Collection(אוסף 

  .אין לבלבל עם חטיבה. פים ללא קשר למוצאםמשות

הפועל או ,  ארגון או קבוצה של אנשים המזוהה על ידי שם מיוחד-  )Corporate body  (תאגיד

  .עשוי לפעול כיישות

או שמרו רשומות במהלך /צברו ו, המשפחה או הפרט אשר יצרו, תאגיד ה- )Creator(יוצר 

  .ספןאהם אין לבלבל ע. פעילות אישית או ארגונית

  .בדרך כלל נתון להנחיות ותנאים,  היכולת להשתמש בחומר מחטיבה- ) Access(גישה 

  . תהליך קביעת תקופת ההחזקה של רשומות-) Appraisal(הערכה 

או /שנוצרו באופן אורגני ו, ללא תלות בצורה או במדיה,  מכלול הרשומות-  )Fonds(חטיבה 

הגוף של במהלך פעילויותיו ותפקידיו , תאגידשפחה או מ, הצטברו ונעשה בהן שימוש על ידי אדם

 .היוצר
,  מסמכים בכל צורה פיזית שהיאקבוצת מסמך או -) Unit of description(יחידת תיאור 

  .יחידוככזאת היא יוצרת את הבסיס לתיאור , יישותהמהווים 

 התיאור ומעניקים אפיון או קבוצה של אפיונים המבטאים את יחידת, ביטוי,  מילה- )Title (שם

  .לה שם

שם  על ידי הארכיונאי ליחידת תיאור שאין לה ן הניתשם – )Supplied title(  מלאכותישם

  .רשמי

  . בצורה בולטת על או בתוך חומר ארכיוני מתואר המופיעשם – )Formal title( רשמי שם

או שמרו /וצברו ,  הקשר בין הרשומות לארגונים או לאנשים שיצרו-  )Provenance(מוצא 

  .והשתמשו בהן במהלך הפעילות של הארגון או של האדם

אין לבלבל עם .  שאחראי לתוכן האינטלקטואלי של המסמךתאגיד האדם או ה– )Author(מחבר 

  .יוצר הרשומות

  ).רשומה: ראה גם(  או למאפייניולמדיה שלו מידע מתועד ללא קשר - )Document(מסמך 

משמרת לא . לשמירת המסמכים המבוססת על חזקתם הפיזית האחריות -) Custody(רת ומשמ

  .או את הזכות לבקרת גישה לרשומות, תמיד כוללת בעלות חוקית

, ביטוי או קוד העשויים לשמש לחיפוש, מילת מפתח, מונח,  שם-) Access point( נקודות גישה

 .לזיהוי ולאיתור של תיאור ארכיוני
וצרים האינטלקטואלים והפיזיים של ניתוח הרשומות  התהליכים והת-) Arrangement(סידור 

  .וארגונן בהתאם לעקרונות ארכיונים

 כתוצאהאחת  כיחידה טופלו  מסמכים שסודרו בהתאם למערכת תיוק או ש- ) Series(סידרה 

כתוצאה  או , דומהפעילותמאו ,  זהיםתהליכי תיוקמאו זהה הצטברות מ: מהתנאים הבאים
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סידרה ידועה גם בשם סדרת . שימוש בהםהקבלתם או מ, המסמכים  מיצירתמקשרים הנובעים

  .רשומות

, הקטנה ביותר שאיננה ניתנת לחלוקההאינטלקטואלית  היחידה הארכיונית -) Item(פריט 

  . קול וכדומהרשומת, תצלום, ח"דו, מזכר, מכתב: לדוגמה

, צבעי מים: דוגמהל( מסמכים המובדלים על בסיס של מאפיינים פיזיים סוגי -  )Form(צורה 

 day(יומן מסחרי , כתב עת, יומן אישי: לדוגמה(או אינטלקטואליים של המסמך /ו) שרטוט

book( , ספר פרוטוקולים)minute book.(  

  .הארכיון ליחידת התיאור שכבר נמצאת בידי קבלה נוספת - )Accrual(רכישה נוספת 

 התיאור בהיררכיה של החטיבה חידתישל  המקומ –) Level of description(רמת תיאור 

  .הארכיונית

שנוצר או התקבל ונשמר על ידי ארגון או ,  מידע מתועד בכל צורה או מדיה- )Record(רשומה 

  .ענייניםאדם במהלך פעילות עסקית או ניהול 

  .ISAAR (CPF) ראה מילון מונחים של - ) Authority control (כללי הסמכה

המונח הרחב ביותר הכולל כל תיאור או אמצעי הפניה שנעשה או  -  )Finding aid/ (עזרי איתור

התקבל על ידי שירות ארכיוני במהלך יצירת שליטה מנהלית או אינטלקטואלית על החומר 

  .הארכיוני

או התווך הנושא בתוכו או מחוצה לו את המידע /מיכל ו,  החומר הפיזי-  )Medium (מדיה

  ). מגנטי וכדומהסרט, פילם, קלף, יירנ, פפירוס, טבלת חרס: לדוגמה(המתועד 

 יצירת הצגה מדוייק של יחידת התיאור – )Archival description(תיאור חומר ארכיוני 

, ניהול, סידור ורישום של מידע המאפשר זיהוי, ניתוח, על ידי לכידה,  במידה וקיימים,ומרכיביה

  . שומות המייצרות אותםוהסברת החומרים הארכיונים והקשרם וכן את מערכות הר, איתור

  .מונח זה מייצג גם את התוצרים של תהליך זה

 מאורגנת של מסמכים המקובצים יחד או לשם שימוש שוטף על ידי היוצר או ה יחיד-  )File(תיק 

תיק הוא בדרך כלל . פעילות או עסקה, מפני שהם קשורים לאותו נושא, במהלך הסידור הארכיוני

  . רשומותהיחידה הבסיסית בתוך סדרת 

יחידה של החטיבה המכילה גוף של רשומות קשורות -  תת-  )Sub-fonds(חטיבה -תת

חלוקת החומר עצמו , או במידה ואין זה אפשרי; מחלקות מנהליות בגוף היוצר- המתייחסות לתת

כאשר הגוף היוצר הוא בעל . תפקודיות או דומות, כרונולוגיות, לקבוצות כגון חלוקות גיאוגרפיות

 על מנת לשקף את , ככל הנדרש,חטיבה יש חלוקות משנה נוספות- לכל תת, ררכי מורכבמבנה הי

   .היחידה המנהלית הראשית-הרמות ואת המבנה ההיררכי של תת
  

  

 12



  )multi – level ( תיאור מרובה רמות .1

  הקדמה .1.1
תוך שימוש במרכיבים של , רצוי להציגה בתיאור אחד, החטיבה מתוארת כמכלול אם 

במידה ונדרש תיאור של חלקי החטיבה ניתן גם אותם ; 3ים למטה בחלק התיאור המפורט

הסיכום של כל התיאורים . 3לתאר בנפרד תוך שימוש במרכיבים ההמתאימים מתוך חלק 

מציג את החטיבה ואת ה, 1 -  א הקשורים זה בזה בהיררכיה כפי שמאופיין במודל בנספח

ליישום הכללים הללו נקראת תיאור טכניקה זו . חלקים שעבורם נוצרו תיאוריםאותם ה

  ).Multilevel description(מרובה רמות 

ההנחיות מוצגות . ארבע הנחיות בסיסיות מיושמות כאשר יוצרים היררכיה של תיאורים

  .2.4–2.1בכללים 

  

  כללים לתיאור מרובה רמות  .2

  תיאור מן הכלל אל הפרט  .2.1

  .הצגת ההקשר והמבנה ההיררכי של החטיבה וחלקיה: מטרה

רמות של -בתיאורי התת. ברמת תיאור החטיבה יש לתת מידע לחטיבה כמכלול: כלל

יש להציג את התיאורים בקשר . החטיבה יש להציג מידע המתאים לחלקים שיתוארו

  .אל הפרט) החטיבה(היררכי של כל חלק ומקומו במכלול תוך תיאור מהכלל 

  

  ידע הרלוונטי לרמת התיאורמ   .2.2

  . ההקשר והתוכן של יחידת התיאורהצגה מדויקת של: מטרה

אין לספק מידע , לדוגמה. יש לספק אך ורק מידע המתאים לרמה המתוארת: כלל

אין לתאר את היסטוריה ; מפורט על תוכן התיק אם רמת התיאור היא חטיבה

  .מינהלית של כל המשרד במידה והגוף היוצר של יחידת התיאור הוא מחלקה או סניף

  

  קישורי תיאורים   .2.3

  .הדגשת מקומה של יחידת התיאור בהיררכיה: מטרה  

יש לקשר במידה וניתן כל תיאור ליחידת התיאור הגבוהה ממנו ולזהות את רמת : כלל

  )3.1.4ראה עוד בסעיף . (התיאור

  

  חזרה על מידע-אי   .2.4

  .להימנע ממידע חוזר בתיאורים הארכיונים ברמות ההיררכיה השונות: מטרה

אין לחזור .  את המידע המשותף לכל החלקים המרכיביםברמה הגבוהה יש לתת: כלל

  .על מידע ברמה הנמוכה של התיאור במידה וניתן כבר ברמה גבוהה יותר
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  מרכיבי התיאור .3

 תחום הצהרת זיהוי  .3.1

  ים /ים מזהה/קוד .3.1.1

לזהות בצורה ייחודית את יחידת התיאור וליצור קישור לתיאור המייצג : מטרה

  .אותה

   :לרשום את המרכיבים הבאיםמזהה ייחודי יש לשם יצירת קוד : כלל

 ISO 3166 Codes for theקוד המדינה בהתאם לגירסה האחרונה של תקן  -

representation of names of countries;    

 ; לארכיוןקוד הארכיון התואם את תקן המדינה או מזהה ייחודי אחר  -

 חר מספר בקרה או כל מזהה ייחודי א, קוד מזהה מקומי ספציפי -
כל שלושת המרכיבים צריכים להופיע על מנת לאפשר חילופי מידע במישור 

  .הבינלאומי

  : דוגמאות

CA OTY F0453 (Fonds) 
Canada, York University Archives 

CA OONAD R610-134-2-E (Fonds) 
National Archives of Canada 

US MnHi P2141 (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 

US DNA NWDNC-77-WDMC (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 

AU A: NLA MS 8822 (Fonds) 
National Library of Australia 
 
FR CHAN/363 AP 15 (File) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
FR AD 53/234 J (Fonds) 
France, archives départementales de la Mayenne 
 
FR AN 320 AP (Fonds) 
Direction des archives de France 
 
IT AS FI 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
Note: Reference code for a repository 

II/36/4 (Subfile) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 

IT ISR FI 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: Reference code for a repository. 
 
