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       Aquest treball té per objectiu reflectir l’experiència 

d’implementació del sistema integrat gestor de biblioteques Koha 

amb la corresponent migració de registres bibliogràfics en una 

biblioteca universitària. S’hi tracten els problemes amb què hem topat 

i les solucions adoptades i també s’exposen els problemes existents a 

hores d’ara per tal de poder-los tractar. 

26 de maig de 2013 
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   Agraïments 

   

De segur mantindré un bon record de totes aquelles persones 

que m’han ajudat a viure aquesta experiència: La Susana i 

l’António, de qui va sorgir la proposta per a fer pràctiques a la 

biblioteca; la Manuela, que sempre m’ha guiat, animat, ajudat 

i fins i tot acollit a casa seva; la Filipa, en Daniel i l’Elisabeth 

per fer els dies divertits i el treball agradable; la Teresa i els 

companys informàtics per la seva col·laboració. D’entre totes 

les persones, això sí, n’hi ha dues que mereixen un esment 

especial: 

L’Ana ha estat la meva tutora i companya. M’ha ensenyat 

moltes coses. Sempre atenta i preparada per treballar, mai ha 

perdut la paciència de resoldre els meus constants dubtes i ha 

posat fil a l’agulla ens els moments més complicats. Ha estat 

aquell tipus de persona amb qui hom desitja treballar. 

Cal agrair de forma destacada l’ajut que l’Ângelo de Viseu 

ens ha proporcionat. Tot i no estar vinculat a la UPT, ha permès 

dur el projecte a bon port. Ens ha regalat tot el seu coneixement 

en Koha, la seva feina prèvia i el seu temps i dedicació amb el 

màxim interès i amb l’únic afany d’ajudar.  
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1 Presentació 

D’ençà que vam iniciar el projecte aquí estudiat hi ha hagut moments de tota mena, 

des d’aquells en què semblava que fóssim en un atzucac als de més alegria mercès als 

èxits d’assolir objectius. L’experiència, no debades, considero que ha estat enriquidora 

per a tots els qui hi hem pres part. Per començar contextualitzaré com vaig iniciar-m’hi, 

després veurem els beneficis d’haver dut a terme aquesta feina i, per últim, faig cinc 

cèntims de la naturalesa del present informe. 

1.1 Com hi arribo? 

Vaig arribar a Porto beneficiat d’una beca Erasmus però de seguida vaig trobar 

limitacions a l’hora de cursar assignatures susceptibles de convalidar a la meva universitat 

d’origen. Davant la situació i fent valer la modalitat d’estudis que duc a terme, Grau en 

Informació i Documentació, el departament de relacions internacionals de la universitat 

que m’acollia no va trigar a posar-me en contacte amb la biblioteca de la institució. 

Havent parlat amb la directora de la Biblioteca Geral da Universidade Portucalense (a 

partir d’ara BGUPT o simplement biblioteca) se’m va oferir l’oportunitat de realitzar un 

període de pràctiques o estágio amb què pogués desenvolupar competències en el meu 

camp a través d’un treball a la seva unitat d’informació. D’entrada no hi havia una 

proposta fixa sinó diverses idees de projectes útils que es podien desenvolupar. 

Val a dir que el fet de poder adquirir formació teòrica a través d’una feina pràctica, fos 

quina fos, i que a més a més pugui ser aprofitada per algú és una activitat molt 

engrescadora; sens dubte més que no pas realitzar un altre treball d’aquells que el 

professor ja considera monotemàtics i que acaben apilats en un calaix. 

1.2 Abast del projecte 

D’entre totes les propostes, ara bé, n’hi havia una d’especial interès i que es plantejava 

com un repte: la biblioteca estava planejant la migració de registres i l’adaptació a un nou 

sistema gestor de la unitat. Un programari anomenat Koha. La meva tasca, se’m va 

afirmar, podia consistir en la col·laboració amb l’equip que es formaria i en cas de no 

reeixir en els objectius fixats com a mínim podia reportar un informe dels problemes 

detectats per tal d’ajudar en possibles escomeses posteriors. 
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Ben rumiat, allò podia ser pres per massa ambiciós. Nogensmenys, era una fita 

assolible puix que per bé que no fos conclosa amb la il·lusió que hom expectava, n’hi 

havia prou de col·laborar i aportar el que estigués al meu abast. Em va agradar; m’hi vaig 

comprometre. 

Per a la BGUPT també era molt important poder mudar a un sistema que resolgués 

determinats problemes que arrossegava d’un temps ençà i que permetés millorar de forma 

notable el seu servei i la seva gestió. De seguida veurem de forma detallada els motius 

que van dur a prendre la decisió de canviar de sistema i aprofundirem en els avantatges 

que ha representat. Entre ells apropar-se a la cultura open source. 

 

 

 

 

1.3 Naturalesa de l’informe 

Cal fer notar que aquest informe és una memòria per a posar sobre la taula tots els ets 

i uts del que ha estat el procés d’implementació. Es vol demostrar quina ha estat la ruta 

que s’ha seguit. Es vol posar de relleu quins problemes greus han sorgit i com s’han 

solucionat. És a dir, el lector no hi trobarà una metodologia universal d’implementació 

del Koha, ni tampoc un estudi detallat del programa.  

L’objecte d’aquest informe són les pròpies experiències viscudes reflectides de forma 

estructurada. És, al cap i a la fi, un document intern.  

