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Introducció

En aquest mòdul treballarem els formats dels registres bibliogràfics. És a dir,

veurem com presentar la informació que representa un document, els ele-

ments descriptius i els organitzatius.

Per a fer-ho, coneixerem els diferents tipus de formats, segons els entorns de

treball. En primer lloc, revisarem el format ISBD per a la creació de registres

bibliogràfics en catàlegs�manuals. En segon lloc, aprofundirem en el format

MARC21 per a registres bibliogràfics i d'autoritat en els catàlegs�automatit-

zats.

En tercer lloc, estudiarem la descripció dels documents o recursos en metada-

des, concretament del format Dublin�Core�Metadata�Initiative (DCMI).

Amb les RDA s'ha plantejat la necessitat de crear nous formats catalogràfics que

donin resposta a les necessitats sorgides quan es busca informació, i que siguin

fàcils d'aplicar. Recordem que les RDA tenen com a filosofia pensar sempre en

l'usuari, en les tasques que aquest fa quan efectua cerques d'informació. Per

això, veurem les iniciatives que es duen a terme en aquest camp i en concret,

el desenvolupament del projecte BIBFRAME.

Finalment, treballarem amb KOHA, un sistema integrat de biblioteques que

inclou un mòdul de catalogació, ja que serà el programari amb el qual treba-

llarem la part pràctica de l'assignatura.
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Objectius

Els objectius que l'estudiant assolirà després de treballar aquests materials di-

dàctics són els següents:

1. Conèixer les eines actuals per a crear i gestionar registres bibliogràfics.

2. Entendre el funcionament del format MARC21 per a la creació de registres

bibliogràfics i d'autoritat en catàlegs automatitzats.

3. Conèixer el format Dublin Core Metadata Initiative per a descriure docu-

ments electrònics.

4. Entendre la necessitat de nous formats davant de les noves normes de

catalogació RDA.

5. Aprendre a catalogar en línia amb el format MARC21, en el programari

KOHA.

6. Conèixer les prestacions d'un programari de catalogació.
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1. Introduir la informació en un format

En els mòduls anteriors hem vist que a partir d'un document, que es coneix

com un exemplar o ítem, representem�una�manifestació�en�un�registre�bi-

bliogràfic. Aquest registre bibliogràfic formarà part d'un catàleg. Aquesta eina,

el catàleg, permetrà als nostres usuaris trobar, identificar, seleccionar, obtenir

i navegar en la recuperació de la informació.

Per a facilitar aquesta cerca, recuperació i navegació, utilitzem els punts

d'accés. Per a identificar i seleccionar els documents utilitzem la descripció bi-

bliogràfica.

• En les descripcions bibliogràfiques (elements descriptius) es transcriu la

informació que el document dóna de si mateix.

• Els punts d'accés (elements organitzatius), els tria i redacta el catalogador,

i es divideixen en dues tipologies:

– Principal: per creador (autor) o per títol en el cas d'obra d'autoria in-

certa.

– Secundaris: pel segon i següents creadors, col·laboradors, editors

intel·lectuals, títols de documents (si existeix un creador), títols de

col·leccions, títols variants, títols preferents d'obra, expressions, etc.

En�un�catàleg�automatitzat,�cada�punt�d'accés�ha�de�tenir�la�seva�forma

normalitzada�o�registre�d'autoritat, que faci possible crear una base de dades

relacional basada en el model entitat-relació.

Per tant, en catalogar distingim dues tasques, que es fan amb el suport de les

normes:

• Redacció de la descripció bibliogràfica (registrant elements descriptius)

• Elecció i creació dels punts d'accés (registrant elements organitzatius i les

seves relacions)

Aquesta estructura és hereva de les normes de descripció anteriors a les RDA, en

què tots dos elements (descripció i punts d'accés) estan clarament diferenciats.

Vinculada a aquesta estructura, actualment utilitzem dos formats:

• Format ISBD per als catàlegs manuals

• Format MARC21 per als catàlegs automatitzats
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En tots dos formats veurem que hi ha una estructura de zones o camps que

contenen la descripció i unes altres que contenen els punts d'accés.

El format ISBD i el format MARC 21 estan íntimament relacionats.

En parlar de la normativa, vam veure que les principals normes de descripció

bibliogràfica eren les ISBD i el seu establiment va donar pas a un format que

es va aplicar en la majoria de catàlegs manuals arreu del món: el format ISBD.

Com veurem més endavant, en el punt 1.2 d'aquest mateix mòdul, el format

MARC21 és hereu d'aquesta mateixa estructura, però aplicant les AACR2 i les

RC. Com ja hem comentat en el mòdul 3 d'elements organitzatius, tant les

AARC2 com les RC contenen les normes ISBD per a descriure documents. En

la majoria de casos es tractava de catalogar materials impresos, en suport de

paper.

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies per a la informació i la

comunicació, el creixement dels documents electrònics allotjats en servidors

web va ser imparable.

Les metadades van sorgir de la necessitat de descriure i recuperar recursos

electrònics independentment de la seva ubicació (servidor propi o extern) dins

del concepte de web semàntica. El seu objectiu era crear un esquema senzill

que possibilités la interoperabilitat entre diferents sistemes i que per tant els

cercadors web fossin capaços d'interpretar-los i recuperar la informació. En

aquest format no es diferencia entre elements organitzatius i descriptius, de

manera que es considera que per a introduir la informació i interpretar-la no

són necessaris coneixements especialitzats en catalogació. Un dels formats més

coneguts de metadades és el Dublin�Core�Metadata�Iniciative�(DCMI), que

és el que estudiarem en aquesta assignatura.

En la web semàntica els documents web disposen de metadades o da-

des agregades estructuradament per a facilitar que un document sigui

interpretat per qualsevol ordinador o cercador.

Aquesta evolució dels documents i recursos en nous formats i suports va fer

necessària una revisió de les normes catalogràfiques. Amb la redacció i aplica-

ció de les RDA, el format MARC21 ha quedat una mica obsolet, per exemple,

no pot ser interpretat per cercadors web. Per això és necessari crear un format

nou que compleixi els requeriments següents:

• Que doni resposta a les tasques de l'usuari (trobar, identificar, seleccionar,

obtenir i navegar).

Bibliografia

L. Codina; C. Rovira (2006).
La web semàntica. A: Tendèn-
cies en documentació digital.
Trea. Recuperat de: http://
hdl.handle.net/10760/8899

http://hdl.handle.net/10760/8899
http://hdl.handle.net/10760/8899


© FUOC • PID_00243643 9 Formats, programes i programari

• Que faciliti la catalogació de tot tipus de documents i recursos sense limi-

tació de suports i formats.

• Que sigui compatible entre sistemes, com les metadades (el format

MARC21 no pot ser interpretat pels cercadors web).

En aquest marc s'han desenvolupat diversos projectes, entre els quals el més

conegut és el format BIBFRAME.

Actualment disposem de tres formats per a introduir la informació que

extraiem d'un document per a buscar, seleccionar, identificar i obtenir

la informació.

Escollirem el format depenent de l'eina d'emmagatzematge i cerca (ca-

tàleg manual, automatitzat o servidor web) en què hàgim de bolcar els

registres bibliogràfics.

En aquest mòdul ens centrarem en els elements bàsics per a redactar registres

bibliogràfics de monografies. La seva estructura ens servirà de base per a en-

tendre el funcionament dels formats i per a elaborar posteriorment registres

de diferents tipologies de recursos i formats. Els formats que treballarem són:

• International Standards for Bibliographic Description (ISBD) per a entorns

en paper.

• Machine Readable Cataloguing (MARC)

• Metadades: Dublin Core Metadata Initiiative (DCMI)

• BIBFRAME

Taula 1. Aplicació de formats segons el seu entorn

Tipus d'eina Format

Catàleg manual ISBD

Catàleg automatitzat MARC 21

Servidor web Metadades (DCMI)

Font: elaboració pròpia.

1.1. El format ISBD per a registres bibliogràfics

Com hem comentat en el punt anterior, el format ISBD va néixer de la mà

de les normes ISBD per a la descripció bibliogràfica. El seu ús estava orientat

als catàlegs manuals, per la qual cosa també és conegut com a format�fitxa,

perquè en aquell moment els registres bibliogràfics es feien en fitxes de cartró

normalitzades.
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En publicar-se les diferents edicions de les normes AACR i les seves versions

(RC) es va disposar d'uns criteris per a l'elecció i creació dels punts d'accés.

En parlar dels elements descriptius en el mòdul 3, n'indicàvem les principals

característiques:

• Divideix la descripció en vuit grans àrees que se separen per . ─ (punt espai

guió espai).

• La informació s'extreu d'unes fonts predeterminades del document.

• Els elements se separen per una puntuació prescrita que no té a veure amb

la puntuació gramatical.