BR AN SA (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
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IL ASZ 1-95 (Fonds) 
;ישראל, ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה  

IL AYT 1/23/13-1 (File)  

Israel, Yad Tabenkin Archives 

IL ISA 1 (fonds) 

Israel, Israel State Archives 

  

 שם  .3.1.2
  .הענקת שם ליחידת התיאור: מטרה

ציין שם רשמי או תן שם תמציתי בהתאם לכללי התיאור מרובה הרמות : כלל

  .ולמוסכמות לאומיות

 לנסחה כך שלא יאבד אפשרבתנאי ש,  לקצר כותרת רשמית ארוכה במידה וניתןניתן

  .מידע הכרחי

ברמות נמוכות . יש לכלול את שם יוצר הרשומות ברמה העליונה שסופקובשמות 

את המונח המצביע על צורת , את שם מחבר ההמסמך: לדוגמה, יותר ניתן לכלול

המשקף את הביטוי החומר המרכיב את יחידת התיאור ובמידת האפשר את 

  .מיקום או העניין, נושא, הפעילות, התפקיד

בהתאם , שסופקומות יש להבדיל בין השם הרשמי ליחידה המתוארת לבין ש

  .למוסכמות לאומיות או לשוניות

  : דוגמאות

Helen Lucas fonds (Fonds) 
The Christmas Birthday Story production records (Series) 

The Christmas Birthday Story (Item) 
Canada, York University Archives 
 
St.Anthony Turnverein organizational records (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Papers of J.Lawton Collins (Fonds) 
Appointment Books, 1948-1955 (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Records of the Patent and Trademark Office (Fonds) 
Patent Application Files, 1837-1918 (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Advertising and publicity materials (Series) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Courts-Martial files [including war crimes trials], single number series (Series) 
National Archives of Australia 
 
Court-Martial of 3490 Corporal R.C.Taplin,1 st Battalion,Australian Infantry Forces (File) 
National Archives of Australia 
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Papers of Edward Koiki Mabo (Fonds) 
National Library of Australia 
 
Châtelet de Paris (Fonds) 

Parc civil (Sub-fonds) 
Actes faits en l’hôtel du lieutenant civil (Series) 

Suppliques au lieutenant civil (Sub-series) 
Demandes de création de curateur à succession,vu la renonciation des héritiers à 
celle-ci (File) 

Succession Guérin (Item) 
(France, Centre historique des Archives nationales) 
 
“Affari risoluti” (Series) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
Note: Formal title 
 
“Filza 1” (File) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
Note: Formal title for a file of the series “Affari risoluti”named above, according to the multilevel description 
rules 
 
Materiali di studio sulla politica estera italiana durante la prima guerra mondiale: documenti 
diplomatici dall' archivio di Carlo a Prato (File) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: Supplied title 
 
Góes Monteiro (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  )חטיבה( יעקב חזן –ארכיון אישי 

 )תיק(התכתבות עם בני משפחה 
  ;ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה, ישראל

  )חטיבה(סמינר אפעל 

  )חטיבה-תת(מרכז ההדרכה   

  )סדרה(חומר לימודי     

  )תיק(מערכי שיעור על ערכי הקיבוץ       

  )פריט(הרצאה על שוויון ושיתוף בקיבוץ       

  .ארכיון יד טבנקין, לישרא

  

   ים/תאריך .3.1.3

  .ים של יחידת התיאור/זיהוי ורישום התאריך: מטרה

רשום לפחות אחד מסוגי התאריכים הבאים ליחידת התיאור בהתאמה  : כלל

  :לחומרים ולרמת התיאור

  ;התאריכים בהם הצטברו הרשומות במהלך עסקה או במהלך הפרשה -

מהדורות או , ריכי ההעתקיםכולל את תא. תאריכים שבהם נוצרו המסמכים -

  ;נספחים או מקורות של פריטים שנוצרו קודם להצטברות כרשומות, גרסאות
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תאריכים אחרים יכולים להינתן בהתאם . יש לזהות את סוגי התאריכים שניתנו

 )כמו תאריכים עבריים (2למוסכמות לאומיות

כים צריך תמיד טווח של תארי. בהתאם לצורך רשום תאריך בודד או טווח תאריכים

פעילה או להיות כולל אלא אם כן היחידה המתוארת היא מערכת לשמירת רשומות 

  .חלק ממנה

  : דוגמאות

[c.1971]-1996 (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
 
1976-1989 (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
1980 (Item) 
Canada, York University Archives 
 
1852 March 23 (Item) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
1860-1865 (dates of creation of the material)(Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
Note: Example taken from a series entitled “Mathew Brady Photographs of Civil War-Era Personalities and 
Scenes.”While the photographs were taken between 1860 and 1865,it was not until 1921 that the Office of the 
Chief Signal Officer secured custody of the collection.The 1921 date has been used to establish the date of 
accumulation for this serie of records. 
 
1833-1998 (bulk 1833-1874) (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
1943, 1959-1992 (predominant 1972-1992)(Fonds) 
National Library of Australia 
 
1790-An VIII (All levels of description from fonds to file) 
Direction des archives de France 
 
1907-1949 (All levels of description from fonds to file) 
Direction des archives de France 
 
1923-1932, 1936-1945 (manque 1933 à 1935)(All levels of description from fonds to file) 
Direction des archives de France 
1120, 1640-1780 (File) 
 
Direction des archives de France 
Note: An item of 1120 in a file of 1640 to 1780. 
 
1120 [copie XVIIIe](Item) 
Direction des archives de France 
Note: Transcript of a XVIIIth.century deed of 1120 
 

                                                 
 ISO 8601:1988 Data elements and interchange formats -- Informationמומלץ להשתמש בתקן   2

interchange -- Representation of dates and times  ,ב תאריכים היכן שנדרשעל מנת לכתו.  
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Fine anni '30-primi anni '40 (File) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: Dates of accumulation for a file 
 
Gli originali dei documenti in copia sono datati ago.1914 -feb.1919 (con prevalenza di documenti 
del 1914-1915)(Sub-file) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: Dates of the original documents comprised in the subfile of the file, whose accumulation dates are indicated 
above. 
sec. XIII -1777,con copie di documenti dal 1185 (Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
Note: Dates for a fonds containing some XIII century documents which are copies of more ancient records. 
 
1904-1960 (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  רמת התיאור  .3.1.4

  .זיהוי רמת הסידור של יחידת התיאור: מטרה

  .יש לרשום את רמת יחידת התיאור: הנחיה

  : 3דוגמאות

  )Fonds(  חטיבה  

  )Sub-fonds(  חטיבה- תת  

  )Series(  סדרה  

  )Sub-series(  סדרה- תת  

  )File(   תיק  

  )Item(  פריט  

  

  )   נפח או גודל, כמות (המדיה שלה יחידת התיאור וגודל .3.1.5

  :לזהות ולתאר: המטר

  ; של יחידת התיאורהיקף הפיזי או הלוגיהאת   .א

 . של יחידת התיאורמדיהאת סוג ה  .ב
יש לרשום את גודל יחידת התיאור על ידי מתן מספרן של היחידות הפיזיות או : כלל

 הספציפי )מדיות(מדיה היש לציין את . המדידהיחידת הלוגיות בספרות ערביות ואת 

  .של יחידת התיאור

אם ההצהרה על . יחידת האחסוןנפח  או המדףאורך  היא לציין את ות אחרתאפשר

הוסף את המידע הנוסף , גודל יחידת התיאור ניתנת במונחי אורך ונדרש מידע נוסף

  . בסוגריים

  : דוגמאות

13 containers of graphic material and textual records (Series) 
Canada, York University Archives 

                                                 
3ISAD(G)  למונחים בשפות אחרות ראה תרגומים של . המונחים לרמות התיאור הניתנים במסמך הרשמי הם באנגלית 

  ). 'מספר מונחים בשפות אחרות ניתן לראות בדוגמאות בנספח ב. (לשפות אחרות
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103.5 cubic feet (98 boxes)(Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
1 folder, containing 38 items (File) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
5 folders and 2 audio cassettes (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
143 rolls of microfilm, 35mm (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
27 data processing files on magnetic tape (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
130 items (0.5 linear ft.)(Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
2.7metres (19 boxes +1 oversized item)(Fonds) 
National Library of Australia 
 
