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Introducció

Un llenguatge documental és un vocabulari de termes en llenguatge natural

o un sistema artificial de signes normalitzats que facilita la representació del

contingut dels documents. Les funcions principals d’un llenguatge documen-

tal són indexar el contingut dels documents i permetre’n la recuperació a par-

tir del camp matèria.

Hi ha sis llenguatges documentals:

1) Els sistemes de classificació

2) Les llistes d’encapçalaments de matèria

3) Les llistes d’autoritats

4) Els tesaurus

5) Les llistes de descriptors lliures

6) Les llistes de paraules clau o indexació automàtica

Els llenguatges formen part de la cadena documental, que és el conjunt

d’operacions i tècniques que s’apliquen a la col·lecció o fons documental d’un

servei d’informació i documentació (SID) i que comprenen les fases d’entrada,

anàlisi i tractament i difusió. Concretament, formen part de la fase anàlisi i

tractament per a indexar i de la fase instruments de cerca per a recuperar.
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En els mòduls següents es tracten cada un dels llenguatges, tant en la indexació

com en la recuperació, amb la finalitat de descriure’n els usos actuals tant en

col·leccions editades com en entorns web.
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Objectius

Els objectius que ha d’assolir l’estudiant amb aquest mòdul didàctic són els

següents:

1. Expressar-se amb propietat quant a les fases d’indexació i recuperació,

termes d’indexació i tipologies dels llenguatges documentals.

2. Reconèixer el llenguatge o la combinació de llenguatges que indexen una

font d’informació per a fer cerques més precises.

3. Avaluar la qualitat de la indexació quant al llenguatge documental, el

professional que indexa i el resultat o indexació.

4. Avaluar la qualitat de la recuperació quant a les taxes d’exhaustivitat, pre-

cisió, silenci i soroll.

5. Identificar el paper dels llenguatges documentals en la millora de les taxes

que avaluen la indexació i la recuperació.

6. Practicar la indexació amb els llenguatges documentals controlats.

7. Conèixer l’estat actual de cada llenguatge documental i les línies

d’investigació futures.

8. Aprendre a recuperar amb llenguatges documentals controlats.

9. Recuperar amb destresa amb llenguatges lliures i naturals al Web.

10. Adquirir prou elements de judici i coneixement per poder estar al corrent

de les noves investigacions que vagin sorgint en l’entorn dels llenguatges

documentals i el Web semàntic.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Llenguatges documentals: indexació, recuperació i avaluació
Manela Juncà Campdepadrós

1. Els llenguatges documentals en el procés d’indexació i recuperació

2. Avaluació de la indexació i la recuperació

Mòdul didàctic 2
Sistemes de classificació, llistes d’encapçalaments de matèria i
llistes d’autoritats
Manela Juncà Campdepadrós

1. Classificació i recuperació amb sistemes de classificació

2. Indexació i recuperació amb llistes d’encapçalaments de matèria i llistes

d’autoritats

Mòdul didàctic 3
Tesaurus, llista de descriptors lliures i indexació automàtica
Manela Juncà Campdepadrós

1. Indexació i recuperació amb tesaurus

2. Indexació amb llistes de descriptors lliures: etiquetes i indexació social

3. Indexació automàtica
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