Les�zones�o�àrees�són:

• Zona de títol i menció de responsabilitat

• Zona de designació general de material (no és necessari indicar-ho en les

monografies)

• Zona d'edició

• Zona de publicació

• Zona de descripció física

• Zona de col·lecció o sèrie

• Zona de notes

• Zona de número normalitzat (ISBN)

Quant a l'aspecte, teniu un exemple en el mateix apartat, que com haureu

pogut comprovar té l'estructura següent:

Encapçalament o entrada principal

Títol propi del document [designació general del document] = títol paral·lel : informació
complementària del títol / menció de responsabilitat, menció de responsabilitat igual ;
altres mencions de responsabilitat. ─ Menció d'edició . ─ Lloc de publicació : Nom de
l'editor, any de publicació. ─ XXX p. : il. ; XX cm. + material complementari. ─ (Títol de
la col·lecció : subtítol ; v.). ─ Notes. ─ ISBN

I. Entrada secundària I, II. Entrada secundària II III. Entrada secundària III

O bé es pot distribuir la informació en forma menys compacta, utilitzant pa-

ràgrafs:

Vegeu també

En l'apartat ISBD del mòdul
Elements descriptius, trobareu
informació detallada sobre les
principals característiques de la
normativa de descripció biblio-
gràfica ISBD.

Encapçalament o entrada principal

Títol propi del document [designació general del document] = títol paral·lel : informació
complementària del títol / menció de responsabilitat, menció de responsabilitat igual ;
altres mencions de responsabilitat. ─ Menció d'edició . ─ Lloc de publicació : Nom de
l'editor, any de publicació.

XXX p. : il. ; XX cm. + material complementari. ─ (Títol de la col·lecció : subtítol ; v.)

Notes

ISBN

I. Entrada secundària I, II. Entrada secundària II III. Entrada secundària III

Bibliografia

Podeu consultar la normati-
va ISBD en el document se-
güent:
IFLA, Biblioteca Nacional
(2008). Descripció Bibliogràfi-
ca Internacional Normalitzada
(ISBD). Edició preliminar con-
solidada. Recuperat de:
http://www.bne.es/es/Servici-
os/NormasEstandares/Docs/
ISBDconsolidada.pdf

http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
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1.2. El format MARC 21

El format MARC 21 pertany als formats denominats MARC (Machine Readable

Cataloguing), que permeten que la informació que contenen pugui ser llegida

i interpretada per una màquina (ordinador).

Dins del format MARC, la informació del registre està ordenada per etiquetes

i subcamps de manera que possibilita la recuperació i anàlisi de la informació

dins d'un catàleg.

En la dècada dels anys setanta la Biblioteca del Congrés es va plantejar la neces-

sitat de substituir les fitxes en paper que generava. Una de les seves missions,

com a biblioteca nacional, és la catalogació de tots els documents publicats als

Estats Units. En aquell moment, en què predominaven els catàlegs manuals,

distribuïa posteriorment les fitxes entre les biblioteques de tot el país. És per

això que va desenvolupar un projecte amb el qual fos possible imprimir els

registres a distància, que va ser la base per publicar el MARC I (1965) i MARC

II o LCMARC (1968).

El format original LCMARC va donar pas a diferents versions a cada país: US-

MARC (Estats Units), AUSMARC (Austràlia); CANMARC (Canada); UNIMARC;

UKMARC (Gran Bretanya), IBERMARC (Espanya), CATMARC (Catalunya), etc.

A fi d'aconseguir més internacionalització en l'intercanvi de registres, es va

treballar per tal d'unificar els formats. Fruit d'aquest treball, el MARC va trans-

formar-se en el MARC21 (1999), que és el format més utilitzat actualment en

la catalogació automatitzada a tot arreu del món. En primer lloc veurem com

indicar els diferents elements que componen un registre bibliogràfic. En segon

lloc, com efectuar els registres d'autoritat.

En el moment de la seva creació, les normes utilitzades per a la descripció eren

les ISBD, per la qual cosa el format MARC21 conserva l'estructura en àrees i la

puntuació per a separar els diferents elements de la descripció.

El format MARC està basat en la norma ISO 2709, que indica l'estructura en

el seu conjunt per a fer possible l'intercanvi de registres, però no precisa ni la

grandària ni les etiquetes ni el contingut dels registres.

ISO�2709:2008�Information�and�documentation�–�Format�for�infor-

mation�exchange

Aquesta norma està traduïda a l'espanyol, però és la de la versió de 1996.

La referència és: UNE-ISO 2709:2006 Documentació i informació. For-

mat per a l'intercanvi d'informació (ISO 2709:1996). Noteu que la ma-

teixa norma ISO ja té una versió posterior, la de 2008.
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L'estructura de MARC es divideix en quatre parts:

• Capçalera: conjunt de dades que proporciona informació sobre el proces-

sament del registre.

• Directori: camp lògic que és generat automàticament pel sistema automa-

titzat i que indica la posició de començament de cadascuna de les etique-

tes i la seva amplitud.

• Camps�variables�de�control (de longitud fixa): etiquetes 001-008.

• Camps�variables�de�dades (de longitud variable): 010-999.

D'aquestes quatre parts, només aprofundirem en els camps�variables�de�da-

des, de�longitud�variable. No aprofundirem en els camps variables de control

o de longitud fixa. D'aquesta part del MARC21, en aquest curs, és suficient

saber que cada camp està format per un conjunt de posicions, cadascuna de

les quals es representa per un caràcter o grup de caràcters. El valor informatiu

d'aquest es determina d'acord amb els valors establerts en el format MARC 21.

En aquesta assignatura treballarem bàsicament els camps variables de dades

en dos tipus de registres:

• Registres bibliogràfics

• Registres d'autoritat

1.2.1. Els registres bibliogràfics en format MARC21

Bibliografia

Podeu veure la descrip-
ció completa de les parts
del MARC21 a: http://
www.bne.es/es/Micrositi-
os/Guias/Marc21/Introducci-
on/

En aquest subapartat estudiarem els camps variables de dades i l'estructura del

registre bibliogràfic (elements descriptius i organitzatius).

1)�Camps�variables�de�dades�(longitud�variable)�en�els�registres�bibliogrà-

fics

En els camps variables de dades introduirem els elements descriptius i els or-

ganitzatius. Els camps es componen de tres parts:

• etiquetes,

• indicadors i

• codis de subcamp.

Els camps s'inicien amb etiquetes, un codi de tres xifres associades a cada grup

d'elements. Com podem veure, segueixen l'estructura del format ISBD:

Etiquetes Elements

01X-048 Números i codis: ISBN, dipòsit legal, etc.

1XX Punt d'accés principal: autor, entitat, congrés, títol uniforme

20X-24X Títol i les seves variants: títol propi, títol abreujat, clau, uniforme, etc.

Bibliografia

Manuals actualitzats del for-
mat MARC 21 per a registres
bibliogràfics segons les nor-
mes RDA:
En espanyol: http://
www.bne.es/es/Micrositi-
os/Guias/Marc21/resour-
ces/Docs/Marc21pdf
En català: http://
www.bnc.cat/sprof/normalit-
zacio/marc21bf/bfindex.html

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/Introduccion/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/Introduccion/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/Introduccion/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/Introduccion/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
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Etiquetes Elements

25X-28X Edició, peu d'impremta, etc.: menció d'edició, dades de publicació, etc.

3XX Descripció física

4XX Menció de sèrie o col·lecció

5XX Notes

6XX Matèries

70X-75X Punt d'accés secundari: autor, entitat, títol, etc.

80X-830 Punt d'accés secundari preferent de sèrie o col·lecció

841-88X Fons, existències, etc.

9XX Camps d'ús local

A continuació, trobem els indicadors: són dues posicions de caràcters que es

troben entre l'etiqueta del camp i les dades variables.

El valor de cada indicador s'interpreta de manera independent, associat al

camp a què pertany. Està format per números o per espais en blanc (en alguns

exemples es pot trobar el símbol #, que significa un indicador en blanc o sense

definir).

En els manuals del format MARC 21 per a registres bibliogràfics es troben els

indicadors associats a cada camp i la seva interpretació.

Els codis�de�subcamp estan formats per dos caràcters i precedeixen cadascun

del conjunt de dades variables que pertanyen a un camp. En el format MARC

21 estan representats pel símbol “$” (en alguns sistemes de gestió de biblio-

teques se substitueix per “|”, seguit d'un caràcter alfabètic o numèric que de-

termina el valor informatiu de les dades variables que segueixen al codi de

subcamp.

Vegem un exemple de registre bibliogràfic:

Captura d'un registre en MARC21
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2)�Estructura�del�registre�bibliogràfic:�elements�descriptius�i�organitzatius

Com hem comentat al llarg de l'assignatura, en un registre bibliogràfic cal

diferenciar entre:

• Els elements descriptius: la informació que s'extreu de l'anàlisi formal d'un

document per a identificar-lo i seleccionar-lo.

• Els elements organitzatius: els diferents punts d'accés que permetran recu-

perar el registre bibliogràfic en un catàleg.

Ambdues tasques es fan amb el suport de les normes i directrius de catalogació.

A continuació veurem amb més detall els registres dels dos tipus d'elements

(descriptius i organitzatius) amb MARC21.

1.�Elements�descriptius

L'elecció de les etiquetes del format MARC 21 dependrà del tipus de document

o de recurs que vulguem descriure. En aquest apartat comentarem les etiquetes

més comunes seguint l'estructura ISBD i les principals dificultats davant de la

primera presa de contacte.

En alguns camps hi ha diferències si apliquem unes normes (AACR2 i RC)

o unes altres (RDA). En aquest cas, al costat de la taula del camp MARC21,

trobareu una taula addicional explicativa amb les diferències.