30 m.l.(All levels of description until sub-series) 
Direction des archives de France) 
 
60 fascicoli (Sub-fonds) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 
1346 filze e registri (Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
Documentos textuais: 2,21 m (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
 
Optionally, where the unit of description is a record-keeping system (or part thereof) in 
active use,show the known extent at a given date and/or the extent in custody. 
Example: 
128 photographs (at 6 Feb.1990) In custody: 58 photographs 

  

  

כאשר יחידת התיאור הינה מערכת ניהול רשומות פעילה או חלק ממנה : אפשרות נוספת

  .או ההיקף שבמשמורת/יש לציין את ההיקף בתאריך נתון ו

  

  

 

 תחום ההקשר .3.2
ביוגרפית / יסטוריה מינהליתים או ה/ שם היוצר,מסוים בתחום זה דוגמת מידע[

 .]  14. עשוי להיות במקרים מסוימים מקושר לקבצים מבוקרים ראה מ

  ים/שם היוצר .3.2.1

  .לזהות את היוצר או היוצרים של יחידת התיאור: מטרה
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הצטברות ואחזקה , ים האחראים ליצירה/ים או הפרט/רשום את שם הארגון: כלל

ן בצורה תקנית לפי ההסכמות השם צריך להינת. של הרשומות ביחידת התיאור

  .ISAAR(CPF) –הבינלאומיות או הלאומיות ובהתאמה לעקרונות ה

  :דוגמאות

Lucas, Helen (1931-)(Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Great Northern Railway Company (U.S.)(Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Minnesota.Attorney General.Charities Division (Sub-fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
 
Department of the Treasury (Fonds) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Johnson, Lyndon B. (Lyndon Baines)(Fonds) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Ballard, Rice C. (Rice Carter) d.1860. (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Mabo, Edward Koiki (1936-1992)(Fonds) 
National Library of Australia 
 
Conseil national de la Résistance (1943-1944)(Fonds) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
Châtelet de Paris, Chambre de police (Sub-fonds) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
Gaetano Salvemini (Fonds) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 
Segreteria di Stato (Granducato di Toscana, 1737-1808)(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
MONTEIRO, Pedro Aurélio de Góes (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

 

  ביוגרפית/היסטוריה מינהלית .3.2.2

י יחידת התיאור על /לספק היסטוריה מנהלית או פרטים ביוגרפיים על יוצר: מטרה

  .את החומר בהקשרו ולעשותו מובן יותרמקם מנת ל

ועבודתו , התפתחותו, התקדמותו, רשום בתמצות כל מידע בעל ערך על מוצאו: כלל

האחראים ליצירת ) או הפרטים(ט ארגונים או על חייו ועבודתו של הפר/של הארגון

  .  המקור והפנה אליוצטטבמידה ומידע נוסף קיים בפרסום כלשהו . יחידת התיאור
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 מרכיבי מידע מיוחדים אשר עשויים יםמציע ISAAR(CPF)המידע בתקן תחומי 

  .להתאים ולהיכלל במרכיב מידע זה

אריכי לידה ת, עבור אנשים ומשפחות יש לרשום מידע כגון שמות מלאים ותארים

שמות , מקצועות או משרות, פעילויות, מקומות מגוריםרצף , מקום הלידה, ופטירה

  .הישגים יוצאי דופן ומקום הפטירה, מקוריים ואחרים

  

  :דוגמאות

Helen Lucas, Canadian artist, was born in 1931 in Weyburn, Saskatchewan, studied at the 
Ontario College of Art (Toronto) from 1950-1954 and was Drawing and Painting Master at 
Sheridan College (Oakville, Ont.) from 1973-1979.She has exhibited her art works widely in 
Canadian cities.She works from her Gallery in King City.In 1991 York University awarded her a 
Doctor of Letters (Honoris Causa). (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
 
 
Dwight P.Griswold was born in Harrison, Nebraska in 1893.He served in the Nebraska 
legislature 
during the 1920s and was governor of Nebraska from 1941 to 1947.He served as chief of the 
American Mission for Aid to Greece (AMAG)from June 14,1947 to September 15,1948.(Fonds) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Chang and Eng Bunker,the original Siamese twins,married sisters Sarah and Adelaide Yates in 
1843 and established homes and families in Wilkes County and later Surry County,N.C.(Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill  
 
Louis Hémon est un écrivain français né à Brest en 1880 et mort à Chapleau (Canada, Ontario) 
en 1913. Après des études de droit à la Sorbonne,il vécut huit ans en Angleterre,puis s'établit au 
Canada en 1911, vivant à Montréal et dans une ferme à Péribonka (Lac Saint-Jean).Pendant sa 
courte carrière,il rédigea plusieurs livres et articles dont le plus célèbre est Maria Chapdelaine 
:récit du Canada français,publié en 1916.(Fonds) 
Direction des archives de France 
 
Jean-François Bournel (1740-1806), homme de loi à Rethel, député des Ardennes à la Législative, 
nommé en 1800 commissaire près le tribunal civil de sa ville,puis procureur impérial.(Fonds) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
Gaetano Salvemini nacque a Molfetta l'8 settembre 1873.Compiuti gli studi ginnasiali e liceali in 
seminario,per la mancanza di mezzi economici della famiglia,nel 1890 vinse una borsa di studio 
presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dove si laureò con una 
tesi su La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze.L'intensa produzione scientifica gli valse, nel 
1901, il conseguimento della cattedra di storia medievale e moderna all'Università di Messina.Il 
forte impegno politico all'interno del Partito socialista,si espresse nella collaborazione alla stampa 
socialista ("Critica sociale"e "Avanti!").Nel 1908 nel terremoto che distrusse la città di Messina, 
perse la moglie, i cinque figli ed una sorella ed egli stesso si salvò per puro caso.Frattanto 
l'approfondirsi delle divergenze con i gruppi dirigenti del Partito socialista lo andavano 
allontanando dallo stesso partito,da cui uscì nel 1910 da posizioni democratico-radicali,per 
fondare il settimanale "L'Unità".Lasciata,a seguito del terremoto, l'Università di Messina insegnò 
prima a Pisa,per approdare poi alla cattedra di storia moderna dell'Istituto di studi superiori di 
Firenze.Allo scoppio della guerra mondiale si schierò a fianco dell'interventismo democratico.Nel 
1925 dette vita al primo giornale clandestino antifascista:il "Non Mollare",esperienza che si chiuse 
con la scoperta e l'arresto dei promotori del giornale,fra i quali lo stesso Salvemini.Rimesso in 
libertà provvisoria,decise di espatriare clandestinamente.Nel 1934 conseguì la cattedra di storia 
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della civiltà italiana,istituita in memoria di Lauro De Bosis,presso l'Harvard University di 
Cambridge (Mass).Nel 1947 rimise piede per la prima volta in Italia dopo venti anni d'esilio,per 
tornarvi poi stabilmente nel 1949.Si spense il 6 settembre 1957.(Fonds) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 
Pedro Aurélio de Góes Monteiro nasceu em Alagoas em 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 
1956. Ingressou na Escola Militar em 1904.Foi nomeado chefe do estado-maior do destacamento 
em combate em Formiga,no Paraná,e designado para combater a Coluna Prestes.Chefe de 
gabinete do diretor de Aviação Militar (1927),assumiu a tarefa de organização da 
Aviação.Participou do movimento revolucionário de 1930 como chefe do estado-
maior.Promovido a general de brigada em 1931,foi ministro da Guerra (1934-1935),inspetor das 
regiões militares do norte (1936)e chefe do Estado-Maior do Exército (1936-1939). Em 1945 
assumiu o comando-em-chefe das Forças de Terra, Mar e Ar e, ao lado de outros generais, depôs 
o presidente Vargas. Com a volta de Getúlio Vargas à Presidência da República, assumiu a chefia 
geral do Estado-Maior das Forças Armadas (1951-1952). Escreveu Operações do Destacamento 
Mariante no Paraná Ocidental e A Revolução de 30 e a finalidade política do Exército. (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
 

  

,  כוח חקיקתייייפו, תאריכי קיום, עבור שמות ארגונים יש לרשום מידע כגון השם הרשמי

אחרים או , ההיררכיה המנהלית ושמות קודמים, מטרות הגוף והתפתחותו, תפקידים

  .מאוחרים

  :דוגמאות

Northwest Airlines was incorporated in 1926 as Northwest Airways.The company began service 
on October 1,1926,as an air mail carrier between the Twin Cities and Chicago.Passenger service 
was inaugurated in July 1927.Northwest expanded its service through the Dakotas and Montana 
to Spokane and Seattle in 1928-1933.The company was reincorporated as Northwest 
Airlines,Inc.in 1934.(Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Torres Strait Islander human rights and indigenous lands rights activist.Principal plaintiff in the 
landmark High Court of Australia native title case,Mabo and Others versus State of Queensland and the 
Commonwealth, 1982-1992.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
La société ardoisière de l'Anjou a été constituée le 16 juillet 1894 par quatre actionnaires dans le 
but d'acquérir et d'exploiter plusieurs carrières en Maine-et-Loire (Trelazé et Noyant-la-
Gravoyère)et dans la Mayenne.L'acquisition des ardoisières de Renazé s'est étalée sur quatre ans 
:propriétaire de la carrière d'Ensuzières et actionnaire majoritaire de la société de Laubinière 
(1894);propriétaire des ardoisières de la Touche et du Fresne (1895);propriétaire de Laubinière 
(1897).Victime de la concurrence espagnole vers 1960,la société ardoisière de l'Anjou a fermé son 
dernier puits à Renazé le 31 décembre 1975.(Fonds) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
Le HFD [haut fonctionnaire de la défense]est installé depuis 1963 auprès du cabinet du 
ministre.Sa création faisait suite à l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de 
la défense et au décret du 22 janvier de la même année,relatif aux attributions des ministres en la 
matière.Un décret postérieur du 13 janvier 1965 précisa l’organisation de la défense civile.C’est un 
arrêté du 3 août 1974 qui fixa dans le détail les attributions du haut fonctionnaire de défense 
(HFD)auprès du ministère de l’Intérieur.Il convient de préciser que les services de ce haut 
fonctionnaire englobèrent de 1975 à 1985 une sous-direction de la défense civile et des affaires 
militaires.En 1988,le service fut divisé en trios bureaux :le bureau de la protection des 
populations,le bureau de l’organisation,le bureau des plans de défense. (Fonds) 
France, Centre historique des Archives nationales 
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  היסטוריה ארכיונית  .3.2.3