Il revient donc maintenant aux bibliothèques de 

saisir des opportunités d’innovations 

offertes par les SIGB libres. (Muller, 2010) 
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2 BGUPT i la necessitat de migració 

Hi ha un seguit de factors que van menar la direcció de la biblioteca a prendre la decisió 

que calia migrar a un nou sistema informàtic. Un cop feta la determinació, es va construir 

un pla d’actuació que es configurava de l’especificació dels recursos humans implicats i 

del propi “pla d’acció” amb la temporització de les feines previstes. Ara bé, més enllà de 

la previsió original s’han identificat tres fases diferenciades: la de migració de registres, 

l’anterior d’estudi i la posterior d’adaptació. 

2.1 Presa de decisió 

Ja feia un temps que s’havia valorat la potencial possibilitat de canviar el sistema 

gestor documental cap a un de nou. La millora abraçava la vessant tecnològica i, de retruc, 

la vessant qualitativa del servei i treball intern a la biblioteca. 

1) Millores tecnològiques i de filosofia 

 Es buscava passar a un ambient digital i implicar-se en la filosofia 2.0. 

 Potenciar les eines TIC gràcies a l’adaptació d’un sistema modern, en evolució 

i en concordança amb les solucions tecnològiques més actuals i efectives. 

 Adaptar un sistema open source. Sense costos afegits i on es pot adaptar el 

programari a les necessitats de la biblioteca. 

2) Millores qualitatives 

 Les millores tecnològiques vistes són, de fet, un valor afegit cabdal a 

considerar en la promoció de la biblioteca. 

 El nou sistema havia de solucionar deficiències existents en el sistema anterior 

com eren la manca de catàleg públic (OPAC) i el mòdul de préstec, el qual 

presentava errors. 

 A banda, es valorava l’oportunitat de millorar amb l’exploració d’altres 

funcionalitats: creació d’una pàgina web pròpia a través del nou SIGB, 

unificació en una sola plataforma de tot el fons, elaboració més extensa i 

detallada d’informes interns, etc. 

 Sense oblidar que es preveia èxit en tant que es proposava un sistema de renom, 

amb prestigi i moltes biblioteques que l’utilitzen. 
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2.2 Equip de treball 

Com apreciem al dibuix següent, l’equip que ha treballat de forma col·laborativa en la 

implementació del Koha es divideix visiblement en personal del departament 

d’informàtica i personal de la biblioteca. En ambdós casos hem comptat amb la presència 

de responsables (un per sector), treballadors qualificats (un tècnic informàtic i dues 

tècniques bibliotecàries) i la col·laboració de becaris (dos d’informàtica i un de 

documentació –Erasmus–). A banda d’aquests cooperadors també s’ha sumat l’ajut d’una 

persona externa, un tècnic bibliotecari però amb amplis coneixements d’informàtica. 
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2.3 Temporització i fases 

El “pla d’acció” que es va dissenyar en començar el procés d’implementació comptava 

cinc etapes o grups d’accions. La primera (novembre), l’estudi del programa i resolució 

de problemes detectats. La segona i la tercera, configuració dels mòduls -primer 

backoffice (de novembre a gener) i després front office (de gener a l’abril)-. En quart lloc 

hi havia la migració de registres (desembre) i en cinquè una formació (gener). 

Malgrat la planificació preparada es van produir alguns desajustos. Val a dir, però, que 

es pot considerar un èxit el procés ja que cap de les possibles dates límit ha estat trepitjada. 

Aproximadament, el desenvolupament real de la implementació del Koha a la BGUPT ha 

seguit aquest calendari: 

 

 

 



Experiència de migració a Koha 

 

 

              11 

Com es pot veure al calendari, hi ha hagut tres fases marcadament diferenciades: 

1) Fase I: Estudi del cas (vermell) 

Allò que havia de durar un mes es va convertir en una fase feixuga i complexa. No 

obstant, a l’ensems que es detectaven errors i es trobaven solucions es va aprofundir en 

el coneixement del programa que s’havia d’implementar. Fet i fet, les etapes dos i tres 

previstes a l’inici s’han allargat de principi a fi sense ésser aquest fet gens advers. 

En aquesta fase es van treballar problemes tals com codificació de caràcters, mètode 

de migració, estudi de creació d’exemplars i codis de barres, etc.  

2) Fase II: Migració de registres (blau)  

Quan se sabia del cert que es faria migració i es mudaria definitivament la plataforma 

de catalogació es van suspendre les activitats amb el sistema que s’havia estat utilitzant. 

Aleshores es va procedir a realitzar l’edició de registres bibliogràfics per tal d’evitar el 

màxim d’errors, es va construir el sistema amb informació en una màquina virtual a partir 

d’una base de dades amb informació útil per al nostre sistema i per últim es va importar 

la feina al servidor de la UPT.  

Aquest pas crític es va realitzar en menys d’una setmana i va marcar l’abandó del 

sistema antic i començar a treballar amb el nou. 

3) Fase III: Adaptació al nou sistema  (verd) 

Un cop instal·lat el nou sistema encara hi havia –hi ha–  feina per fer. No només es 

van haver de tractar diverses tasques encara obertes sinó que nous problemes van sorgir, 

alguns dels quals ja previstos. 

 

 

L’aprofundiment en aquestes fases constitueixen el dos d’aquest informe. Abans, però, 

coneixerem els SIGB.  
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3 Sistemes Integrats de Gestió de Biblioteques (SIGB) 

Un SIGB, sistema integrat de gestió de biblioteques (en anglès ILS “Integrated library 

system”), és un tipus de programari encarregat de la gestió i automatització informàtica 

de les diferents tasques d’una biblioteca.  

Tots els SIGB compleixen una sèrie de característiques (Hernández i Pinto, 2010): 

 Treballen en una estructura Client – Servidor. 

 S’ajusten a les normes i estàndards oficials i de mercat. 

 Mantenen tota la informació en una base de dades. 