Generalitzant, les principals diferències descriptives són que en les RDA:

• no s'utilitzen abreviatures,

• les dades descriptives es poden extreure de qualsevol part del document i

• la informació es transcriu com apareix en el document.

Etiqueta�020:�ISBN

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

020 # # $aNúmero ISBN

Els indicadors estan sense definir i per tant queden en blanc. A continuació

del $a introduirem el número ISBN d'identificació de monografies. Algunes

institucions inclouen altres informacions com preu, tipus d'enquadernació,

volum si es fa una catalogació completa o jeràrquica en la qual desitgem tenir

un control de cada unitat o volum.
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Vegeu també

En el mòdul Per on començo a catalogar? expliquem que hi ha tres tipus de catalogació:
analítica, completa i jeràrquica. En la completa i la jeràrquica es cataloga diverses unitats
documentals a partir d'un títol col·lectiu (per exemple, el títol de la col·lecció o sèrie).

Etiqueta�245:�títol�i�menció�de�responsabilitat

Etiqueta 1r. indicador 2n. indicador Codis de subcamp
i dades variables

245 0-1 0-4 $aTítol :$bsubtítol /$cMenció de res-
ponsabilitat ; següent menció de res-
ponsabilitat de diferent nivell

 
 
Possiblement aquest sigui un dels camps més complexos, perquè disposa de

dos indicadors variables.

Primer�indicador: té dos valors

• Indicador 1: indica que el títol és entrada secundària i per tant l'entrada

principal serà per autor.

• Indicador 0: indica que el títol és entrada principal, perquè ens trobem

davant d'una obra que té una autoria incerta.

El�segon�indicador de 0 a 4

Indica la quantitat de caràcters que no s'alfabetitzen (els articles determinats

més l'espai que els separa d'un substantiu) a partir de les dades variables que

segueixen el codi de subcamp $a.

Alguns exemples:

245 1 3 $aEl Capitán Alatriste /$cArturo y Carlota Pérez-Reverte

1r. Indicador 1, entrada secundària per títol;
2n. Indicador 3, dos caràcters del títol determinat més un espai.

 
 

245 1 4 $aLos elementos científicos de la gastronomía /$cAmich-Galí

1r. Indicador 1, entrada secundària per títol;
2n. Indicador 4, tres caràcters del títol determinat més un espai.

 
 

245 0 0 $aCubismo en Praga :$bobras de la Galeria Nacional :
Fundación Juan March, 11 de mayo - 8 de julio, 1990
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1r. Indicador 0, entrada principal per títol;
2n. Indicador 0, no hi ha cap article determinat ni espai.

 
 
Etiqueta�250:�zona�d'edició

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

250 # # $aXª ed.

És un camp senzill de codificar: els indicadors estan sense definir i per tant

queden en blanc.

En $a indiquem el número d'edició amb un ordinal.

Diferències entre normes

AACR2�I�RC RDA

• No s'indica si és la primera edició
• S'utilitzen abreviatures en l'idioma del do-

cument

• S'indica si és la primera edició
• S'indica la informació igual que apareix en

el document

250 ## $a6th ed. 250 ## $aSixth edition

Nota: en el document apareix sixth edition

Etiquetas�260�i�264:�Zona�de�publicació

Si cataloguem amb les�AARC2�o�amb�les�RC,�utilitzarem�el�camp�260. Els

indicadors estan sense definir i per tant queden en blanc.

Etiqueta 1r. in-
dicador

2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

260 # # $aLloc :$bNom de l'editorial,$cany de publicació

Si cataloguem amb les�RDA,�utilitzarem�el�camp�264.

Etiqueta 1r. in-
dicador

2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

264 # 0-4 $aLloc :$bNom de l'editorial,$cany de publicació

El primer indicador queda en blanc, però en el segon podem assenyalar diver-

ses possibilitats:
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Segon indicador Funció

0 Producció

1 Publicació

2 Distribució

3 Fabricació

4 Data del copyright

Diferències entre normes

AACR2�I�RC RDA

Si desconeixem alguna dada es poden utilitzar
les abreviatures llatines [s.l] si no sabem el lloc,
[s.n.] o el nom de l'editorial o [s. a.] l'any que
es va publicar.
En certs casos es donen dades aproximades
amb interrogant:[188?]

Si desconeixem alguna dada, podem indi-
car-ho entre claudàtors: [lloc de publicació no
identificat], [entre 1880 i 1889]

Etiqueta�300:�Zona�de�descripció�física

Els indicadors estan sense definir i per tant queden en blanc.

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

300 # # $aXXX p.�:$bil.�;$cdimensiones

Diferències entre normes

AACR2�I�RC RDA

S'utilitzen abreviatures en l'idioma del catalo-
gador, segons l'apèndix corresponent

Es descriu físicament el document en l'idioma
del catalogador, sense utilitzar abreviatures

300 ## $aXII, 340 p. :$bil. ;$c20 cm 300 ## $aXII, 340 pàgines :$bil·lustracions ;
$c20 cm

Etiquetes�33X:�Camps�especials�en�les�RDA

Etiqueta�336�de�contingut�d'expressió�de�l'obra

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

336 # # $aTipus de contingut $bCodi de tipus de contingut
$2Font
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L'etiqueta 336 està relacionada amb el tipus de contingut� d'expressió� de

l'obra. Les normes RDA, en concret l'apartat 6.9.1.3, en la taula 6.1, us facili-

ta una sèrie de termes per a registrar d'una manera normalitzada el tipus de

contingut de l'obra que desitgem catalogar.

Si per exemple es tracta d'una monografia (per exemple una novel·la) publi-

cada en paper o en format electrònic (PDF), s'indicaria així:

336 ## $atext$btxt$2rdacontent

Etiqueta�337:�tipus�d'aparell�per�a�accedir�a�un�document

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

337 # # $aTipus de suport $bCodi de tipus de suport $cFont

L'etiqueta 337 indica quin tipus�d'aparell necessitem per a accedir�al�docu-

ment. En el cas d'una monografia impresa en paper, per la qual no seria ne-

cessari cap tipus de mediació, ho indicaríem d'aquesta manera:

337 ## $asense mediació$bn$2rdamedia

Però davant del recurs en línia en format electrònic (PDF), l'etiqueta 337 can-

viaria:

337 ## $ainformàtic$bc$2rdamedia

El tipus de codificació del $a l'ha de facilitar el mateix recurs. Per exemple, ens

pot indicar que és un àudio, un videodisc, etc.

Etiqueta�338:�tipus�de�suport�físic�de�manera�més�específica

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

338 # # $aTipus de suport físic $bCodi de tipus de contingut
$2Font

L'etiqueta 338 fa referència al tipus de suport�físic de manera�més�específica.

En el cas d'una monografia impresa en paper, publicada en un volum, indica-

ríem així la informació en el camp 338:

338 ## $avolum $bnc$2rdacarrier

Bibliografia

Per a una informació actua-
litzada (febrer de 2017) ori-
entativament podeu consul-
tar aquesta llista de la Biblio-
teca de Catalunya:
http://www.bnc.cat/
sprof/normalitza-
cio/RDAsuport.html

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAsuport.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAsuport.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/RDAsuport.html
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Però davant del recurs en línia en format electrònic (PDF), l'etiqueta 337 can-

viaria.

338 ## $arecurs en línea$bcr$2rdacarrier

Etiqueta�490:�Menció�de�col·lecció

Aquest camp s'utilitza per a representar la informació descriptiva del títol de

la sèrie o col·lecció que apareix en el document. Si aquest títol és igual que

el títol uniforme de la col·lecció que apareixeria en l'etiqueta de punt d'accés

830, no és necessari utilitzar-la.

Un exemple seria el títol de les col·leccions que poden confondre's entre si perquè són
iguals, però que pertanyen a diferents editorials.

Per exemple, en el document que tenim a les nostres mans apareix el següent títol:

Monografías

En catalogar-la ens adonem que aquest títol confondrà els nostres usuaris. Per tant, en
crear el títol uniforme o títol preferent de la col·lecció per a crear el punt d'accés, afegirem
el nom de l'editorial:

Monografías (Escuela Andaluza de Salud Pública)

D'aquesta manera ja no serà possible cap tipus de confusió.

En el registre bibliogràfic trobarem els dos camps:

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

490 1 # $aMonografías ;$v15

830 # 0 $aMonografías (Escuela Andaluza de Salud Pública) ;
$v15

En l'etiqueta 490, de descripció del títol de la sèrie o col·lecció que apareix en

el document, trobem els següents indicadors i codis de subcamp:

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

490 1 # $aTítol de la col·lecció com apareix en el document ;
$vnúmero dins de la col·lecció

El primer indicador és 1 (entrada secundària per títol de la col·lecció o sèrie)

i el segon indicador està sense definir.

En el codi de subcamp $a registrarem la col·lecció com apareix en el document

o recurs. En $v indicarem el número dins de la col·lecció.

Diferències entre normes

AACR2�I�RC RDA

Bibliografia

De manera orientativa, po-
deu consultar la llista de su-
ports que facilita la Bibli-
oteca del Congrés: http://
www.loc.gov/standards/valu-
elist/rdacarrier.html

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
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Diferències entre normes

• S'utilitzen abreviatures
• La numeració s'indica en xifres aràbi-

gues

• No s'utilitzen abreviatures
• La numeració s'indica tal com apareix en el do-

cument

490 1# $aMonografías ;$v15 490 1# $aMonografías ;$vXV

Nota: En el llom del document apareix: Monografías XV

Etiquetes�5XX:�Notes

Com a mostra, us presentem els codis de camp més comuns en el camp de

notes, malgrat que n'hi ha múltiples variants.