לספק מידע על הרקע ההיסטורי של יחידת התיאור החשוב להבנת : מטרה

  .שלמותה ופרשנותה, מקוריותה

רת של יחידת ואו המשמ/האחריות ו, העברות הבעלותרשום את השתלשלות : כלל

הפקת עזרי איתור בני , יש לציין פעולות כמו ההיסטוריה של סידור החומר. התיאור

אשר , שימוש מחדש ברשומות למטרות אחרות או המרה ממוחשבת, אותו הזמן

הצג את התאריכים בהם נעשו . תרמו למבנה הנוכחי ולסידור החטיבה הארכיונית

 של החומר אינו ידוע יש תהארכיוניההיסטוריה אם . ככל שניתן לדעת, ות אלהפעול

  .לציין זאת

אין לרשום היסטוריה , ישירות מן היוצרנרכשת כאשר יחידת התיאור : אפשרות

  )3.2.4ראה  (.'ישירמקור רכישה כ ':ארכיונית אלא לרשום את המידע

  

  :דוגמאות

Letters written by Herbert Whittaker and mailed to Sydney Johnson remained in the custody of 
Johnson until his death when they were returned/ bequeathed to Whittaker and now constitute 
part of his fonds. 
(Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
This series was consolidated from a number of partially organized and miscellaneous files 
transferred to the State Archives in 1979.(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
This material was located in a garage and sent to the National Archives and Records 
Administration as alienated Federal records.(Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
The papers were purchased by the National Library of Australia in March 1995 from Eddie 
Mabo’s widow, Bonita Mabo.Before the papers were transferred to the Library in December 
1994 they had been stored at the Mabo Family home in Townsville. 
When the Library took delivery of the Mabo Papers,they consisted of a mixture of labeled files 
and loose papers.Files created and identified by Mabo have been retained and located in their 
appropriate series.In some cases,where papers were clearly misfiled,file contents were rearranged 
by Library staff in consultation with members of the Mabo family.Loose papers have been 
arranged into series in thematic and chronological order by Library staff.Users can identify files 
created by Mabo as these have been kept in their original folders and stored in the Library’s 
numbered acid-free folders. Included in the Mabo Papers were a number of audio tapes of oral 
history interviews conducted with Mabo by Professor Noel Loos of James Cook University. 
These tapes have been added to the Library’s Oral History collection.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
Les fonds des archives de cour tirent leur lointaine origine du trésor des chartes,conservé au 
château de Chambéry.Dès le XIVe siècle,semble-t-il,ils se différencient des archives 
comptables.A l’époque d’Amédée VIII,au siècle suivant,le trésor des chartes,placé sous la 
responsabilité d’un archiviste propre, dit clavaire,forme un dépôt distinct de celui de la chambre 
des comptes.En 1539 les documents les plus précieux sont soustraits à l’occupation française et 
transférés à Verceil et à Nice.Dix ans plus tard les archives concernant le Piémont quittent 
Chambéry pour Turin....Au début du XVIIe siècle il existait à Turin deux dépôts :celui du château 
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et les archives camérales ou de la chambre des comptes. De 1713 à 1719 ces fonds firent l’objet 
d’un classement général et, sous l’énergique impulsion de Victor-Amédée II,soixante-quinze 
inventaires en furent rédigés de 1710 à 1720...(Fonds) 
France, archives départementales de la Savoie 
 
L'Archivio della Segreteria di Stato costituiva la prosecuzione di quello cosiddetto del Consiglio 
di reggenza ed ambedue erano sottoposti alla vigilanza del Direttore della Segreteria di Stato.Nel 
1808,con l’annessione della Toscana all’Impero francese,i due archivi confluirono nella 
Conservazione generale degli archivi ed ivi rimasero fino al 1814 quando,con la Restaurazione,fu 
ripristinata la Segreteria di stato,che ritirò dalla Conservazione generale il solo Archivio della 
Segreteria di stato dal 1765-1808, mentre l'Archivio del Consiglio di reggenza confluì nella nuova 
concentrazione archivistica allora costituita e posta sotto il controllo dell’Avvocato Regio, 
denominata Archivi riuniti a quelli delle Regie Rendite,dove fu ordinato ed inventariato.Negli 
anni successivi anche l’Archivio della Segreteria di Stato (1765-1808)passò agli Archivi riuniti a 
quelli delle Regie Rendite,per poi confluire,nel 1846 assieme all’Archivio del Consiglio di 
Reggenza,nell’Archivio delle Riformagioni.(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
Recebendo originalmente o código AP 51, os documentos foram identificados preliminarmente 
no início da década de 1980,tendo resultado desse trabalho uma relação de documentos por 
caixas e dentro destas por número de documento,seguindo como critério a guarda física do 
acervo e,provavelmente,a ordemoriginal de entrada dos documentos na Instituição,sem agrupá-
los por assunto,cronologia ou espécie. Essa relação permaneceu em vigor até julho de 1996, 
quando foi iniciado o arranjo deste fundo.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

   רכישה או העברהישיר למקור  .3.2.4

  .לרכישה או העברההישיר מקור הלזהות את : מטרה

או /את תאריך הרכישה ו, רשום את המקור אשר ממנו נרכשה יחידת התיאור: הכלל

יש , במידה והמקור אינו ידוע. אינו חסויו חלק או המידע הזה אם שיטת הרכישה

  .להוסיף מספרי רכישה או קודים: אפשרות נוספת. לציין זאת

  

  :דוגמאות

Accession#1994-040 donated by Helen Lucas in 1994.Accession #1998-034 donated by Helen 
Lucas in October 1998.(Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Gift of Herbert Whittaker on 22 April 1994.(Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Gift of Edna W.Phelps, 1971 October 29 (Fonds) 
U.S., The University of California, Irvine 
 
Purchased from Anne Vaughan in November 1996 (Acc.96176) (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Attorney-General’s Department (Series) 
National Archives of Australia 
 
Don de la Société ardoisière de l'Anjou (exploitation de Renazé)aux Archives départementales de 
la Mayenne,1969 (Fonds) 
France, archives départementales de la Mayenne 
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Ces documents, provenant de l’ingénieur M.Law,ont été versés par le bureau départemental des 
travaux publics en 1921 (Sub-fonds) 
France, archives départementales de Paris 
 
Achat en 1936 par vente judiciaire au château des Bretonnières en Erbrée (Fonds) 
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
 
Déposées le 22 septembre 1986 par Maître Monneret, syndic de la liquidation (Fonds) 
France, archives départementales du Jura 
 
L'Archivio della Segreteria di stato pervenne all'Archivio Centrale dello Stato in Firenze, all’atto 
della sua fondazione (1852) insieme con il resto degli archivi già appartenuti alle formagioni. 
(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
Doado por Conceição Saint-Pastous de Góes Monteiro, viúva do titular,em 7 de maio de 
1979.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