 Tenen diferents mòduls i funcionalitats: 

o Mòdul de selecció i adquisició 

o Mòdul de catalogació 

o Mòdul d’autoritats 

o Mòdul de cerca i recuperació d’informació 

o Mòdul d’administració i gestió 

o Mòdul de préstec 

Així mateix, responen al següent esquema simplificat on comprovem que un conjunt 

de mòduls crea la interfície dels bibliotecaris i un mòdul anomenat OPAC (Online Public 

Access Catalog) ofereix el catàleg en línia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: http://www.jbi.hio.no/bibin/KOHA/KOHA_intro.html 
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Si bé l’oferta al mercat és prou àmplia, nosaltres tractarem només els dos programaris 

relacionats amb la BGUPT: el DocBase, amb les limitacions que ha presentat, i el Koha, 

l’aposta de futur en el nostre cas. 

3.1 DocBase 

El DocBase és un SIGB desenvolupat i comercialitzat per l’empresa portuguesa 

privada DID. Va néixer l’any 1990 i des d’aleshores s’ha expandit a nivell nacional 

millorant substancialment el seu servei. 

Com a característiques tècniques trobem que funciona tan sols en mode local, pot ser 

utilitzat en xarxes però sempre LAN. Fou desenvolupat amb un llenguatge de 

programació DELPHI, si bé el sistema de cerca ho va fer a utilitzant AP.NET, 

JAVASCRIPT, HTML i XML. Funciona amb el sistema operatiu Windows. (Lousã, 2012) 

En ser un software de propietat trobem diverses característiques intrínseques a aquesta 

tipologia, com ara la necessitat de compensar econòmicament el servei, la impossibilitat 

d’editar el codi font, i fins i tot limitacions a l’hora de tractar accions determinades. 

Un dels factors que va fer prendre la decisió d’abandonar aquest sistema va ser 

l’existència de certes deficiències en la gestió de la nostra biblioteca. Aquestes 

deficiències rauen en la problemàtica derivada d’ésser un servei de pagament per al qual 

no s’havien realitzat algunes despeses de manteniment, fet que va provocar un 

desfasament. En concret, el mòdul de préstec a l’usuari no funcionava des de feia molt de 

temps i la BGUPT havia hagut d’adoptar una solució alternativa basada en una aplicació 

informàtica temporal i creada per la pròpia universitat. L’altre defecte a destacar era la 

manca d’un catàleg públic que permetés fer recerques de documents online. 

Val a dir que aquest sistema és perfectament vàlid i una competència potent, el fet de 

no adaptar-se a les necessitats de la BGUPT no li treu mèrit. Ara bé, en el nostre cas es 

va trobar una millora substancial si es migrava a un altre sistema. Es va estudiar el Koha. 

  

http://www.did.pt/
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3.2 Koha 

El Koha és un programa de gestió integral de biblioteques que permet donar suport a 

totes les tasques d'aquestes organitzacions, des de catalogació de documents fins al 

préstec a l'usuari.  

 

És de codi obert, amb llicència GPL. Està programat amb diferents llenguatges si bé 

predomina PERL. Normalment s'utilitza una base de dades MySQL. Un cop desenvolupat 

el producte, aquest s'instal·la en un servidor amb SO Linux però s'hi accedeix a través 

d'Internet. Existeix una comunitat virtual per a reportar els bugs i millorar les noves 

versions. També té múltiples funcionalitats i opcions per tal que els diferents utilitzadors 

en treguin un bon rendiment sense tenir coneixements de programació, per exemple un 

directiu pot generar informes a través d'ordres SQL sense ser versat en llenguatges de 

programació.  

Es tracta d’un software d'aplicació amb propòsit general. Si ens basem en la 

classificació oferta per Pradel i Raya (2013), emperò, des del punt de vista de l'usuari de 

la biblioteca –que accedeix al catàleg en línia (anomenat OPAC) mitjançant un 

navegador– es pot considerar que parlem d'un programari tipus aplicació web. No cal 

instal·lar cap programa, senzillament accedir a la interfície via Internet. Per tant, en 

termes d’enginyeria del programari direm que s’inclou en ambdues possibilitats: 

programari d’aplicació així com aplicació web. 

La direcció de la BGUPT va escollir passar a Koha pels avantatges que oferia bo i 

sabent les dificultats que podien sorgir en el procés de migració. Tot esforç valia la pena 

ja que amb visió de futur els avantatges eren positius. 

 

 



Experiència de migració a Koha 

 

 

              15 

3.3 Comparació entre DocBase i Koha 

Si fem una comparació de les característiques d’ambós programes, amb independència 

de les esmentades limitacions particulars a la BGUPT, ens adonarem que, en tant que 

SIGB, n’hi ha moltes que es repeteixen en els dos casos. No tindria sentit sentit allargar-

nos en una anàlisi detallada d’aspectes que es repeteixen i, per això, donarem més 

importància a les diferències. 

Presentem una taula comparativa a tall d’exemple. És evident que es podria allargar 

molt més. En qualsevol cas queda demostrat el desequilibri a favor del Koha a l’hora de 

valorar quin dels dos serveis interessa més a la BGUPT. Gairebé totes les millors 

característiques són ofertes pel Koha i no pel DocBase. 

Característiques DocBase Koha 

Enginyeria del programari 

Codi font Privat Open source 

Llicència Privada GNU GPL 

SO Windows  Linux (/ web) 

Internet 

Portal web BGUPT No Sí 

OPAC No Sí 

Z39.50 No Sí 

Grau d’interacció amb l’usuari Baix Elevat 

Funcionalitats 

Relació usuaris Base de Dades UPT No Sí 

Crear informes detallats No Sí 

Navegar entre registres Sí No 

Administració del sistema 

Manutenció Servei de pagament Lliure (UPT) 

Solució de problemes Servei de pagament Comunitat Koha 
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4 Fase I: Estudi del cas 

La primera fase va servir per a determinar el punt de partida en què ens trobàvem, fer 

les primeres adaptacions oportunes, aprofundir en el coneixement del programa i dels 

llenguatges, la descoberta de les necessitats de la biblioteca i també per a buscar solucions 

als primers impediments que van sorgir: la incompatibilitat d’UNIMARC en l’exportació, 

la codificació de caràcters, els exemplars de documents, etc. 