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

5XX # # $a

Exemple d'algunes variants d'aquest camp:

500 # # $aNota general

En aquest camp, els dos indicadors estan sense definir.
El camp 500 l'utilitzarem per a totes aquelles notes que no tenen un camp ja
definit en el qual introduir la informació.

504 # # $aNota de bibliografia

En aquest camp, els dos indicadors estan sense definir.
El camp 504 s'utilitza per a indicar que el document conté bibliografia i índex. Si solament
té índex, s'indica en el camp 500.

505 0-2,8 #-0 $aNota de contingut

En aquest camp, els dos indicadors són variables.
El camp 505 s'utilitza per a donar informació del contingut en el cas que hàgim de-
terminat catalogar de manera completa o jeràrquica una col·lecció de documents. En
aquesta nota es recolliria el contingut analític de cadascuna de les parts.

Exemple:

Hem catalogat l'obra de Los mamíferos que comentàvem en el mòdul 2, de manera com-
pleta, sota el punt de vista d'una obra compilada amb títol col·lectiu com hem vist en
el mòdul 4:

245 04 $aLos mamíferos

Ara donem en l'etiqueta 505 el contingut de manera analítica: el primer indicador és
1 perquè de moment només tenim el volum de Los felinos que ha escrit Pablo Castaño
(creador d'aquest volum):

505 1#$aFelinos / Pablo Castaño

En el moment de fer les secundàries, farem una entrada d'autor-títol en l'etiqueta 700 12,
com veurem en aquesta etiqueta:
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700 12 $a Castaño Pablo,$d1968-.$tFelinos

546 # # $aNota de llengua

En aquest camp, els dos indicadors estan sense definir.
El camp 546 de llengua està íntimament relacionat amb les expressions i l'etiqueta
041 d'idioma del document.
L'etiqueta 041 és optativa en algunes institucions. En altres és obligatòria.

Exemple: ens trobem amb un document que té el text en espanyol, però ha estat traduït
de l'anglès i presenta un resum en l'idioma original.

En les etiquetes 546 i 041, trobaríem la següent informació:

546 ## $aText en castellà, resum en anglès.

041 1#$aspa$beng$heng

2.�Elements�organitzatius

Els elements organitzatius són els punts d'accés que el catalogador tria i redacta

una vegada ha fet la descripció bibliogràfica.

Perquè aquests elements (o punts d'accés) tinguin consistència, coherència i

uniformitat han de tenir el�suport�d'un�registre�d'autoritat.

Depenent del programa que utilitzem per a crear el nostre catàleg, els registres

d'autoritat es poden fer mentre es du a terme la catalogació d'un recurs o do-

cument i es genera el punt d'accés.

És important assenyalar que a causa del tipus de format (basat en les ISBD)

MARC21�només�es�disposa�de�la�possibilitat�de�crear�una�entrada�o�punt

d'accés�principal. Per això, en fer una catalogació en aquest format, hem de

tenir aquest punt en compte.

En un registre bibliogràfic només podem utilitzar una etiqueta del grup 1XX

i sempre que el primer indicador de l'etiqueta 245 sigui un 1.

En canvi, si la primera etiqueta del camp 245 és un 0, no podem utilitzar una

etiqueta del grup 1XX.

A continuació veurem com indiquem els diferents punts d'accés, en cinc grups:

1. entrades principals per autor

2. entrades principals per títol

3. entrades secundàries per títol

4. entrades secundàries per autor
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5. entrades autor-títol, i

6. col·lecció o sèrie

1)�Entrades�principals�per�persona,�entitat�col·laborativa�o�família

En revisar les relacions entre les entitats del grup1 (obra, expressió, manifes-

tació i exemplar) i el grup 2 (persones, entitats col·laboratives i famílies), de-

terminem que l'autor o creador d'una obra és sempre l'entrada principal.

Etiqueta�100�X#:�Entrada�principal�per�persona

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

100 1 # $aCognom1 Cognom2, Nom

El primer indicador mostra com entrem en el catàleg el nom de persona:

• 0 Entra pel nom de pila com és el cas de reis, sants, etc.

• 1 Identifiquem la persona pel seu cognom

• 3 Ens trobem davant d'un nom de família

En l'exemple de la taula, utilitzem l'indicador 1, ja que és el més comú: les

persones en general s'identifiquen pels seus cognoms i el seu nom.

Quant als subcamps, en parlarem en explicar el funcionament de la creació

de les autoritats.

Etiqueta�110�##:�Entrada�principal�per�entitat�col·laborativa

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

110 0-2 # $aNom de l'entitat col·laborativa

Igual que en les entrades per persona, el primer indicador és variable i el segon

està sense definir.

• 0 L'entitat entra pel seu nom en ordre invers

• 1 L'entitat entra per un nom de jurisdicció (publicacions del govern, lleis,

etc.)

• 2 L'entitat entra pel seu nom directe

Etiqueta�111�##:�Entrada�principal�per�nom�de�congrés
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Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

111 0-2 # $aNom del congrés

El primer indicador és variable i el segon està sense definir.

• 0 L'entitat entra pel seu nom en ordre invers

• 1 L'entitat entra per un nom de jurisdicció (publicacions del govern, lleis,

etc.)

• 2 L'entitat entra pel seu nom directe

2)�Entrada�principal�per�títol

Etiqueta�130�##:�Entrada�principal�per�títol�uniforme

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

130 0 # $aTítol uniforme o preferit

Aquest tipus d'entrada principal s'utilitza en el cas d'obres� anònimes amb

títols variants (és a dir, que s'ha publicat diverses vegades amb diversos títols)

i que als usuaris els pot resultar complicat identificar-les.

Aquesta etiqueta mai no pot ser utilitzada si existeix un creador (persona, en-

titat col·laborativa o família). En aquest cas, l'entrada principal seria pel camp

1XX o si el títol de l'obra coincideix amb el títol de la manifestació. En aquest

cas s'utilitzaria el camp 245, primer indicador 0.

El�primer�indicador�normalment�és�0,�ja�que�en�els�títols�uniformes�no

s'inclou�l'article. El segon indicador està sense definir.

3)�Entrades�secundàries�per�títol

Etiqueta�240:�Secundària�de�títol�uniforme�o�preferent�i�de�les�seves�dife-

rents�expressions

En els registres bibliogràfics és l'etiqueta o camp més utilitzat per a generar

una entrada secundària de títol uniforme o preferent o bé per a generar una

entrada secundària per les diferents expressions.

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

240 1 0 $aTítol uniforme

240 1 0 $aTítol uniforme.$lidioma
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Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

240 1 0 $aTítol uniforme (forma d'expressió)

En la taula veiem les deferentes possibilitats d'utilitzar aquesta etiqueta.

Etiqueta�245:�Entrada�principal�o�secundària�pel�títol�de�document

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

245 0-1 0-4 $aTítol /$cMenció de responsabilitat

Recordem que el títol del document serà sempre un punt d'accés. El primer

indicador és variable, de manera que:

• Quan el primer indicador és 1 indica que el títol és entrada secundària i

per tant l'entrada principal serà per autor (aplicarem una etiqueta del grup

1XX com a entrada principal).

• Quan el primer indicador és 0 indica que el títol és entrada principal, per-

què ens trobem davant d'una obra que té una autoria incerta (no hi haurà

cap etiqueta del grup 1XX però si del grup 7XX).

Etiqueta�246:�Entrada�secundària�d'altres�títols�variants�del�document

De vegades podem trobar en el mateix document formes variables de repre-

sentar el títol. L'etiqueta�246�ens�permet�fer�entrades�secundàries�de�títols

no�preferents�ni�uniformes, però que poden ajudar els usuaris a recuperar,

seleccionar i identificar el document.

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

246 0-3 0-8 $aTítol variant

Tant el primer com el segon indicador són variables i convé consultar el ma-

nual de MARC21 per a saber quins indicadors són els correctes en cada cas.

4)�Entrades�secundàries�per�autor

Etiqueta�7XX:�Entrada�secundària�per�persona,�entitat�corporativa�o�fa-

mília
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L'estructura dels camps 7XX és la mateixa que la dels camps 1XX. L'única di-

ferència és que un registre bibliogràfic pot contenir totes les entrades secun-

dàries 7XX que ens semblin necessàries.

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

700 1 # $aCognom1 Cognom 2, Nom

El primer indicador mostra com entrem en el catàleg el nom de persona:

• 0 Entra pel nom de pila com és el cas de reis, sants, etc.

• 1 Identifiquem la persona pel seu cognom

• 3 Ens trobem davant d'un nom de família

Etiqueta�710�##:�Entrada�secundària�per�entitat�col·laborativa

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

710 0-2 # $aNom de l'entitat col·laborativa

Recordem que el primer indicador és variable i que el segon està sense definir.

• 0 L'entitat entra pel seu nom en ordre invers

• 1 L'entitat entra per un nom de jurisdicció (publicacions del govern, lleis,

etc.)

