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El SUV és una secció del Consell 
Internacional d’Arxius (ICA) i oberta a 
arxivers i arxiveres d’ universitats, 
acadèmies de les ciències i de les lletres, 
societats lletrades, i institucions de recerca. 
Fundat al Congrés del ICA de 1992 a 
Montreal, el SUV anima a arxivers i 
arxiveres d’universitats i d’institucions de 
recerca d’arreu del món a afrontar els 
reptes d’arxiu del segle XXI. 
 
Objectius del ICA/SUV: 
 
o promoure la comunicació i cooperació entre 

arxius i arxiveres d’universitats i d’un gran ventall 
d’institucions dedicades a la recerca i a les 
col.leccions especialitzades. 

o recollir i difundir informació sobre la creació i 
administració dels esmentats arxius, llurs 
polítiques i procediments, i el paper dels arxius 
de cara a institucions amfitriones i al conjunt de 
la societat.   

o presentar conferències i publicacions i 
proporcionar contactes  que ajudin al 
desenvolupament i la fortificació dels arxius. 

o cooperar amb altres organismes del ICA i amb 
organitzacions arxivístiques i acadèmiques afins. 
-  

Organització del ICA/SUV 
El SUV està dirigit per una secretaria de 
Secció composta per un president, un sots-
president i un secretari electes, així com un 
màxim de nou membres electes.  
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Els següents comitès permanents, així com 
altres comitès ad hoc, fan treball adicional 
en àrees especialitzades:  
 

- Comitè del Projecte de Biografia 
Arxivística 

- Comitè d’Afiliació 
- Consell Editorial de Butlletins 

Informatius  
 
Per més informació sobre la Secció i les 
seves activitats podeu consultar la pàgina 
web de la secció:  
http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php



Apunteu-vos! 
 
 
Es poden obtenir impresos per 
inscriure’s el Consell Internacional 
d’Arxius a:  
 
ICA Secretariat  
60, rue des Francs-Bourgeois  
F-75003  
Paris France 
Email : ica@ica.org   
 
O a la pàgina principal de ICA: 
http://www.ica.org/join 
 
 
Per fer-se membre del SUV,  
podeu contactar:  
szary@email.unc.edu 
 
o escriure a: 
 
Richard Szary 
 ICA/SUV Secretary  
 Louis Round Wilson Library  
 CB #3908  
 University of North Carolina   
 Chapel Hill, NC 27514 
 United States of America 
 

Programa Professional del SUV  
 
Conferències: 
L’exàmen anònim expert (double-blind 
review) de les propostes de 
presentacions garanteix conferències 
de qualitat. Desde la seva fundació, el 
ICA/SUV ha celebrat seminaris o 
conferències cada any, excepte els 
anys en què el ICA celebra el seu 
congrés quadriennal.  Alguns del temes 
tractats a les conferències són els 
següents: 
 
- 2009:  “Arxius d’Universitats I 

Institucions de Recerca: Una 
Perspectiva Internacional” (Rio de 
Janeiro, Brasil) 
 

- 2010:  “Tradició i Pràctica 
Arxivístiques: Són Historiadors els 
Arxivistes?” (Praga, Republica Txeca) 
 

- 2011:  “Fem un Pas 
Endavant!:Reclutament Extern i Intern 
per a Arxivistes” (Edmonton, Canada) 
 

- 2013:  “L’Arxivista New Age: Gestió 
d’Arxius en un Món Digital” 
(Barbados) 
 

- 2014:  “Arxius i Dades de Recerca” 
(París, França) 
 

- 2015: “Arxius de Mitjans Audiovisuals 
a Universitats i Institucions de 
Recerca ” (Chapel Hill, Carolina del 
Nord, EEUU)  

 
Publicacions 
Al 2008, el Comitè de Publicacions del 
SUV va preparar una edició especial del 
COMMA amb col.laboracions escollides 
de les conferències sobre problemes 
dels arxius de universitat. Desde 2009, 
la Secció ha publicat el Butlleti 
Informatiu ICA-SUV amb frequència 
biennal. 
 
Normes d’Evaluació 
Amb finançament de la Commissió del 
Programa de l’ ICA, el SUV ha creat 
directrius per a l’evaluació de 
documents d’importància per arxius 
d’universitat i d’institucions de recerca: 
 

 Gestió i Conservació de Documents 
i Dades Científics (2011) 

 Directrius d’Evaluació i  Disposició 
de Documentació d’Estudiants 
(2012) 

 
Projectes 
Qui és Qui en Arxius a Nivell Global: 
Biografies. Encetat el 2014, el projecte 
Biografia Arxivística Internacional En 
Línia té com a objectiu facilitar la 
comunicació, l’enteniment, i 
l’aprenentatge entre arxivistes més 
enllà de barreres nacionals. La pàgina 
web del projecte oferirà biografies de 
personalitats vives o mortes que van fer 
aportacions teòriques i pràctiques al 
camp dels estudis arxivístics, i que 
incluirà una petita bibliografia primària 
i/o secundaria per a cada personalitat. 