4.1 Punt de partida 

On es trobava la biblioteca al començament? Quin va ser el primer diagnòstic que es 

va realitzar? Aquest va ser el punt de partida. 

4.1.1 Escenari inicial 

En iniciar el projecte la biblioteca disposava d’una versió del Koha instal·lada al 

servidor de la universitat. Aquesta versió va servir per a fer les primeres proves i plantejar 

alguns dels problemes potencials amb què ens havíem de trobar. Més enllà dels conflictes 

informàtics derivats d’algunes alteracions prèvies, però, vam comprovar la conveniència 

d’alterar aquella versió pels motius que adés exposarem.  

En els seus primers passos cap a la implantació del Koha, en la fase prèvia a iniciar 

aquest projecte, la biblioteca havia estat en contacte amb una empresa privada. Tal com 

llegim al propi web de la Comunitat: “Koha has many vendors worldwide providing 

hosting, support, and development services”. Aquestes empreses de suport van aprofitar 

el nínxol de mercat que existia en el supòsit d’aquelles persones o entitats que desitgen 

implementar un SIGB de codi lliure però que no tenen els coneixements ni recursos 

suficients per a fer-ho. D’aquesta forma, utilitzen un programari obert i cobren en 

concepte del seu suport al servei. 

En el cas de la BGUPT es tracta de Keep Solutions, una empresa portuguesa de suport 

a l’usuari com a activitat lucrativa (Paid Support). Com llegim al seu web, la seva activitat 

no es limita al suport a l’usuari sinó que també fan les accions de migració, ofereixen 

hostatjament web per tal d’efectuar de forma més ràpida el manteniment, ofereixen un 

servei de consultoria, etc. El servei que oferien a la BGUPT, no obstant, es va entendre 

prescindible i per això es va bandejar el contacte amb ells. 

 

http://koha-community.org/support/paid-support/#cn-top
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4.1.2 Primer diagnòstic 

Per mor de les alteracions efectuades al sistema amb anterioritat, en iniciar aquest 

projecte ens vam trobar una sèrie de problemes tant relatius a la creació de nous registres 

com a la importació. 

Pel que fa a crear nous registres, sempre que s’intentava apareixia un missatge d’error 

que impossibilitava realitzar l’acció. El departament informàtic va afirmar que es devia a 

una sèrie de modificacions realitzades a la plantilla de MARC original del Koha. La seva 

identificació podia ser costosa però no calia perdre-hi temps perquè ja estava previst 

canviar la versió instal·lada. D’aquesta manera tornarien tots els valors per defecte i 

aquest error s’havia de solucionar. Així va succeir. 

En relació a la importació de registres el problema va ser molt més laboriós i serà 

analitzat en els apartats següents. Ara podem avançar que per a realitzar la migració de 

registres es procedia a l’exportació de fitxers marc i la posterior importació al Koha, 

moment en què sorgia la incompatibilitat. A causa d’aquest escull es va desenvolupar una 

anàlisi exhaustiva dels factors que podien generar l’error, en especial l’exportació dels 

registres originals i el format MARC en què es presentaven. 

4.1.3 Canvi de versió 

El Koha instal·lat inicialment a la UPT era la versió Koha 4.02.00.006. És a dir, es 

tractava d’una bifurcació (en anglès fork) desenvolupada per LibLime. LibLime és una 

entitat comercial que més enllà del producte open source ofereix servei de suport. A 

través d’una cerca booleana podem comprovar que Keep Solutions no esmenta LibLime 

en cap pàgina del seu lloc. Tanmateix, la recerca ens indueix a interpretar que l’empresa 

amb què contactava la BGUPT requeria, a l’ensems, el suport d’aquesta altra entitat 

privada. 

Si bé els productes oferts són quasi idèntics, el fet d’ésser en part desenvolupats de 

manera independent provoca algunes diferències entre els Koha de LibLime i el de la 

Comunitat Koha. Per tal d’estalviar complicacions en la resolució de bugs era 

convenient mudar a la versió més lliure. Com és evident, la pròpia Comunitat Koha 

recomana fer-ho (link). Aquest canvi va ser fet per l’equip informàtic i a hores d’ara la 

biblioteca compta amb la darrera versió estable oferta sense cap tipus d’afany lucratiu 

Koha 3.08.06.000, amb les dades inicials restablertes i en una base de dades funcional. 

http://www.koha.org/liblime-koha
http://www.liblime.com/welcome
http://koha-community.org/
http://koha.1045719.n5.nabble.com/Fatal-Error-in-Acquisition-td5609968.html
http://koha-community.org/documentation/
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4.2 Detecció i solució de problemes 

A banda dels problemes que ja s’han esmentat fins ara, els primers experiments per tal 

de determinar la millor solució de migració cap al nou sisema van presentar diversos 

obstacles que van alentir epecialment el procés. Alguns d’aquests problemes es van 

allargar fins a la Fase II: Migració de registres amb noves formes i és per això que els 

abordarem aquí però seran represos més endavant. 

4.2.1 Velocitat de resposta 

Un important requeriment d’accessibilitat no funcional en qualsevol software és la 

velocitat de resposta del sistema. Durant les primeres setmanes el Koha instal·lat (la 

versió antiga i la nova) trigava excessivament a donar resposta a tot tipus de peticions. 