• 2 L'entitat entra pel seu nom directe

711�##:�Entrada�secundària�per�nom�de�congrés

Etiqueta 1r. indicador 2n. in-
dicador

Codis de subcamp i dades variables

711 0-2 # $aNom del congrés

El primer indicador és variable i el segon està sense definir.

• 0 L'entitat entra pel seu nom en ordre invers

• 1 L'entitat entra per un nom de jurisdicció (publicacions del govern, lleis,

etc.)

• 2 L'entitat entra pel seu nom directe

5)�Altres�tipus�de�punts�d'accés�(autor-títol,�col·lecció�o�sèrie)

Etiqueta�7XX:�Entrada�secundària�analítica�d'autor�títol
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Dins de les etiquetes 7XX, hi ha les etiquetes d'autor-títol.

En parlar en el mòdul 4 del registre d'obres i expressions, en referíem a les

obres compilades. Les obres compilades són les que en un sol volum o unitat

documental contenen diferents obres de diferents autors. Si les obres estan

clarament diferenciades quant a autoria (és a dir, que no es tracta d'una única

obra de més de dos creadors), les normes indiquen la necessitat de crear una

entrada d'autor-títol (relació entre l'entitat del grup 1 i el grup 2), de la qual

serà necessari també crear una autoritat específica.

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

7XX 0-2 2 $aNom l'entitat del grup 2.$tTítol de l'obra de la
qual és creadora

Etiqueta�8XX:�Entrada�secundària�per�col·lecció�o�sèrie

En parlar de l'etiqueta descriptiva 490, explicàvem que si el títol de la col·lecció

tal com apareix en el document és igual que el títol uniforme d'aquesta, no és

necessari utilitzar-la: podem directament, redactar l'etiqueta 830.

Etiqueta 1r. indi-
cador

2n. indi-
cador

Codis de subcamp i dades variables

830 # 0 $aTítol uniforme o preferent de la col·lecció o sèrie ;
$vnúmero dins de la col·lecció

El primer indicador està sense definir i el segon serà sempre 0, perquè com

comentàvem, en els títols uniformes no s'inclou l'article.

Diferències entre normes

AACR2�I�RC RDA

• S'utilitzen abreviatures
• La numeració s'indica en xifres aràbi-

gues

• No s'utilitzen abreviatures
• La numeració s'indica tal com apareix en el do-

cument

1.2.2. Els registres d'autoritat en format MARC21

L'objectiu dels registres d'autoritat és dotar d'uniformitat els punts d'accés.

Amb anterioritat a les AACR, els catalogadors seleccionaven els encapçala-

ments com apareixien en el document, de manera que sovint un autor o una

obra podien aparèixer amb diferents formes variants.

L'aparició dels catàlegs automatitzats va donar pas a la necessitat de crear re-

gistres d'autoritat: formes inequívoques vinculades entre registres bibliogràfics

(model entitat-relació de les bases de dades).

Autoritats de relació
d'autor-obra

Per a més informació, consul-
teu la pàgina 31 d'aquest ma-
teix mòdul, dins l'apartat «Re-
lació creador-obra».
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La redacció de les RDA, inclou nous tipus de registres d'autoritats i posa l'accent

en els atributs de cada entitat. Recordem que les RDA estan basades en el nou

marc conceptual expressat en l'informe FRBR i en les relacions entre les entitats

dels grups 1 i 2.

1)�Tipus�d'autoritats

Podem trobar els tipus d'autoritats següents:

• De títol, dins de les entitats del grup 1:

– Registre d'autoritat de títol preferent d'obra (etiqueta 130 de MARC 21)

– Registre d'autoritat de títol preferent d'obra i expressió (etiqueta 130

de MARC 21)

– Registre d'autoritat de títol preferent de col·lecció o sèrie (etiqueta 130

de MARC 21)

• D'autoria, dins de les entitats del grup 2:

– Registre d'autoritat de persona (etiqueta 100 de MARC21)

– Registre d'autoritat d'entitat col·laborativa, que inclou els geogràfics

com a jurisdicció i també els congressos (etiquetes 110 i 111 de

MARC21)

– Registre d'autoritat de família (etiqueta 100 3# de MARC21)

• De relació de les entitats del grup 2 amb el grup 1:

– Registre d'autoritat de persona relacionat amb el títol preferent d'obra

(etiqueta 100 de MARC21)

– Registre d'autoritat de persona relacionat amb el títol preferent d'obra

i expressió (etiqueta 100 de MARC21)

– Registre d'autoritat d'entitat col·laborativa relacionada amb el títol pre-

ferent d'obra (etiquetes 110 i 111 de MARC21)

– Registre d'autoritat d'entitat col·laborativa relacionada amb el títol pre-

ferent d'obra i expressió (etiquetes 110 i 111 de MARC21), etc.

2)�Etiquetes�d'un�registre�d'autoritat

Etiquetes Elements

01X-09X Camps per a números i codis

1XX Encapçalament d'autoritat

4XX Camp de referència d'enviament : vegeu (entrada no vàlida)

5XX Camp de referència d'enviament : vegeu també (entrada variant vàlida)

663-666 Referències complexes

667-68X Notes
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Manuals�actualitzats�del�format�MARC�21�per�a�autoritats�segons�les�nor-

mes�RDA

En català, redactat per la Biblioteca de Catalunya:

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21a/asumari.htm

En anglès, redactat per la Biblioteca del Congrés:

http://www.loc.gov/marc/authority/

Actualment només existeix aquesta guia de la Biblioteca del Congrés en espa-

nyol, aplicable a les AACR2 i a les RC:

https://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html

3)�Fonts�i�suport�per�a�la�redacció�de�registres�d'autoritat

Les normes són el principal suport per a la creació d'autoritats. Totes (AACR2,

RC i RDA) disposen de capítols en què s'explica com redactar tant els títols

uniformes o preferents com els noms de persones, entitats col·laboratives i

famílies.

D'altra banda, una de les funcions de les biblioteques és la redacció de les au-

toritats des del seu punt de vista, ja que algunes varien la seva forma depenent

de l'idioma en les quals estan redactades.

De manera orientativa, recomanem l'ús dels següents catàlegs d'autoritats

abans d'utilitzar les normes per a la seva redacció:

Idioma Agència Adreça URL

SPA Biblioteca Nacional d'Espanya Autoritats BNE: http://catalogo.bne.es/
uhtbin/authoritybrowse.cgi

SPA CSIC Autoritats CSIC:
http://aleph.csic.es

CAT CSUC CANTIC:
http://cantic.bnc.cat/

CAT Biblioteca de Catalunya LENOTI:
http://www.bnc.cat/lenoti/

ENG Biblioteca del Congrés (Library of
Congress)

LC Autorities:
http://authorities.loc.gov/

 
 
A continuació trobareu una mostra d'exemples de�redacció�d'autoritats.

Persones:�John�Ronald�Reuel�Tolkien

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21a/asumari.htm
http://www.loc.gov/marc/authority/
https://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
http://aleph.csic.es
http://cantic.bnc.cat/
http://www.bnc.cat/lenoti/
http://authorities.loc.gov/
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Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

100 1 # $aTolkien, J. R. R.$q(John Ronald Reuel),$d1892-1973

400 1 # $aTolkien, John Ronald Reuel,$d1892-1973

670 ## $aLC/NAF, 15 nov. 2006$b(enc.: Tolkien, J. R. R. (John Ronald
Reuel), 1892-1973)

• Es tracta d'una persona (camp 100) que entra per cognom (primer indica-

dor 1);

• en el subcamp $q trobem la forma completa del nom i

• en el subcamp $d les dates de naixement i mort.

• La informació que apareix en tots dos subcamps ($q i $d) són atributs de

l'entitat persona (grup 2), que és John Ronald Reuel Tolkien.

• La forma no preferent del nom, apareix en el camp 400.

Les normes ens indiquen com redactar les autoritats de persona:

AACR2 22

RC 15.1

RDA 9

Entitats�col·laboratives:�OCDE

Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

110 2 # $aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos

410 2 # $aOrganisation for Economic Co-operation and Development

410 2 # $aOrganisation de coopération et de dévelopement économi-
ques

410 2 # $aOECD

410 2 # $aO.E.C.D.

410 2 # $aOCDE

410 2 # $aO.C.D.E.

510 2 # $aOrganización Europea de Cooperación Económica

Alguns organismes internacionals presenten diferents noms variables. En

aquest tipus de casos, si l'entitat utilitza el seu nom en diferents idiomes, po-

dem utilitzar la forma que s'utilitzi en el nostre. La resta de formes es con-

sideren no vàlides perquè no són preferents. D'altra banda, aquest registre

d'autoritat presenta una forma variant prèvia que sí que és vàlida i que apareix

en el camp 5XX.
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Autoritats�de�Congressos

Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

111 2# Congreso Internacional Ciudad y Patrimonio, Art Déco, Mode-
los de Modernidad$n(1º :$d2008 :$cMelilla)

411 2# Congreso Internacional Ciudad y Patrimonio, Art Déco

Les autoritats de congrés segons les RC no s'indiquen amb : [dos punts] sinó

amb un solament:

Congreso Internacional Ciudad y Patrimonio, Art Déco, Modelos de

Modernidad$n(1º .$d2008 .$cMelilla)

En les RDA, els camps d'ordinal ($n), any ($d) i lloc ($c) no es consideren part

de l'autoritat, sinó atributs d'aquesta. En la pràctica, en el moment de redactar

l'autoritat, l'estructura no canvia.