 תחום התוכן והמבנה  .3.3

  היקף ותוכן .3.3.1

  .של יחידת התיאור  לשפוט את הרלוונטיות האפשרית יםלאפשר למשתמש: מטרה

) גיאוגרפיה, כגון תקופות זמנים(הצג תקציר של היקף בהתאם לרמת התיאור : כלל

של יחידת ) התהליכים המנהליים, קרייםיהנושאים הע, כגון סוגי התעודות(ותוכן 

  . התיאור

  :תדוגמאו

The fonds consist of correspondence, scrapbooks, photographs,"The Diary Series"(1971-1978); 
Relationship Drawings (1978-1981)(both of which includes 246 charcoal drawings,40 sketches, 
34 drawings,5 etchings,47 lithographs,3 framed serigraphs,1 sketchbook,and 1 pastel on paper); 
preliminary drawings for Angelica (1973)and Genesis;twelve original collage drawings for the 
book co-authored by Lucas and Margaret Laurence entitled The Christmas Story (1981) 
complemented with letters from Laurence while they were collaborating on the book; original 
prints (1970s);a sketchbook (1971);and Drawing Dedicated to my Daughter.Lucas provides an 
accompanying narrative to many of the drawings,giving context for the works and an account of 
their evolution between 1971 and 1979. The initial sketchbook pages are also included,portraying 
intimate personal images which she likens to "finding the achievement of my own voice."(Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
This series contains maps and charts that relate, primarily, to the states in insurrection.The 
records show topography,roads,railroads,locations of cities and towns,coastal areas and 
shorelines,lines of defense, approaches to forts,positions of water craft,and operations during 
William Tecumseh Sherman and the Union Army's advances upon Atlanta and upon Vicksburg. 
(Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
On November 25, 1963, President Johnson attended funeral services for President John 
F.Kennedy at St.Matthew's Cathedral.Although the Diary does not contain any details about the 
funeral,it does note that he returned to the Executive Office Building at 3:36 p.m.Later in the 
afternoon he received foreign dignitaries at the State Department,met with Prime Minister 
Hayato Ikeda of Japan,met with President Charles de Gaulle of France,and met with Prime 
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Minister Lester Pearson of Canada.In the evening Johnson attended a meeting for state 
governors before meeting with his economic advisors.(Item) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Correspondence, bills, and receipts,including slave bills of sale,of Siamese twins Chang and Eng 
Bunker relating to their North Carolina property,planting interests,family matters,and 
arrangement for exhibition tours.Also included are an account book, 1833-1839 ,showing income 
from public appearances and itinerary;clippings;photographs;articles about the twins by Worth 
B.Daniels and Jonathan Daniels and related materials;and “Joined at Birth,”a 1998 videotape 
about the twins that was made by Advance Medical Productions of Chapel Hill, N.C., for the 
Discovery Channel.(Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Case contending that the Minnesota Comprehensive Health Care Act of 1976 is pre-empted by 
the Employees Retirement Income Securities Act. (File) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
The papers document many of Eddie Mabo’s activities,especially during the years 1972-
1992.These include his involvement in a number of family-based business and employment-
creation ventures;his establishment of the Black Community School in Townsville,the first 
institution of its kind in Australia; his interest and involvement in indigenous arts;his involvement 
in a number of indigenous health, housing and education related boards,associations and 
committees;and his support for Torres Strait Islander independence and self-determination.The 
papers include material on the landmark land claim case,a number of personal documents,job 
applications and some song lyrics.In the later years of his life, Mabo kept diaries;some of these 
(1976, 1985-1992)are preserved in the Mabo Papers.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
Ce fonds unique en Mayenne est susceptible d'intéresser tout à la fois l'histoire sociale, 
économique et industrielle du département.Il contient des documents très divers,des pièces 
comptables,de la correspondance,des plans,des papiers relatifs aux grèves,à la sécurité dans les 
mines,au groupement économique d'achat,à la Société de secours,etc.A titre d'exemple,la longue 
série constituée par les comptes rendus hebdomadaires de l'ingénieur relatifs à la marche de 
l'entreprise (1910-1930)constitue une source exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un véritable "journal 
de bord"de l'exploitation.(Fonds) 
France, Archives départementales de la Mayenne 
 
Ces dossiers comprennent les projets d’ordre du jour ainsi que les projets de textes devant être 
délibérés en Conseil des ministres,transmis au secrétaire général de la Présidence par le secrétariat 
général du Gouvernement,et les fiches relatives aux mesures individuelles.(Series) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
De juin 1818 à 1928, l’acte d’engagement volontaire enregistre les nom, prénom, âge, profession, 
domicile,date et lieu de naissance,et signalement du volontaire 
(taille,cheveux,sourcils,yeux,front,nez, bouche, menton,visage,signes particuliers),les 
noms,prénoms et domicile des parents.(Series) 
France, archives communales de Nantes 
 
Ces «Etats des arrêts du Conseil et arrêts en commandement »sont des inventaires qui 
répertorient :1°) les arrêts simples rendus par le Conseil privé,avec la date de l’arrêt,le numéro 
d’ordre de la minute,les noms du rapporteur et de la partie qui a demandé une expédition ;2°)les 
arrêts en commandement, avec la date,le numéro d’ordre et le destinataire de l’arrêt,et 
éventuellement le nom du secrétaire d’Etat chargé de conserver la minute originale de 
l’arrêt.(Series) 
France, Centre historique des Archives nationals 
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A signaler un plan en couleur du chemin d’Evry et chemin de Paris à Villeroy et Orangis.(Item) 
France, archives départementales de l’Essonne Il fondo raccoglie gli affari istruiti dalla Segreteria di Stato 
e risolti,fino alla riforma dei Consigli del 1789,nel Consiglio di Stato,successivamente,nel 
Consiglio di Stato,finanze e guerra oppure risolti direttamente dal Granduca nel suo 
Gabinetto.Ad essi fanno seguito le filze di affari e i protocolli del Commissario imperiale e 
dell’Amministratore generale della Toscana che ressero l’ex Granducato fra il 1807 e il 1808, 
prima della diretta annessione all’Impero francese.Il fondo conserva anche i cosiddetti 
“Affari di sanità”, riuniti a quelli della Segreteria di Stato per decreto dell’Amministratore generale 
della Toscana nel 1808.(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
I documenti sono trascritti da varie fonti e precisamente:a)dalle fotoriproduzioni delle carte a 
Prato; b)dagli appunti e riassunti di Gaetano Salvemini delle medesime carte;c)da Die 
Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus.Das Jahr 1914 bis zum 
Kriegsausbruch,herausgegeben von Otto Hoetzsch, Berlin,Verlag von Reimar Hobbing,1931 (Sub-
file) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 
O fundo é constituído de correspondência, discursos, relatórios, recortes de jornais e publicações, 
Documentação referente às atividades do titular como militar, ministro da Guerra, do Superior 
Tribunal Militar e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,entre outros cargos,e à sua vida 
pessoal, abordando a Coluna Prestes,o Tenentismo,a Revolução de 1930 e o Estado Novo.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  ביעור ותקופות אחזקה, המידע על הערכ .3.3.2

קביעה של תקופת האחזקה ההביעור ו, לספק מידע על כל פעולות ההערכה: מטרה

  .שנעשו

קביעה של תקופת האחזקה שנעשו או ההביעור ו, רשום את כל פעולות ההערכה: כלל

  .במיוחד אם ישפיעו על פרשנות החומר, תוכננו לגבי יחידת התיאור

  . לפעולהבמקום המתאים רשום את הסמכות

  :דוגמאות

Criteria for file retention included the presence of attorney’s handwritten notes, substantiating 
Correspondence, depositions, and transcripts, which are seldom or never present in the supreme 
court’s files. (Series) 
U.S., Minnesota Historical Society  
 
All files in this series are appraised as ‘retain permanently’under disposal authorities 
RDS440/10.1; RDA458/8.1 and RDA1176/8.1 (Series) 
National Archives of Australia 
 
All the Mabo Papers that were transferred to the National Library have been preserved.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
( Les éliminations,pratiquées sur place avant le versement aux archives départementales, ont porté 
essentiellement sur des dossiers émanant de l’administration centrale ou rectorale :toutes les 
functions gestionnaires entièrement centralisées (carrière des personnels,notation 
administrative...)sont donc absentes du fonds.(Fonds) 
France, archives départementales de la Marne 
 
Les dossiers de libérations conditionnelles pour la période 1959-1970 (avec quelques reliquats 
antérieurs) représentaient un total de 290 articles.Le délai d’utilité administrative fixé à 25 ans 
étant passé, un échantillonnage a pu être effectué en septembre 1996 en fonction des critères 
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suivants: conservation en totalité des dossiers de condamnés à des peines de réclusion criminelle 
de 5 ans et plus, conservation d’un dossier sur vingt prélevé au hasard pour les autres dossiers. 
(Series) 
France, Service des archives du ministère de la Justice 
 
Il materiale più antico dell’archivio della Dogana di Firenze fu sottoposto a successive ondate di 
scarti nel corso degli ultimi decenni del Settecento e nel terzo decennio dell’Ottocento.Il 
materiale ottocentesco fu a sua volta selezionato al momento della confluenza del fondo 
nell’Archivio Centrale di Stato di Firenze nel 1852.Descrizione del materiale scartato è contenuta 
nei relativi elenchi conservati nella serie degli inventari storici dell’Archivio di Stato di 
Firenze.(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 

 רכישות נוספות .3.3.3
  .שתמש על תוספות צפויות ליחידת התיאורלדווח למ :מטרה

במקום המתאים יש להציג הערכת כמויות . ציין אם רכישות עתידיות צפויות: כלל

  .ותדירותן הצפויה

  :דוגמאות

Further accruals are expected (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
The Attorney General’s litigation files are received annually, ten years after the case is 
closed.Each transfer consists of approximately 50 cubic feet of records.(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Further accruals to this series are expected. (Series) 
National Archives of Australia 
 
It is understood that further Mabo papers are still in the possession of the Mabo Family and may 
be transferred to the Library in the future. (Fonds) 
National Library of Australia 
 
Pour la période 1790-1940, les archives sont provisoirement conservées à l’hôpital :délibérations 
de la commission administrative depuis 1807,registres d’entrée des malades et vieillards depuis 
1841,... registres des décès (1850-1919),statistiques hospitalières (1895-1918),divers registres de 
comptabilité. (Fonds) 
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
 
Trascorsi quarant’anni,le cartelle della serie Carteggio ordinario vengono regolarmente versate di 
anno in anno nella sezione separata d’archivio.(Fonds) 
Italy, Sovrintendenza archivistica per la Toscana 

  

 שיטת הסידור .3.3.4
  .או שיטת המיון של יחידת התיאור/הסדר ו, ידע על המבנה הפנימילספק מ: המטרה