Aquest defecte, sens dubte, havia de ser solucionat al més aviat possible ja que la 

preparació del SIGB es feia molt dificultosa i també perquè amb previsions del futur ús 

es convertia en un problema a tres bandes: els catalogadors veurien perjudicada la seva 

feina, els funcionaris que ofereixen el préstec també trobarien dificultats i els propis 

usuaris desistirien de realitzar lentes recerques de documents. 

El departament d’informàtica va tractar aquest afer. Actualment el temps de resposta 

és acceptable. 

4.2.2 Codificació de caràcters 

Un altre dels més greus problemes amb què vam topar fou el de la codificació de 

caràcters. Desconeixent l’opció original utilitzada al DocBase en tant que és de codi 

tancat i no ofereix cap informació al respecte, qualsevol de les opcions tractades va 

esdevenir infructuosa i, com veurem, finalment es va haver de procedir a la modificació 

manual i individualitzada de tots els caràcters especials.  

L’evolució del problema va passar tres etapes diferenciades: 

1) Codificació original 

En les primeres importacions al Koha vam haver de decidir quin havia de ser el 

protocol de codificació adequat per a realitzar les importacions de registres. En aquesta 

primera determinació es va testejar una mostra simbòlica de la qual es concloïa que la 

migració hauria de ser desenvolupada mitjançant un dels següents encoding a l’opció 
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"Stage MARC for import": ISO 8859-1 o ISO 5426. Mentre que tots els següents 

encoding presentaven com a mínim un error de codificació: UTF-8, ISO 6937, EUC-KR 

i MARC8. 

Es va determinar, per tant, que s’utilitzaria bé ISO 8859-1 o bé ISO 5426 reconeixent 

que la primera opció podia ser viable ja que era una norma per a llengües llatines  

(LATIN1) mentre que la segona és una de les primeres normes desenvolupades 

especialment per a registres bibliogràfics.  

No debades, a través d’un exhaustiu assaig posterior en què s’agafava com a mostra 

tot l’univers del fons general, es va comprovar que ambdues normes presentaven el 

problema de les claus angulars que transformen text en codi HTML (les quals veurem a 

l’apartat 5.3.1) i, a més, la norma ISO 5426 afegia un altre error: 

 No reconeix l’accent circumflex, transformant "ê" en "Œ". 

En el cas d’ISO 8859-1 no apareixia cap altra incompatibilitat. Per tant, es va adoptar 

com a única solució factible per a les nostres necessitats. 

2) Conversió amb MarcEdit 

Malgrat tots els esforços dedicats a la resolució del problema ens vam trobar un nou 

obstacle: per a un tractament adequat dels registres a importar al Koha es fa 

imprescindible l’edició d’aquests a través d’un programa d’edició bibliogràfica anomenat 

MarcEdit. Aquest programa permet tractar els registres en una interfície similar a un 

editor de text però amb la característica que els presenta de forma estructurada i 

reconeixent-ne les parts i valors de cadascun.  

Tot i tractar-se d’una eina perfecta per a l’adaptació del fons i, a més, posseir les 

opcions de tractament en base a diferents codificacions de caràcters, es va fer una 

exhaustiva prova mitjançant totes les possibilitats i ens vam trobar que sempre es produïa 

una transformació de símbols. És a dir, la simple edició mitjançant MarcEdit refeia tota 

la codificació amb independència del protocol escollit.  

Va ser així com les investigacions quant a codificació original van perdre valor i es va 

plantejar el problema un altre cop des de zero. 
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3) Solució final 

Finalment, i tenint en compte que la utilització del MarcEdit era imperativa per a 

solucionar els defectes de forma i manca d’items en els registres del fitxer original, l’única 

opció possible que es va trobar va ser modificar en lot tots i cadascun dels símbols que 

substituïen els caràcters especials a la visualització de MarcEdit. Aquesta tasca va requerir 

diverses hores de feina però calia fer-la abans d’importar els registres al Koha i 

esdevingués impossible solucionar-ho. 

En resum, tota la investigació referent a la codificació de caràcters va esdevenir temps 

perdut. Donat que aquest temps va ser considerable era necessari reflectir l’afer en aquest 

informe. 

4.2.3 UNIMARC del DocBase 

DocBase utilitza un UNIMARC estàndard però amb determinades adaptacions pròpies 

i això ens va crear problemes. Durant la primera fase es va arribar a fer un informe detallat 

relatiu a les diferències que els registres exportats presentaven en relació al format 

UNIMARC oficial. Heus ací el resultat d’una exportació: 

Mostra d’un registre exportat de DocBase 
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Si comparem aquest resultat amb l’UNIMARC oficial trobem que: 

 Etiqueta de registre → trobem aquestes dades als camps 920, 921 i 922. 

o 010 → es presenta com a 10. 

o 001 → l’ID de registre és obligatori però no apareix explicitat. 

o 100 →  camp obligatori que no apareix. La seva informació està 

disseminada en camps del bloc 9 com segueix: 

Posició dels 

caràcters1 

Notes Ob.2 Posició al 

Bloc 9-- 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

0-7 

8 

9-12 

13-16 

17-19 

20 

21 

22-24 

25 

26-29 

30-33 

34-35 

Data da entrada no ficheiro 

Tipo de data 

Início da publicação 

Fim da publicação 

Código de audiência (TAC) 

Código de publicação oficial 

Código de registro modificado 

Língua de catalogação 

Código de transliteração 

Conjunto de caracteres 

Conjunto adicional de caracteres 

Alfabeto do título 

V 

X 

X 

X 

X 

X 

V 

V 

X 

V 

X 

X 

 931 

 932 

 - 

 - 

 935 

 936 

 937 

 !! 