Consulteu les normes per a redactar les autoritats d'entitats col·laboratives

Norma Capítol

AACR2 24

RC 15.2

RDA 11

 
 
Títol�preferent�d'obra�(130)�i�les�seves�variants�no�acceptades�(430)

Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

130 #0 $aLazarillo de Tormes

430 #0 $aVida de Lazarillo de Tormes

430 #0 $aVida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades

Títol�preferent�d'obra�i�expressió

Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

130 # 0 $aL.A. confidential (Pel·lícula cinematogràfica)

670 ## $aLC/NAF, 18 nov. 2014|b (enc.: L.A. confidential (Motion
picture))
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Títol�preferent�d'obra�i�expressió�(traducció�a�un�altre�idioma)

Etiqueta Indicadors Codis de subcamp i dades variables

130 #0 $aLord of the rings.$lCastellà

430 #0 $aSeñor de los anillos

Consulteu les normes per a redactar les autoritats de títol uniforme o preferit

Norma Capítol

AACR2 25

RC 16

RDA 6

 
 
Relació�creador-obra: John Ronald Reuel Tolkien i una traducció a l'espanyol

de l'obra History of Middle-earth, que es troba dins d'una col·lecció de relats.

Etiqueta Indi-
cadors

Codis de subcamp i dades variables

100 1# $aTolkien, J. R. R.$q(John Ronald
Reuel),$d1892-1973.$tHistory of Middle-earth.$lCastellà

400 1# $aTolkien, J. R. R.$q(John Ronald
Reuel),$d1892-1973.$tHistoria de la Tierra Media

430 #0 $aHistoria de la Tierra Media

En l'autoritat d'autor-títol veiem que apareixen fusionades dues autoritats: de

persona i de títol preferent de l'obra i l'expressió.

Aquest tipus d'autoritat com a punt d'accés només es preveu en les RDA. En les

AACR2 es fa esment en el capítol d'entrades secundàries de les catalogacions

analítiques i en les RC no s'esmenta.

Consulteu les normes per a redactar les autoritats d'autor-títol

Norma Capítol

AACR2 21.30M

RC No s'hi preveu

RDA 18, 19 i 20
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1.3. Metadades Dublin Core (Dublin Core Metadata Iniciative)

En presentar el mòdul hem definit les metadades com a dades interoperables

i interpretables per qualsevol sistema, agregades als documents electrònics.

D'aquesta manera permeten organitzar i recuperar la informació que represen-

ta un document dins d'un entorn web. En basar la definició en aspectes vin-

culats amb internet, sovint creiem que les metadades són alguna cosa nova

associades a internet. Però les metadades arriben abans de l'aparició d'internet.

Ja existien si bé amb una altra denominació. Així, els registres MARC que hem

vist abans, ja els podem considerar metadades, atès que permeten la interope-

rabilitat dels registres i la comunicació entre sistemes bibliotecaris. Els codis

i les etiquetes MARC van codificant els elements descriptius i organitzatius

referents a un document. D'aquesta manera normalitza la informació contin-

guda en els registres per a la seva recuperació.

Durant els últims anys la interoperabilitat en l'entorn internet ha pres relle-

vància. Per això les metadades, en ser més àgils que els estàndards tradicionals,

tenen un paper fonamental, atès que possibiliten la interoperabilitat entre els

diversos sistemes. Les metadades estableixen una semàntica capaç d'operar i

recuperar la informació existent a la xarxa, independentment del sistema en

què s'allotgin els documents.

Hi ha diverses iniciatives per a estandarditzar les metadades necessàries per a

la descripció de documents. Cadascuna d'aquestes iniciatives està orientada a

diferents tipus de documents. Un dels formats de metadades més conegut i

estès per a recuperar la informació a la World Wide Web és el Dublin�Core

Metadata�Iniciative�(DCMI), que és el que estudiarem en aquesta assignatura.

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) és el resultat de projecte internaci-

onal que va començar l'any 1995, promogut per l'OCLC (Online Computer

Library Center) i l' NCSA (National Center for Supercomputing Applications).

Pren el nom del lloc on va sorgir la iniciativa, Dublin, a Ohio (Estats Units).

Es va convertir en una norma o estàndard tant a Estats Units (ANSI/NISO),

com internacionalment (ISO). Des d'aquesta data ha tingut diverses revisions.

Actualment, el DCMI contínua donant suport a la innovació en el disseny de

metadades i a les millors pràctiques.

L'objectiu principal del DCMI va ser crear un conjunt d'elements que descri-

vissin els recursos electrònics per a facilitar-ne la recuperació. Es basa en una

estructura en XLM (eXtensible Markup Language), un metallenguatge desenvo-

lupat pel World Wide Web Consortium (W3C) per a emmagatzemar dades en

forma llegible i recuperar informació.

L'esquema que presentem aquí forma part d'un conjunt de vocabularis més

ampli dins dels projectes de la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) (Ini-

ciativa de Metadades Dublin Core). Segons la definició del DCMI, les metada-

Bibliografia

Per a més informació po-
deu consultar la pàgina del
DCMI: http://dublincore.org/

http://dublincore.org/
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des Dublin Core estan formades per un vocabulari bàsic normalitzat de quin-

ze propietats per a la descripció de recursos. Cada propietat té vinculada una

etiqueta (taula 2).

Taula 2. Elements del format MARC21

  Ele-
ment

Etiqueta Definició Comentari

1 Títol DC: Title Nom del recurs Nom del recurs pel qual se'l co-
neix formalment.

2 Creador DC: Cre-
ator

Entitat responsable del contingut
del recurs

El creador pot ser una persona,
una organització o un servei. El
nom del creador s'emprarà per a
indicar l'entitat.

3 Matèria DC: Sub-
ject

Contingut temàtic del recurs Matèria representada com paraula
clau, frase o codificació que repre-
senti el contingut del recurs. Es re-
comana l'ús d'un llenguatge docu-
mental.

4 Descrip-
ció

DC: Des-
cription

Resum del contingut del docu-
ment

Normalment inclou el resum, su-
mari, etc.

5 Editor DC: Pu-
blisher

Entitat responsable de la creació
del recurs

L'editor inclou persones, organit-
zacions o serveis.

6 Contri-
buïdor

DC: Con-
tributor

Responsables del desenvolupa-
ment dels continguts del recurs

El contribuïdor pot ser una perso-
na, una entitat o un servei.

7 Data DC: Date Data associada al cicle de vida del
recurs

S'associa a la creació o disponibili-
tat del recurs.

8 Tipus de
recurs

DC: Type Naturalesa del tipus de recurs Inclou les categories, funcions, gè-
neres i nivells d'agregació al re-
curs.

9 Format DC: For-
mat

Manifestació física o digital del re-
curs

Inclou els mitjans segons la tipolo-
gia i dimensions del recurs. Pot in-
cloure el programari, el maquinari
i els mitjans necessaris per a poder
visualitzar i treballar amb el recurs.

10 Identifi-
cador

DC: Iden-
tifier

Identificació unívoca del recurs Seqüència de caràcters que identi-
fiqui unívocament el recurs: DOI,
URI...

11 Font DC: Sour-
ce

Identifica la font de què prové el
recurs actual

La font de què ha derivat el recurs
en part o tot.

12 Llengua DC: Lan-
guage

Llengua del contingut
intel·lectual del recurs

Es recomana l'ús de la norma RFC
3066, que, en combinació amb la
ISO 639, defineix la codificació de
les diferents llengües en dos o tres
caràcters.

13 Relació DC: Rela-
tion

Referència a un o diversos recur-
sos relacionats amb l'actual

És la millor pràctica per a identifi-
car els recursos referenciats.

14 Cobertu-
ra

DC: Co-
verage

Extensió o abast dels continguts
del recurs

Localització espacial, període tem-
poral o jurisdicció.
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  Ele-
ment

Etiqueta Definició Comentari

15 Drets
d'autor

DC:
Rights

Informació sobre els drets d'autor
que afecten el recurs

Conté informació sobre els es-
taments que gestionen els drets
d'autor o referències a serveis que
informen sobre els drets d'autor.

Hi ha una correspondència entre els elements del format MARC21 i els ele-

ments del format Metadades Dublin Core Initiative (taula 3).

Taula 3. Comparació entre els elements del format MARC21 i del format Dublin Core Metadata
Initiative

Camps MARC 21 Elements de Dublin Core Notes d'implementació

100 Autor principal - persona.
110 Autor principal - entitat.
111 Autor principal - congrés.
700 Autor secundari - perso-
na.
710 Autor secundari - entitat.
711 Autor secundari - con-
grés.

DC: Contributor

751 Autor secundari - nom
geogràfic.
752 Autor secundari - jerar-
quia nom de lloc.

DC: Coverage

DC: Creator Aquest element no s'utilitza en
l'equivalència al format MARC
21.

008 Posicions 07-10 Data. 

260 Subcamp |c Data publica-
ció.
260 Subcamp |g Data impres-
sió. 

DC: Date

>500-599 Notes.
Excepte les etiquetes:
06: Nota de restriccions
d'accés.
530: Nota del format físic ad-
dicional disponible.
540: Nota de condicions d'ús i
reproducció.
546: Nota de idioma. 