או את שיטת המיון של יחידת התיאור /את הסידור ו, פרט את המבנה הפנימי: כלל

עבור רשומות אלקטרוניות יש לרשום או לספק . וציין כיצד טיפל בה הארכיונאי

  .מידע על תכנית המערכת

בהתאם להסכמות ) 3.3.1(' היקף ותוכן'ניתן לכלול מידע זה במרכיב : אפשרות

  . לאומיות
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  :דוגמאות

The original order of the fonds has been maintained and arranged into five series which reflect 
the major activities of the creator over the years. (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 Organized in 2 series: subject files (1913-1956, 42 cu.ft.) and crop reports and summaries (1932-
1968, 1 cu.ft.).(Sub-fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
 Arranged in two alphabetical sequences, one for general subjects,and one,by creamery name,for 
creameries.(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Aarranged chronologically by year,thereunder alphabetically by name or acronym of office,and 
thereunder chronologically (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
The papers have been arranged into 17 series reflecting either the form of the record (eg: diaries) 
or the activities to which they relate (eg.Business ventures, Moomba Festival, etc).(Fonds) 
National Library of Australia 
Les papiers de famille ont été classés dans l’ordre de succession des familles qui ont été 
propriétaires de La Chapelle.Les papiers relatifs aux familles alliées à la famille de Moustier...ont 
été classés en dernier. A l’intérieur de chaque génération,on a classé ensemble les documents qui 
concernaient le chef de famille,son épouse et ses enfants...Pour chaque groupe familial...figurent 
en tête les documents relatifs aux événements familiaux,suivis des correspondances,des pièces 
concernant la gestion du patrimoine, les activités intellectuelles...,les activités politiques et sociales 
(Fonds) 
France, archives départementales de la Seine-et-Marne 
 
Il fondon, ella parte che riguarda specificatamente la documentazione prodotta dalla Segreteria di 
Stato, è strutturato nelle tre serie tipiche degli archivi delle segreterie e dei ministeri toscani:quella 
delle buste di affari risoluti,quella dei registri dei protocolli delle risoluzioni e,infine,quella dei 
registri (o repertori) degli affari,che costituisce lo stumento di accesso alle altre due.Rimasto privo 
di strumenti di corredo e di numerazione unica,fino al suo trasferimento dagli Uffizi all'attuale 
sede dell'Archivio di stato di Firenze (1989),è stato in quell’occasione inventariato e dotato di 
numerazione unica di corda da Orsola Campanile. (Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
I documenti sono ordinati in unica serie cronologica (Sub-file) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
 
Após a checagem dos documentos com a relação existente e a separação dos documentos por 
ano, foi possível a elaboração de um quadro de arranjo com diversas formas de seriação,tais 
como temática, estrutural e por espécie.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

 תחום תנאי הגישה ותנאי השימוש .3.4

 תנאי גישה ניהול  .3.4.1
לספק מידע על המעמד המשפטי או על תקנות אחרות המגבילות או : מטרה

  .התיאורהמשפיעות על הנגישות ליחידת 

התקנה או המדיניות המשפיעים , החוזה, יש לפרט את החוק או המעמד החוקי: כלל

 החומר ואת ה שלסגירהציין את אורך תקופת . על הגישה ליחידה המתוארת

  .החומר לעיון כאשר ימצא מתאים לכךיפתח התאריך בו 
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  :דוגמאות

Unrestricted access, including display rights and consultation rights (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Patient records contain private data; records are closed for 50 years from date of 
creation.Researchers may apply to use these records in accordance with State Archives access 
statement.(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Material restricted by 5 USC 552 (b) (1)-National Security (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
 
Material restricted by terms of donor's deed of gift (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Use of audio, video, or film materials may require production of viewing copy. (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
All materials of living persons other than Louis D.Rubin, Jr., are closed to research until January 
2018 (25 years) or until date of death of such persons, whichever occurs first, except with the 
written permission of the persons involved.This restriction chiefly affects materials in Series 1.1., 
6.2., and 7.1. LDR material is without restriction. (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Access to the entire fonds is restricted until 2005.Series 3 (Business ventures)is closed until 31 
December 2000. (Fonds) 
National Library of Australia 
 
As of November 1999, 1170 file items in this series have been access examined.1150 files have 
been determined as being open access,18 files determined as open with exemption and two files 
determined as closed access.Other files in the series have not yet been access examined.The 
controlling agency for this series is the Department of Defense,Central Office.(Series) 
National Archives of Australia 
 
Archives publiques communicables conformément à la loi n°79-18 du 3 janvier 1979, article 7 
(délai de soixante ans à compter de la date du document).Cependant,même pour les documents 
déjà communicables en application de la loi,le très mauvais état matériel des documents ne 
permet pas d'assurer leur libre consultation;pour cette raison et dans l'attente d'un microfilmage,il 
reste nécessaire de déposer une demande d'autorisation.(Fonds,sub-fonds) 
Direction des archives de France 
 
Correspondance familiale non communicable avant 2010. (Fonds) 
Direction des archives de France 
 
La majorité des documents contenus dans ce fonds est désormais librement 
consultable.Néanmoins,la communication de certains dossiers relatifs au personnel est soumise 
au délai de communication prévu par l’article 7 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (120 ans à 
compter de la date de naissance de l’intéressé,150 ans à compter de la date de naissance pour les 
documents comportant des informations à caractère médical).(Fonds) 
Direction des archives de France 
 
Consultazione limitata e con autorizzazione del Comitato per la pubblicazione delle Opere di 
Salvemini (Fonds) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
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Para sua preservação, o acervo foi microfilmado e o acesso só é concedido por meio desse 
suporte. (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

   שעתוקתנאי ניהול  .3.4.2

  .להגדיר את כל ההגבלות על יצירת העתקים של יחידת התיאור: מטרה

 שעתוקהמגבילים את , צריםכגון זכויות יו, שעתוקיש לתת מידע על תנאי : כלל

במידה ולא ידוע על קיומם של תנאים . יחידת התיאור לאחר שניתנה גישה לחומר

  .אם תנאים כאלה אינם קיימים אין צורך לרשום זאת. כאלה יש לרשום זאת

  :דוגמאות

Copyright is retained by the artist (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Quotation or publication, beyond the fair use provisions of the copyright law, from records less 
than 25 years old requires written permission. (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
May not be reproduced without the written permission of MGM-Hearst Metrotone News. (Item) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
The donor has retained all proprietary rights and copyright in the published and unpublished 
writings of Rose Wilder Lane and Laura Ingalls Wilder.Those materials may be duplicated but 
may not be published without permission.(Fonds) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
La reproduction de documents appartenant à l’Etat et conservés aux Archives nationales donne 
lieu à la perception d’un droit de reproduction.(Fonds) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
La riproduzione della serie “registri degli affari”è consentita unicamente in fotocopia da 
microfilm esistente. (Series) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 

  

  צורות כתב / שפה .3.4.3

ים ביחידת ומערכות הסמלים הקיימ, צורות הכתב, ות/לזהות את השפה: מטרה

  .התיאור

או את צורות הכתב של החומרים המרכיבים את יחידת /ות ו/רשום את השפה: כלל

צורות כתבים או סמלים יוצאי דופן או , ב"ציין כל שימוש במערכות א. התיאור

  .בקיצורים

  ות / ה המתאימים לשפISO- לכלול את הקודים של תקני הניתןכמו כן : אפשרות
(ISO 639-1 and ISO 639- 2: International Standards for Language Codes) or script(s), (ISO 
15924: International Standard for Names of Scripts). 

  
  :דוגמאות

In Dakota, with partial English translation (File) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 

 31



Chinese (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
English (File) 
National Archives of Australia 
 
Latin.Ecriture insulaire (noter en particulier l'abréviation utilisée pour per) (Item) 
Direction des archives de France 
 
Scrittura notarile con molti prestiti dalla libraria.Numerose le legature soprattutto «sine virgula 
superius» come nella libraria.Ricchissimo il sistema abbreviativo che tipicizza la scrittura notarile, 
presenti le note tachigrafiche (Item) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
Em português, contendo documentos em inglês, francês, espanhol e alguns cifrados. (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  מאפיינים פיזיים ודרישות טכניות  .3.4.4

לספק מידע על כל מאפיין פיזי חשוב או דרישות טכניות המשפיעות על : מטרה

  .השימוש ביחידת התיאור

המשפיעים , שימורכגון דרישות ה, ציין את כל המאפיינים הפיזיים החשובים: כלל

או חומרה הדרושות /הער על כל דרישה של תוכנה ו. על השימוש ביחידת התיאור

  .לנגישות ליחידת התיאור

  :דוגמאות

Videotapes are in ½inch helical open reel-to-reel format.(Sub-series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Many of the prints show some fading and silvering. (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
At least six prints have their images obscured due to time and the unstable chemical conditions 
within the print paper. (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Sigillo fragile, escluso dalla riproduzione in attesa del restauro (Item) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 

  

  עזרי איתור  .3.4.5

  . של עזרי איתור ליחידת התיאורםלציין קיומ: מטרה

 או יוצר הרשומות ארכיוןהצג מידע על כל עזרי איתור היכולים להימצא בידי : כלל

כלול מידע אם מתאים .  להקשר ולתוכן של יחידת התיאור מידע הקשוריםהמספק

  . על הימצאותם של העתקי עזרי איתור

  :דוגמאות

Contents list available (Series) 
Canada, York University Archives 
 
Transcript of original interview available (Series) 
Canada, York University Archives 
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Series level descriptions available with associated box lists (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
An inventory that provides additional information about this collection is available in electronic 
form at http://www.mnhs.org/library/findaids/00020.xml.(Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Geographic index (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
A set of bound volumes contains caption lists for these negatives. (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
Paper inventories for parts of this series are available upon request.As of November 1999, 1172 
file item descriptions are available on the National Archives’RecordSearch database.(Series) 
National Archives of Australia  
 