 - 

 !! 

 - 

 938 

 

o No hi ha ni (8) llengua de catalogació ni (10) conjunt de caràcters. 

o No s’identifica el (9) codi de transliteració. 

 675 → només amb notació CDU té generat els subcamps d’edició i llengua: 

o ^v “El número d’edició de la taula CDU d’on prové la notació 

registrada en ^a”. Trobem “^v med” quan hauria de ser, per exemple, 

“^v 02”. 

o ^z és correcte però a la informació original no s’especifica. 

 990 → No identifiquem a què correspon aquest codi. 

                                                             
1 Recordem que el camp 100 té 36 posicions amb informació diversa. 
2   V És obligatori. X No és. 
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 Llengua → Es generen tres camps de llengua. El catalogador només 

n’especifica el segon: 

o 100 (8) Llengua de catalogació (és obligatori però no s’especifica) 

o 101 ^a Llengua de publicació / del document 

o 675 ^z Llengua d’edició 

En els subapartats que segueixen veurem que això va representar un problema en la 

migració de documents però que finalment va trobar una solució força factible. 

4.2.4 Mètode de migració de registres 

El més rellevant problema amb què vam haver de treballar va ser el mètode de migració 

de registres. Des d’un inici era evident que s’havia de procedir a una exportació des de 

DocBase i una posterior importació a Koha. Això no obstant, els resultats eren estèrils. 

Es va adduir a una incompatibilitat causada per l’UNIMARC de DocBase (apartat 4.2.3). 

De fet, diferents comprovacions van demostrar que el problema raïa efectivament al 

DocBase: 

 Exportar registres del Porbase i importar-los al Koha no donava errors. 

 Importar a màquines virtuals del Koha els registres exportats de DocBase 

també donava errors. 

 En els tots els casos en què s’importava des de DocBase l’error era: 

Stage MARC Records For Import 

MARC Staging results : 

 18 records in file 

 18 records not staged because of MARC error 

 0 records staged 

 Did not check for matches with existing records in catalog 

 0 item records found and staged 

 

Finalment, després de fer moltes proves i rumiar en els procediments que havien de 

realitzar-se per a la migració es va descobrir l’arrel de l’error: en comptes d’exportar els 

fitxers .mrc que creava el DocBase, la solució venia de crear fitxers .ISO. És a dir, la 

migració de registres s’havia de realitzar mitjançant ISO2709, que és un estàndard per a 

la descripció bibliogràfica titulat Format for Bibliographic Information Interchange on 

Magnetic Tape (format d’intercanvi per a informació bibliogràfica en cassets). 
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Gràcies a ISO2709 es va aconseguir quasi una importació perfecta ja que llegia la 

informació necessària i feia fàcil la interpretació. Quant als camps que van preservar 

algun error només destaquem el 970. En efecte, el camp que descriu el catalogador es va 

perdre de forma irremeiable i en el resultat final de migració no s’ha pogut conservar. 

Altres camps, així mateix, van haver d’ésser modificats de forma manual però, en tot 

cas, quedava resolt el cabdal problema del sistema de migració. 

4.2.5 ISO2709 

En el procés d’exportar registres bibliogràfics des del DocBase, es van testejar totes 

les possibilitats potencials per tal de determinar-ne la més recomanable. Com hem vist, 

quedava exclosa la possibilitat d’exportar fitxers d’extensió .mrc. Quant a l’exportació en 

format ISO2709, es va agafar una mostra de registres del fons Japão, en tots els casos 

especificant que s’havien d’exportar els registres actius i no els eliminats, així com no 

convertir a codi de pàgina. La totalitat de possibilitats explorades queda reflectida en les 

següents opcions: 

1) 181 registos, exportação com formato ISO2709 (alt+30 / alt+29), Sem conversão 

a UNIMARC. 

2) 181 registos, exportação com formato ISO2709 (# / #), e conversão a UNIMARC 

Norma Oficial. 

3) 181 registos, exportação com formato ISO2709 (alt+30 / alt+29), e conversão a 

UNIMARC norma Biblioteca Nacional. 

4) 181 registos, exportação com formato ISO2709 (alt+30 / alt+29), e conversão a 

UNIMARC Norma Oficial . 

Com a resultat es va obtenir que les dues primeres s’havien de descartar ja que la 

posterior importació al Koha esdevenia infructuosa donada la incompatibilitat generada 

en la seva lectura. Es pot concloure, doncs, que no és possible fer l’exportació sense 

conversió a UNIMARC i que tampoc no es poden aplicar els valors (# / #). 

Les altres dues possibilitats eren indiferentment vàlides. La decisió per a determinar 

quina d’elles havia de ser la més adequada es basa en opinions de la Comunitat Koha que 

recomanen utilitzar la Norma Oficial, si bé l’altra opció no hauria presentat problemes. 



Experiència de migració a Koha 

 

 

              24 

4.2.6 Exemplars de documents 

Amb la migració d’exemplars disponibles a la biblioteca ens vam trobar un problema 

afegit. El DocBase utilitza una base de dades diferent per a documents (cada registre és 

un document) i per a exemplars o items (cada document pot tenir un exemplar, més d’un 

o cap).  

Un estudi detallat de la situació va permetre obtenir les següents conclusions: 

1) Arxiu amb items al DocBase 

La informació que tenim al fitxer d’items (amb extensió .CSV) és la següent. Agrupada 

per tipus de camps que tenen relació: 

Camp propi 

 Código: Número d’item, creat de forma cronològica per a cada exemplar al 

DocBase. 

Camps que tenen relació amb els registres importats al Koha 

 Cota: Cota. 

 Inventário: Número de registre a la biblioteca. 