DC: Description

340 Mitjà físic. DC: Format

020 Subcamp |a ISBN.
022 Subcamp |a ISSN.
024 Subcamp |a Altres núme-
ros.

856 Subcamp |u URL.

DC: Identifier

008 Posicions 35-37 Idioma. DC: Language
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Camps MARC 21 Elements de Dublin Core Notes d'implementació

041 Subcamp |a Idioma text.
041 Subcamp |b Idioma re-
sum.
041 Subcamp |d Idioma text
cantat.
041 Subcamp |e Idioma lli-
bret.
041 Subcamp |f Idioma suma-
ri.
041 Subcamp |g Idioma altre
material.
041 Subcamp |h Idioma tra-
ducció.

AQUÍ EL TEXT
546 Nota d'idioma.

260 Subcamp |a Lloc publica-
ció.
260 Subcamp |b Nom editor.

DC: Publisher

530 Nota format físic addicio-
nal.
760-787 Subcamp |t Relacions
amb altres documents.

DC: Relation

506 Nota de restriccions ac-
cés.
540 Nota de condicions d'ús i
reproducció.

DC: Rights

534 Subcamp |t Nota títol ver-
sió original.

786 Subcamp |t Font de què
s'ha extret la informació.

DC: Source

050 Signatura topogràfica Li-
brary Congress.
060 Signatura topogràfica Bi-
blioteca Nacional de Medicina
USA.
080 Número de CDU.
082 Número classificació
Dewey.

600 Matèria - nom persona.
610 Matèria - nom entitat.
611 Matèria - nom congrés.
630 Matería - títol uniforme.
650 Matèria.
653 Matèria - Cronològica.

DC: Subject Anàlisi de contingut.

245 Títol propi.
246 Variant de títol.

DC: Title L'element DC: Title és repeti-
ble per a indicar la informació
continguda en les etiquetes:
210 Títol abreviat.
222 Títol clau.
240 Títol uniforme.
242 Traduccions del títol per
l'Agència Catalogadora.
243 Títol uniforme col·lectiu.
247 Títol anterior.

Leader posició 06 Tipus tipus
de registre.
Leader posició 07 Nivell bibli-
ogràfic.

DC: Type
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Camps MARC 21 Elements de Dublin Core Notes d'implementació

655 Matèria - subencapçala-
ment de forma.

Per a saber-ne més

L'organització internacional ISO la va adoptar com a norma 15836 l'any 2003. Actual-
ment la seva referència és 15836:2009.
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?
csnumber=52142

A Estats Units la norma té la referència Z39.58. Actualment la seva referència és ANSI/
NISO Standard Z39.85-2012.
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6576/the%20Dublin%20Core
%20Metadata%20Element%20Set.pdf

En la codificació de les normals o estàndards, els quatre últims dígits es refereixen a l'any
en el qual la norma ha estat aprovada.

Actualment el format de metadades DCMI s'utilitza internacionalment en els

repositoris i dipòsits digitals de les institucions acadèmiques i científiques.

Aquest fet demostra la seva simplicitat, extensió i interoperabilitat, ja que és

utilitzat per diverses comunitats en diferents sistemes compartint informació.

Part d'aquest èxit es deu també al progrés del moviment d'accés obert (Open

Access (OA). Aquesta filosofia promou eliminar les barreres econòmiques, le-

gals i tecnològiques per a facilitar l'accés als documents digitals de l'àmbit edu-

catiu, acadèmic i científic, dins del concepte de la societat del coneixement.

Moltes institucions es van sumant a les diferents iniciatives. Una de les més

conegudes i subscrites per moltes institucions acadèmiques és la Declaració

de�Berlin�sobre�el�lliure�accés�a�la�literatura�científica (2003), segons la qual

gran part dels documents electrònics que generen es poden consultar lliure-

ment en els dipòsits digitals.

Per a saber-ne més

Declaració de Berlin: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences
and Humanities https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

Alguns són molt coneguts, com el TDR (tesis doctorals el xarxa) desenvolupat pel CSUC
(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya): http://www.tesisenred.net/.

Hi podem trobar tesis doctorals que s'hi allotgen i també les que es troben en servidors
externs. Perquè sigui possible la recuperació dels recursos propis i els externs descrits amb
metadades, els dipòsits digitals utilitzen el protocol d'extracció de dades OAI-PMH. Gran
nombre de cercadors que capturen les metadades dels documents digitals.

Alguns exemples són OpenAIRE https://www.openaire.eu/ a Europa, o Recolecta https://
www.recolecta.fecyt.es/ a Espanya.

OAI-PMH Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting és

un protocol per a facilitar la interoperabilitat dels fitxers i recuperar in-

formació de diferents repositoris.

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/html/10421/1823/page1.htm

Nota

ANSI (American National Stan-
dards Institute): organisme en-
carregat de desenvolupar nor-
mes sobre diferents àmbits a
Estats Units d'Amèrica.
NISO (National Information
Standards Organization): a Es-
tats Units és l'organisme encar-
regat de desenvolupar, mante-
nir i publicar normes relaciona-
des amb les aplicacions biblio-
tecàries i bibliogràfiques.

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=52142
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=52142
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6576/the%20Dublin%20Core%20Metadata%20Element%20Set.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6576/the%20Dublin%20Core%20Metadata%20Element%20Set.pdf
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.tesisenred.net/
https://www.openaire.eu
https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/html/10421/1823/page1.htm
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L'avenç de les metadades és imparable quant a la descripció dels recursos di-

gitals. Els formats com MARC21 no són compatibles amb la web semàntica;

necessiten eines com els catàlegs per a ser interpretats i això els fa ser limitats

en la cerca i recuperació de la informació.

Cada canvi de normes catalogràfiques ha comportat un canvi important en els

formats bibliogràfics. Amb les RDA es fa necessari elaborar un format, proper

a les metadades que doni resposta a les necessitats de l'usuari i que permeti

la catalogació de tot tipus de documents i recursos sense limitació de suports

i formats. En aquest context sorgeix BIBFRAME, projecte que estudiem a con-

tinuació.

Per a saber-ne més

DCMI (2013) Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 http://dublincore.org/do-
cuments/dces/

1.4. BIBFRAME

BibFrame és l'acrònim de bibliographic framework. És un model de dades en-

llaçades (linked data) pensat per a un món connectat per la web, en què és

imprescindible intercanviar dades i recuperar-les amb facilitat. Per tant, està

dissenyat per a ser utilitzat a la xarxa i per a ser capaç d'interactuar entre di-

ferents sistemes, seguint el marc de la web semàntica. Com a conseqüència,

connectarà les dades bibliogràfiques.

És una iniciativa de la Biblioteca del Congrés per a les descripcions bibliogrà-

fiques, que no estarà limitada a les biblioteques o centres de documentació

sinó que inclourà altres àmbits com arxius i museus.

El format MARC21 presenta diverses limitacions des del punt de vista tecno-

lògic. Des del seu origen només s'utilitza en l'àmbit bibliogràfic, perquè els

registres s'han de gestionar amb un programari específic per a biblioteques,

basat en un format MARC. D'aquesta manera, les biblioteques depenen tecno-

lògicament de determinats venedors de programari: els que treballen amb el

format MARC. En definitiva, el format MARC s'ha anat aïllant de la realitat

global (l'intercanvi d'informació a la xarxa), perquè només és compatible amb

els sistemes que utilitzen el seu mateix format.

D'altra banda, el MARC és un format basat en normes de catalogació (ISBD

i AACR2), i majoritàriament per a documents impresos, per la qual cosa era

necessari tenir coneixements especialitzats per a dur a terme la descripció dels

documents. En canvi, BIBFRAME no està vinculat a cap normativa catalogrà-

fica, encara que està relacionat amb el marc conceptual expressat en les FRBR

i en les RDA.
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Per aquest motiu era necessari involucrar altres sectors i sortir de l'aïllament del

format i programari, per tal d'evolucionar cap al model de dades enllaçades,

més coherent amb la realitat actual d'intercanvi i facilitat en la recuperació de

la informació.

BIBFRAME, doncs, més que un simple canvi de format significa un canvi de

model, basat en el desenvolupament del web i en un món interconnectat glo-

balment.

Tècnicament, està proper a la descripció en metadades. Està format per etique-

tes en un format semblant a l'HTML. Això fa que la seva utilització i modifi-

cació sigui senzilla, a més d'interoperable (no limitada per un programari o

format concrets). Aquest tipus de llenguatge de catalogació es coneix com a

RDF/XML, és a dir Resource Description Framework (marc de descripció de re-

cursos)/EXtensible Markup Language (llenguatge de marques extensible).

La idea del format BibFrame és generar registres senzills i versàtils sense perdre

de vista el marc conceptual dels FRBR i la relació entre entitats, que és el que

donarà sentit a les dades enllaçades.

El model BibFrame se centra en quatre classes o entitats:

• Obres de creació: un treball intel·lectual creat per una persona autora (con-

cepte d'obra en les RDA i en els FRBR).

• Instàncies: objecte físic o digital (equivalent a les expressions i manifesta-

cions en les RDA i en els FRBR).

• Autoritats: persones, entitats, organitzacions i famílies (grup 2 dels FRBR).