A 31 page published finding aid is available.This finding aid is also available on the Web at 
http://www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html (Fonds) 
National Library of Australia 
 
Répertoire numérique du fonds 234 J.Société ardoisière de l'Anjou.Exploitation de 
Renazé/Isabelle LAS.-(Archives du pays bleu/Archives départementales de la Mayenne).-Laval: 
Archives départementales de la Mayenne, 1922.Comprend notamment un glossaire des termes 
techniques de l'industrie ardoisière. (Fonds) 
France, archives départementales de la Mayenne 
 
Actes du Parlement de Paris.Première série :de l'an 1254 à l'an 1328.Tome premier :1254-1299,par E. 
Boutaric, Paris, 1863, in-4°, CXII-CCCXXXII-468 p.Tome deuxième: 1299-1328, par E.Boutaric, 
Paris, 1867, in-4°, 788 p. (Archives de l'Empire.Inventaires et documents).  
Inventaire analytique dans l'ordre chronologique reconstitué de tous le actes du Parlement de 
Paris,de 1254 à janvier 1328, avec adjonction de nombreux documents provenant du Trésor des  
Chartes.Index des noms géographiques,de personnes et de matières des deux volumes,à la fin du 
tome deuxième.(Series) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
Segreteria di Stato (1765-1808), inventario a cura di O.Campanile, Firenze, 1989, Inventari, N/292 
(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
ARQUIVO NACIONAL (Brasil).Guia de Fundos do Arquivo Nacional.Rio de Janeiro:O 
Arquivo, 1999.673 p.Digitado e em base de dados. 
__________.Fundo Góes Monteiro: inventário analítico.Rio de Janeiro: O Arquivo, 1999,209 
p. (Instrumentos de Trabalho; n.19)  
O inventário acha-se também disponível em base de dados. (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
 

 תחום חומרים קשורים ליחידת התיאור   .3.5

  קיום ומיקום החומרים המקוריים .3.5.1

ביעורם של חומרים מקוריים או /זמינותם ו, מיקומם, לציין את קיומם: מטרה

  .כאשר יחידת התיאור מכילה העתקים
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רשום את )  אחרמקוםה או בזבמוסד (המקור של יחידת התיאור זמין אם : כלל

אם החומר המקורי אינו קיים עוד או . יחד עם מספרי הבקרה המיוחדים לו, מיקומו

   .ציין מידע זה, שמיקומו אינו ידוע

  :דוגמאות

Following sampling in 1985, the remaining case files were destroyed. (Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
It appears the original of file item 81645 was withdrawn from A471 some time after August 
1988, and currently the file has not been located .A photocopy of the file has been placed with 
the series in lieu of the original. (Series) 
National Archives of Australia 
 
The originals are located in the Western Historical Manuscript Collection, University of Missouri, 
Columbia, Missouri. (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Originals of these documents are presidential records in the custody of the National Security 
Council. (Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Microfilm du cartulaire de Redon (original aux archives de l’Evêché) (Series) 
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
 
Attualmente le carte a Prato sono conservate presso l'archivio dell'Istituto nazionale per la storia 
del movimento di liberazione in Italia (Milano).Su Carlo a Prato e il suo archivio cfr. 
TORCELLAN N., Per una biografia di Carlo a Prato, in Italia contemporanea, 1970, lug.-
set.,124,p.3-48,dove è anche la descrizione sommaria del Fondo a Prato (File) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: The unit of description is made up of copies from the personal papers of Carlo a Prato 

  

  ם מקיום העתקים ומיקו .3.5.2

  .תם של העתקי יחידת התיאורם וזמינויקוממ, לציין את קיומם: מטרה

רשום את ) מוסד אחר מקוםזה או בבמוסד (העתק של יחידת התיאור זמין אם : כלל

  .יחד עם מספרי הבקרה המיוחדים לו, מיקומו

  :דוגמאות

Digital reproductions of the Christie family Civil War correspondence are available electronically 
at http://www.mnhs.org/collections/christie.html.(Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
In August 1988 a photocopy of item 81645 (from the Japanese War Crimes Trials section of the 
series) was transferred to the Australian Archives from the Australian War Memorial under the 
number 1010/6/134 and accessioned into series A2663.(Series) 
National Archives of Australia 
 
The Mabo Papers have been microfilmed onto 11 reels of 35mm film held at NLA Mfm G 
27,539-27,549.Full sets of the microfilm are held by the Townsville and Cairns campus libraries 
of the James Cook University of North Queensland.(Fonds) 
National Library of Australia 
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Cases numbers 1-769 have been reproduced as National Archives and Records Administration 
microfilm publication M1082, entitled “Records of the U.S.District Court for the Eastern District 
of Louisiana, 1806-1814.”(Series) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Les cahiers de doléances ont été microfilmés sous la cote 2 Mi 30 (File) 
Direction des archives de France 
 
Una copia dei microfilm e delle trascrizioni furono depositati nel maggio 1941 nella Widener 
Library di Harvard (Cambridge, Mass) e si trovano ora nella Houghton Library (*48M-394)(Series) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Microfilmes 045-97 a 054-97. (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  יחידות תיאור קשורות .3.5.3

  .לציין יחידות תיאור קשורות: מטרה

הקשורות על ידי , אחרבמקום רשום מידע על יחידות התיאור באותו ארכיון או : כלל

השתמש בהקדמה מילולית מתאימה והסבר את . ים/ים אחר/מוצא או על ידי קשר

קשורה הינה עזר איתור השתמש בסעיף במקרה ויחידת התיאור ה. אופי הקשרים

  . על מנת ליצור הפניה אליה)3.4.5(עזרי האיתור 

  :דוגמאות

Earlier files of a similar nature (1959-1968) are catalogued as Minnesota.Secretary of State. 
Charitable corporations files.(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
See also Louis Decimus Rubins papers (#3899) and the Clyde Edgerton papers (#4616) in the 
Southern Historical Collection, University of North Carolina at Chapel Hill (Fonds) 
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
 
Previous series: A703 –Correspondence files, multiple number series with occasional alphabetical 
prefixes and infixes [Canberra]. Controlling series: 
1 Jan 1901 -A3193, Name index cards for courts-martial files [including war crimes trials], 
alphabetical series; 1 Jan 1901 -A6739, Register of Transcripts of Courts-Martial Proceedings; 
1 Jan 1929 -31 Dec 1952 A5024, Subject index cards to A432, Correspondence files, annual 
single number series -A5024 controls those files relating to Japanese war crimes trials; 
1 Jun 1975 -by 3 Jul 1975 A3194, Copies of subject index cards [A5024] relating to Japanese war 
crimes trials -A3194 controls those files relating to Japanese war crimes trials. 
A quantity of records in this series, within the file number range 80776 to 81663, deals with 
Japanese war crimes trials.The index cards for these files are available as CRS A3193/XM1 and 
A3194/XM1. (Series) 
National Archives of Australia 
 
Sound recordings from the Mabo Papers are held in the National Library’s Oral History 
collection at TRC 3504.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
Ces documents prennent la suite de ceux versés depuis 1811 dans les séries F 1: administration 
générale, F 4: comptabilité générale, et F 19: cultes (Series) 
France, Centre des archives contemporaines 
 
Des registres de même origine sont conservés sous les cotes 11 J 1-81 (fonds Magon de la Balue, 
complément) et en 39 J 1-12 (fonds Urvoy de Saint-Michel)(Series) 
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France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
 
A compléter, aux Archives départementales de la Côte-d’Or, par le fonds de la chambre des 
comptes de Dijon qui contient celui de la chambre des comptes de Savoie pour la Bresse,le 
Bugey et le Pays de Gex; on notera en particulier les comptes des châtellenies avec les amendes 
de justices (XIIIe-XVIIe siècles) (B 6670 à 10409)et les aveux et dénombrements des seigneurs 
(B 10470 à 11118)(Fonds) 
France, archives départementales de l’Ain 
 
Le buste di affari direttoriali dal 1771 al 1785 sono attualmente conservate nel fondo Consiglio di 
reggenza (1737-1765), nn.1008-1025.Anche ad esse si accede, come al resto della documentazione 
riferibile alla Segreteria di Stato, attraverso la serie dei registri degli affari, conservata nel fondo 
Segreteria di Stato (1765- 1808).(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 

  

  פרסום/ הוצאה לאור  .3.5.4

הלימוד או הניתוח , ו או שהתבסס על השימוש/ים שנעשה/לציין כל פרסום: המטר

  .של  יחידת התיאור

או מידע על פרסום בנוגע ליחידת התיאור או על פרסום מבוסס /רשום ציטוט ו: כלל

פקסימיליות פרסומי כלול הפניות אל . לימוד או ניתוח של יחידת התיאור, על שימוש

  . תעתיקים וא

  :דוגמאות

The entire calendar has been published in 12 volumes from the set of cards held by the 
University of Illinois.The Mereness Calendar: Federal Documents of the Upper Mississippi Valley 1780-
1890 (Boston: G.K. Hall and Co., 1971). (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Noel Loos’biography of Mabo, Edward Koiki Mabo: his life and struggle for land rights, St Lucia, UQP, 
1996, makes numerous references to the Mabo Papers. (Fonds) 
National Library of Australia 
 