 Título: Títol del document, alguns items no tenen el nom correcte. 

 Volume: La majoria no té informació. 

Els camps amb codis numèrics són 

 Media, tipo media, segurança, estado, tipo doc., grupo: la majoria dels 

camps són 0 o 1, el “Grupo” és 4. Poden contenir informació exportable però 

en comptades ocasions. 

Camps referents a la base de dades d’alumnes 

 Leitor: Número de targeta de l’alumne només en alguns exemplars. 

Data de préstec 

 DataInicio: Data. 

 DataFim: Data o 0. 

 ISBD: número ISBD. 
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2) Proposta per a no utilitzar els exemplars del DocBase 

La informació del camp propi no és determinant (pot ser una altra numeració nova o 

un codi de barres). També es va detectar que a la base de dades de DocBase de la BGUPT 

existeixen uns 10.000 exemplars però més de 25.500 registres, això significa que per molt 

que s’importés el fitxer CSV encara tindríem el 60% dels registres sense cap exemplar 

associat. 

Els camps que tenen relació amb allò importat al Koha (en referència al segon punt) 

podrien servir per a fer la relació entre bibs i items. Això no obstant, hi ha alguns errors 

que dificulten la tasca, com són els casos de diversos títols que s’han transformat en 

números. 

Per contra, els camps amb codi numèric (tercer punt) sí que podrien ser importats però 

es va considerar que no contenien cap informació rellevant; són camps que es poden 

adaptar fàcilment al propi Koha. El mateix succeeix amb el número ISBD. 

En relació al codi d’alumne i la data, no són dades a tenir en compte. Al CSV es creen 

per al préstec en curs (n’hi ha molts sense cumplimentar) i no existeix cap tipus d’històric. 

3) Solució 

La importació del CSV seria especialment interessant en el cas de tenir els codis de 

barres associats a cada document, però en el nostre cas no és així i, ben mirat, cap de les 

dades que conté aquest fitxer són condicionants d’una millor solució per a la BGUPT. Per 

tant, es va decidir no utilitzar aquest mètode. 

Com a solució es va utlitzar (com veurem a la fase de migració) el mètode de modificar 

els registres bibliogràfics  i afegir de manera automàtica una numeració seqüencial a tots 

els camps referents a items. D’aquesta manera es creaven els exemplars desitjats en quasi 

la totalitat dels registres. 

4.2.7 Codis de barres 

Els exemplars dels documents són identificats mitjançant codis de barres. Aquests 

codis són numeracions úniques que permeten identificar cada document de forma simple 

i inequívoca. Una numeració desafortunadament mancada als registres disponibles al 

DocBase com s’ha pogut descobrir a l’apartat anterior.  
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En tant que per a realitzar els préstecs a través de Koha és imperatiu oferir un codi de 

barres, es va determinar que l’única manera possible de realitzar aquesta tasca era afegir 

una numeració al camp corresponent de cada registre. Però com s’havia de decidir la 

numeració? 

Després d’haver fer moltes proves, l’equip va aprovar que el millor era utilitzar una 

conversió del camp “cota” cap a codis de barres generats mitjançant Code 128 (ISO 

15417). Es podia fer a través d’una funció resum (hash function). Queda palès que la 

intenció era trobar un identificador únic existent a tots els registres per tal d’associar-los 

de forma lògica a un codi de barres llegible per un lector electrònic. Per contra, un 

aprofundiment en la matèria ens va demostrar la impossibilitat de considerar la proposta 

factible en tant que, d’una banda, no tots els registres continguts als fons de la biblioteca 

disposaven de cota ni, d’altra banda, no totes les cotes tenen menys de 20 caràcters (un 

requeriment del Koha).  

D’aquesta manera només es podia explorar l’opció de crear numeracions seqüencials 

noves. Aquestes noves numeracions es van introduir a través del MarcEdit i guardarien 

la forma de la predefinida opció del sistema amb format “201234213”. Durant la fase de 

migració de registres entendrem millor aquesta decisió (apartat 5.3.2). 

4.2.8 Fons a la BGUPT 

La biblioteca disposava de fons documental registrat en dos sistemes diferents: 

Porbase i DocBase. Mitjançant la implementació del Koha s’ha aprofitat per a unificar en 

una sola plataforma tots els registres, sempre respectant-ne la diferenciació. 

Originalment es van trobar 44 fons però la majoria es van haver de descartar: 

1) Fons de prova: Molts d’aquests fons eren proves que s’havien realitzat a l’inici de 

la utilització de DocBase (per exemple, amb només cinc registres) o bé eren duplicacions 

d’altres fons. Per tant, cap d’aquests no havia de ser importat al Koha per tal d’evitar 

soroll documental.  

2) CEAO: Fem especial esment a les bases Angola (Porbase) i CEAO (DocBase) ja 

que ambdues tracten el mateix camp. En fer un estudi de la situació vam concloure els 

següents punts: 
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 El fons CEAO de DocBase té 200 registres i el mateix fons a Porbase en té 1899. 

 Els registres catalogats al DocBase no tenen una cota correcta, d’aquesta manera 

es torna impossible la seva localització física. 

 A la catalogació de Porbase no hi ha número de registre d’entrada a la biblioteca. 

El número de registre és seqüencial a partir de l’entrada a Porbase. 

 Alguns dels registres presents al DocBase no ho estan al Porbase. Es va realitzar 

una comparació amb una mostra del 10% dels registres del fons CEAO al DocBase 

i el resultat va ser de 50% de registres presents al Porbase i l’altre 50% no. 

Com a conclusió, tenint en compte els factors referits, es creia convenient deixar de 

banda el fons de DocBase i importar al Koha tan sols el de Porbase. 