• Anotacions: informació extra de la instància, des dels col·laboradors fins

a la localització o fotografia d'un exemplar.
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Exemple de catalogació en el format BibFrame per a la Biblioteca del
Congrés

Captura d'un registre en MARC21

Per a saber-ne més

Aquest model està en evolució,
per la qual cosa es recomana
seguir les actualitzacions i la
publicació de recursos i exem-
ples a: http://BibFrame.org
Per a més informació podeu
consultar l'espai dedicat a RDA
que la Biblioteca de Catalu-
nya i la Biblioteca Nacional
d'Espanya han creat.

http://BibFrame.org
http://www.bnc.cat/esl/Hacia-RDA/BIBFRAME
http://www.bnc.cat/esl/Hacia-RDA/BIBFRAME
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/
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2. Sistemes integrats de gestió de biblioteques: KOHA

Els catàlegs automatitzats necessiten programari per a facilitar l'accés als re-

cursos. Per a això van sorgir els OPAC (online public access catalog). A més de

la gestió de les fitxes bibliogràfiques, en una biblioteca cal gestionar altres ac-

tivitats. Fruit d'això són els sistemes integrats de gestió de biblioteques (SIGB).

Hi ha diversos fabricants de programari per a biblioteques, però atès el seu

cost han aparegut projectes basats en programari lliure. En aquesta assignatura

treballarem amb KOHA, per la seva àmplia implantació en el nostre país.

KOHA és un sistema integrat de gestió de biblioteques (SIGB): permet fer tots

els processos de gestió de la cadena documental i oferir també serveis perso-

nalitzats als usuaris. La catalogació s'efectua en format MARC21.

Koha prové del maori i es podria traduir com a obsequi o donació.

Es va crear el 1999 a Nova Zelanda i va ser el primer SIGB de codi font obert

(programari lliure), desenvolupat en PERL sobre una base de dades MySQL i

servidor web Apache; també incorpora un servidor OpenLDAP per a la gestió

dels usuaris. Funciona amb qualsevol sistema operatiu (Windows o GNU/Li-

nux).

Es pot visualitzar amb qualsevol navegador, si bé per�a�introduir�informació

és�recomanable�utilitzar�Mozilla.

Aquesta guia està basada en la versió 3.20.04.000.

1)�Accés�i�autenticació

L'accés en el nostre catàleg es troba a l'enllaç:

http://library-intra.palmerston.uoc.es/

• Per a entrar a l'aplicació, us facilitarem un nom d'usuari i una contrasenya.

• El nom d'usuari és el mateix que empreu per a accedir a la UOC; la con-

trasenya és una paraula breu, d'entre tres i sis caràcters.

2)�Primers�passos�en�la�catalogació

Una vegada hàgiu entrat en Koha trobareu aquestes opcions:

Nota

LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) és un proto-
col de comunicació indepen-
dent de la plataforma.

http://library-intra.palmerston.uoc.es/
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Figura 1

Primer de tot, heu�de�buscar�si�el�document�ja�ha�estat�catalogat. Abans

d'introduir cap dada, feu una cerca bàsica o avançada, a fi de no generar un

registre duplicat.

Si el document i la manifestació no han estat registrades en el nostre catàleg,

verifiqueu�també�si�ja�hi�consten�els�possibles�punts�d'accés (autor, altres

autors, editors, entitats, títols uniformes, col·leccions, etc.).

Si els possibles punts d'accés no hi consten, esbrineu, amb l'ajuda de les normes

i dels catàlegs d'autoritats (LENOTI, Autoritats BNE o LC Autorities), com seria

l'entrada vàlida en cada cas.

3)�Com�catalogar

En accedir a l'opció:

Figura 2. Opció de catalogar de Koha

trobareu totes les opcions per a començar a catalogar.

Us sortirà aquesta pantalla:



© FUOC • PID_00243643 42 Formats, programes i programari

Figura 3

Si feu clic a «New record» (nou registre), us sortirà un desplegable amb les

plantilles de catalogació. «Default framework» conté tots els camps de format

MARC21.

La resta de plantilles han estat adaptades per a fer les pràctiques del curs; per

exemple, la plantilla ADI�està�pensada�per�a�catalogar�monografies�amb�les

AACR2.

4)�Etiquetes�del�grup�0

En la primera pantalla us mostra les etiquetes del grup zero. Veureu que segui-

dament es troben les etiquetes de tots els grups.

Figura 4. Etiquetes del grup 0

En el grup zero es troben totes les etiquetes de números de control i altres

informacions.

Cada centre catalogràfic indica quines són les etiquetes que cal omplir, ja que

moltes no són obligatòries.

En la nostra assignatura només afegirem l'ISBN i el codi de la nostra aula (eti-

queta 040 $cADI).

De moment, la resta de camps es poden deixar sense completar.

En guardar el registre, Koha�us�mostrarà�un�missatge�d'error i omplirà les

caselles del grup 0 automàticament fent clic amb el botó dret del ratolí.

De les dades descriptives i dels punts d'accés només és obligatòria l'etiqueta

245 (zona de títol i menció de responsabilitat), que cal omplir manualment.

Nota

Segons el tipus de pràctica,
s'indicarà a l'aula quina plan-
tilla és la més adequada per a
catalogar els documents o re-
cursos.
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Figura 5

En la resta de pestanyes trobarem els altres grups d'etiquetes.

5)�Elements�descriptius

Les etiquetes que formen part del grup�d'etiquetes�descriptives (245, 250,

260, 300, 500, etc.), només heu d'omplir-les amb la informació, recordant que

cal posar la puntuació ISBD�al�final�de�cada�camp�i�que�en�acabar�la�zona

cal�posar�un�punt.

Vegem un exemple amb l'etiqueta 260:

Figura 6. Etiqueta 260

6)�Elements�organitzatius
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Si hem d'afegir un punt�d'accés, el procediment està vinculat amb la creació

d'autoritats.

Per exemple, volem introduir l'entrada principal d'autor del nostre registre. El

primer que veurem és que Koha no ens permet entrar la informació directa-

ment, el camp està bloquejat.

Al costat teniu una icona que us permet buscar si la informació que voleu

introduir ja té l'autoritat creada:

Figura 7

En la següent pantalla, tindreu l'opció de buscar i, si no trobeu l'autoritat,

tindreu l'opció de crear-la.

Figura 8. Opció «Crear una nova autoritat»

7)�Crear�autoritats�des�del�registre

Igual que en els registres bibliogràfics, no cal completar les etiquetes del grup 0.

En guardar el registre, Koha us mostrarà un missatge d'error i omplirà les ca-

selles del grup 0 automàticament, fent clic amb el botó dret del ratolí.

Nota

Recordeu que abans de crear
qualsevol punt d'accés, és obli-
gatori consultar les normes i/o
un catàleg d'autoritats.
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Només cal introduir la informació en el camp 1XX (entrada autoritzada) i en

el 4XX (entrades variants o no autoritzades). En la forma autoritzada, a més

d'incloure el nom, s'han d'afegir les dates�i�la�funció (AACR2) o relació (RDA)

de la persona, entitat col·laborativa o família amb l'obra o expressió.

Recordeu que és necessari afegir la puntuació en el cas d'incloure informació

en els subcamps.

Exemples

En un autor personal cal posar coma (,) si afegiu la data.

En un títol uniforme, cal posar un punt (.) per a separar el títol de l'obra de l'idioma, etc.

En el supòsit que us vam mostrar es crea una autoritat d'una col·lecció nume-

rada, cal afegir un espai, punt i coma i espai ( ; ) a l'autoritat de títol.

Figura 9

Una vegada hàgiu acabat, guardeu el registre.

8)�Crear�autoritats

Una altra opció per a crear les autoritats, és clicar a

Figura 10

Aquesta opció us porta a una pantalla que us permet escollir quin tipus

d'autoritat voleu crear:

Nota

En cas de trobar errors en al-
guna autoritat, feu les modifi-
cacions oportunes i aviseu la
professora.
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Figura 11

En la catalogació descriptiva només redactem quatre tipus d'autoritat:

• Institucions (Corporative name).

• Congressos (Meeting name).

• Persones (Personal name).

• Títols uniformes (siguin noms d'obres o bé de col·leccions).

La resta d'entrades formen part de llenguatges documentals (matèries).

9)�Creació�d'exemplars

Una vegada hem creat el registre bibliogràfic, hem de crear l'ítem o registre

d'exemplar.

En la pantalla se'ns mostrarà el registre en format OPAC, amb un menú a la

part superior:

Figura 12

Si feu clic a «New», us permetrà crear un nou ítem.

Figura 13. Creació d'un nou ítem.

En la següent pantalla afegiu la següent informació:

• «a» Pemanent Location, heu de triar AULA ADI.

• «b» Current Location, heu de triar AULA ADI.
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• «o» Full Call Number (topogràfic), que creareu de la següent manera: ADI/

[tres primeres lletres de l'entrada principal].

Exemple

Si es tracta de l'obra de Gabriel García Márquez, el topogràfic seria ADI/GAR.

Com�a�codi�de�barres�poseu�el�vostre�usuari�de�catalogador�+�el�número�de�llibre
catalogat�per�ordre�seqüencial (exemple: rzaborras01, rzaborras02 etc.).

Finalment, per a guardar feu clic en .
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