Fr.Bluche a publié sous le titre Les Honneurs de la Cour, Paris, 1957, 2 vol.in-4°(Les Cahiers nobles,n 
os 10 et 11),un catalogue des maisons ou familles admises au XVIII e siècle aux honneurs de la 
Cour,établi d'après ces documents.(Series) 
France, Centre historique des Archives nationals 
 
BUCCHI, S.Nota sulla formazione dell'Archivio Salvemini, in Il Ponte, 1980, XXVI, 1, gen., p.43-
61; VITALI, S., L'Archivio Salvemini, in Informazione, 1987, VI, 12, p.39; Introduzione.In 
VITALI, S., Archivio Gaetano Salvemini.I Manoscritti e materiali di lavoro, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998; SALVEMINI, G., Opere, 
Milano, Feltrinelli, 1961-1978,vol.1-9 (tomi 18);SALVEMINI,G.,Carteggio,1898-1926, Bari, 
Laterza, 1984-1997,(voll. 5) (Fonds) 
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Note: Publications about the fonds Salvemini Gaetano and based on the documents within the fonds 
. 
SMITH, Peter Seaborn. Góes Monteiro and the role of the Army in Brazil. [s.l.: s.n.], 1980. 
MONTEIRO, Pedro Aurélio de Góes.The Brazilian Army 1925: a contemporary 
opinion.Introdução de Peter Seaborn Smith. [s.l.]: University of Waterico, 1981. (Occasional 
paper series) (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
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 תחום הערות .3.6

  הערה  .3.6.1

 .לספק מידע שאינו מתאים לאף אחד משאר אזורי התיאור: מטרה
רשום מידע מיוחד או חשוב שאינו מתאים לאף אחד מהמרכיבים המוגדרים : כלל

  .הקודמים של התיאור

  :דוגמאות

Title supplied from contents of the series (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Also known as: Uncle Remus collection.(Fonds) 
U.S., Emory University 
 
Previously known as: Battle of Kennesaw Mountain collection.(Fonds) 
U.S., Emory University 
 
Please note that only a portion of this item has been digitized and made available online.(Item) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Item barcode 209393 (File) 
National Archives of Australia 
 
Fontes complementares são mencionadas no inventário do fundo.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  

 תחום בקרת התיאור  .3.7

  הערת הארכיונאי  .3.7.1

  .להסביר כיצד הוכן התיאור ועל ידי מי: מטרה

  .תיאור ומי הכין אותםמקורות שנעזרו בהם בעת הכנת ההרשום הערות על : כלל

  :דוגמאות

Description prepared by S.Dubeau in October 1997; revised in April1999 (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Processed by: Lydia Lucas, May 1996;Lara Friedman-Shedlov,May 1999 (Fonds) 
U.S., Minnesota History Society 
 
Description written by Sharon G.Thibodeau (Fonds) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Papers arranged and described by Adrian Cunningham.(Fonds) 
National Library of Australia 
 
La descrizione è stata compilata da Alessandra Topini nel corso del progetto “Anagrafe 
informatizzata degli archivi italiani”e revisionata da Stefano Vitali (1999).Sono state consultate le 
seguenti fonti archivistiche:AS FI,Segreteria di Stato (1765-1808),1142;SÚAP,Rodinný archiv 
Toskánsckých Habsburku, Ferdinando III,1,cc.1-4;le opere seguenti:;PANSINI G.,Potere politico e 
amministrazione al tempo della Reggenza lorenese,in Pompeo Neri.Atti del colloquio di studi di 
Castelfiorentino 6-7 maggio 1988,a cura di A.Fratoianni e M.Verga,Castelfiorentino,Società storica 
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della Valdelsa,1992,p.29-82;CONTINI A.,Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (1755-1766), ibidem; 
p.239-331;BECAGLI V.,Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina, 
ibidem,p.333-376 (Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
Descrição preparada por Mariza Ferreira de Sant’Anna e Maria da Conceição Castro,técnicas do 
Arquivo Nacional.(Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 

  

  כללים או מוסכמות .3.7.2

  . או התקנות שעליהם מתבסס התיאוריםפרוטוקוללזהות את : מטרה

ם או המקומיי/הלאומיים ו, רשום את המוסכמות או הכללים הבינלאומיים: כלל

  . לפיהם הוכן תיאור היחידה הארכיונית

  :דוגמאות

Fonds and series level descriptions based on Rules for Archival Description (Fonds) 
Canada, York University Archives 
 
Description based on the Oral History Cataloging Manual (Chicago: Society of American 
Archivists, 1995).(Series) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
Series controlled and described under the rules of the National Archives of Australia’s 
Commonwealth Records Series (CRS) System.(Series) 
National Archives of Australia 
 
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de l’ouvrage 
suivant: Direction des Archives de France, Les instruments de recherche dans les archives, Paris: La 
Documentation française,1999,259 p.(Fonds) 
Direction des archives de France  
 
La descrizione è stata compilata sulla base del Manuale per i rilevatori del progetto “Anagrafe degli 
archive italiani.”(Roma,1994)e delle Istruzioni per la rilevazioni dei dati. Progetto  “Anagrafe”dell’ 
Archivio di Stato di Firenze (Firenze,1995-1997) e revisionata facendo riferimento all’International 
Standard Archival Description (General)(Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 

  

  ים של התיאורים /תאריך .3.7.3

  .או שונה תיאור זה/הוכן ומתי לציין : מטרה

  .  התיאור תוקןים בהם נערך או /רשום את התאריך: כלל

  

  :דוגמאות

Finding aid prepared April 1972. (Fonds) 
U.S., Minnesota Historical Society 
 
1999-02-11 (Item) 
U.S.National Archives &Records Administration 
 
Series registered, 24 September 1987.Description updated, 10 November 1999.(Series) 
National Archives of Australia 
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File access decision and item registration, 22 November 1984 (File) 
National Archives of Australia 
 
Redatta nel 1995, revisionata nel settembre 1999. (Fonds) 
Italy, Archivio di Stato di Firenze 
 
1/12/1999 (Fonds) 
Brazil, Arquivo Nacional 
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  1 –' נספח א

ולא כולל את כל האפשרויות טיפוסי  מראה מקרה ISAD(G) של   מודל ההיררכיה.1א

  כל מספר של רמות ביניים אפשרי בין כל אלה המוצגות במודל. של הרמות

  

  מודל של רמות סידור החטיבה 

  

  

  

 

   

    



  2 –' נספח א
  

 הקשר בין רשומות תיאוריות למבוקרות
  המחשה עם דוגמה
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  'נספח ב
  

  דוגמאות מלאות
  

  של תיאוראו דרכים שבהן מרכיבים אלה, התקן אינו מכיל תבניות פלט" , )6.ה( של ההקדמה 6בהתאם לפסקה . ISAD(G)ממחישות את  בנספח זההדוגמאות 

ות של למטר, למרות זאת. ההצגה והסדר של מרכיבי התיאור בנספח זה אינם מחייבים, כתוצאה מכך". ברשימות ועוד, בקטלוגים, באינוונטרים, לדוגמה, יוצגו

  .ISAD(G)הם עוקבים אחר הסדר של , התקן הזה

לא כל .  למטרות התקןכפי שהן ישימות ,  מומחשת על ידי שילוב רמות רבות ככל הניתן של התיאור בהיררכיה אנכיתISAD(G)התפיסה מרובת הרמות של 

בהכרח את כל הרמות האפשריות ולא את כל התיאורים מראה  לא התיאור של כל חלק.  מוזחכאשר רמות התיאור מוצגות ניתן להם . הדוגמאות מרובות רמות

 מרכיבי עשרים ושישההדוגמאות לא בהכרח מכילות את כל , 12.בהתאם לסעיף מ.  האפשריים היכולים לנבוע מתיאור חטיבה על חלקיה או אוסף על  כל חלקיו

מיושם באמצעות , "אי חזרה על מידע",  לתיאור מרובה  הרמות2.4כלל . ל רמהמרכיבי החובה של התיאור בדוגמאות אינם חוזרים בכ. ISAD(G)התיאור של 

  ות/ אין צורך לחזור עליו ברמה, אם יוצר יחידת התיאור ברמה גבוהה יותר הוא זהה ליוצר ברמה נמוכה יותר, לדוגמה. המראה היררכיה משולבת' ההצגה בנספח ב

  .יותרות  / ההנמוכ

 תיאור סוגים מסוימים של חומרים  עשוי לבוא לידי ביטוי באמצעות 4. מ–בהתאם ל . שמותיהם מופיעים בטור השמאלי בשפת התקןהמספור של מרכיבי  התיאור ו

 מוצגים ISAD(G) –שמות מרכיבי התיאור לחומרים מיוחדים אשר אינם מופיעים ב ). תיאור זה מופיע בדרך כלל ברמת הפריט.  (הנחיות מקומיות או אחרות

  .).3.7.2ראה (וחובה לציין את הכללים ואת הנחיות או את ההסכמות שבשימוש בסוגרים 

השונים מהשפה של התקן , השמות של מרכיבי התיאור בשפת התיאור. ICA/CDS –ב שהוגש התוכן של מרכיבי התיאור מופיע בטור האמצעי בשפת התיאור כפי  

  .ה זהה לשפת התקןטור זה יהיה ריק אם שפת התיאור הינ. מופיעים בטור הימני

  .ISAAR(CPF) לשמות יוצרים ראה לכללי הסמכה. נקודות גישה לא מוצגות בדוגמאות אלה, )מבוקרים או לא מבוקרים(ים /ות  היוצר/מלבד שם
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