3) Kardex: El cas de les publicacions seriades presenta una especial complicació en 

la importació a Koha. De fet, es tracta d’un procés incompatible que s’ha de realitzar de 

forma manual. Així doncs, quedaven fora del nostre abast els següents fons: SERIES, 

KAR, KAR2 i KARD.  

4) Depósito: El fons que conté informació relativa al dipòsit es va acordar que es 

prepararia però no es faria públic l’OPAC del Koha. 

 

Això permetia fer la selecció que vam aplicar a la fase de migració: CEAO, BGUP, 

XCOUTI, ACRUZ, JAPAO, ANALIT 

 

 

  



Experiència de migració a Koha 

 

 

              28 

6%

75%

14%

4% 1%

0%

CEAO BGUP XCOUTI ACRUZ JAPAO ANALIT

5 Fase II: Migració de registres 

Com hem vist a la temporització del projecte, entre l’estudi del cas i l’adaptació al nou 

sistema hi ha la fase crítica de migració de registres. En aquesta fase es fan valer els 

coneixements adquirits i l’ajut d’un professional extern que ens va oferir la seva 

col·laboració. La catalogació i tot tipus d’interacció entre els professionals de la biblioteca 

i el sistema són temporalment cancel·lades per motius obvis. 

5.1 Fons documental 

Fent valer l’estudi de fons (apartat 4.2.8)  trobem que hem d’efectuar migració de:  

 

Porbase 

CEAO – C.E. Africanos e Orientais (amb 1.899 registres) 

DocBase 

 BGUP –  Base Geral UPT (amb 25.609 registres) 

 XCOUTI – Xavier Coutinho (amb 4.888 registres) 

ACRUZ – António Cruz (amb 1.465 registres) 

 JAPAO – Fundo Japão (amb 180 registres) 

 ANALIT –  Base analíticos revista C. Hist. UPT (amb 166 registres) 

 

  

Si sumem el contingut d’aquests fons obtenim un total de 34.207 registres 

bibliogràfics pertinents als diferents fons de la BGUPT per a importar al Koha. 
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5.2 Exportar registres de DocBase 

Per tal de fer la migració de registres el procés utilitzat fou primer una exportació des 

de DocBase i seguidament importació al Koha després d’haver tractat els registres per a 

la seva adaptació. En el procés d’exportació es van haver de respectar les directrius 

preestablertes a la primera fase: 

 Exportació mitjançant ISO2709 (alt+30 / alt+29), 

 Conversió a UNIMARC Norma Oficial 

Com a resultat s’obtenia un fitxer .ISO per a cada fons. Aquests fitxers calia editar-los 

mitjançant MarcEdit per tal de crear exemplars i sanejar la informació de la manera més 

precisa possible. 

Cadascun dels fons es tractarà per separat si bé utilitzant la mateixa metodologia 

d’acció. És a dir, s’editaran i treballaran de forma independent però en tots els casos 

repetint els mateixos passos. 

5.3 Edició amb MarcEdit 

Hem vist que MarcEdit és un programa que permet tractar els registres en una interfície 

similar a un editor de text però amb la característica que els presenta de forma estructurada 

i reconeixent-ne les parts i valors de cadascun. 

 

Exemple de registre vist amb MarcEdit 
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5.3.1 Supressió de claus angulars 

Les claus angulars o claudàtors angulars (< >) són un signe de puntuació doble 

recomanats a DocBase per a un ús que fora de context crea errors. En efecte, es demana 

que el catalogador utilitzi aquests símbols en casos determinats com per exemple per 

buidar els articles d’un text (en comptes del títol “La muntanya màgica” es catalogarà 

“<La >Muntanya màgica”) o també per a interpretar números romans (el títol “Olot al 

segle XVII” s’ha de catalogar “Olot al segle <XVII =      17>”. 

 

Captura de pantalla del DocBase amb recomanacions per a l’ús de < >. 

Com és comprensible, Koha treballa en un entorn web i la importació d’aquests 

símbols en la catalogació representava la mala utilització del llenguatge ja que el 

navegador els interpreta com a codi HTML. A més es dóna el cas que aquests articles són 

llegits com a etiqueta d’inici però no hi ha etiqueta de tancament i, per tant, s’aplica 

l’ordre a tot el text que la segueix.  



Experiència de migració a Koha 

 

 

              31 

Com a exemple trobem el següent, on l’etiqueta <A > d’un títol es converteix en un 

enllaç buit de tot el text sense etiqueta de tancament: 

 

La solució va ser eliminar tots els símbols < i > ja que es va comprovar que no 

complien cap altra funció. A través de l’opció de substitució en bloc només calia canviar 

cadascun dels símbols per un espai buit o convertir-lo en nul. 
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5.3.2 Creació d’exemplars (camp 995) 

Si llegim un registre de la BGUPT -a l’atzar- importat al Koha abans d’editar-lo amb 

MarcEdit trobem la següent informació: 

 

Gràcies a la migració mitjançant ISO2709 s’aconsegueix importar i solucionar 

defectes de forma com és el camp 100. Malgrat tot, aquest registre encara té defectes. 
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L’error més destacable és que presenta un document sense cap exemplar associat. És 

a dir, està la informació al Koha però els usuaris veuran que aquest llibre no es troba 

físicament a la biblioteca, com si no fos disponible per al préstec. 

Quina solució té això? El Koha té un camp especial per a exemplars que és el 995. En 

el fitxer exportat de DocBase la informació relacionada es troba al 966. La feina és alterar 

en lot el camp 966 per 995. Molt important, no ho oblidem, que no n’hi ha prou de canviar 

un número per un altre ja que si ho féssim així s’alterarien totes les possibilitats d’aquesta 

xifra, des de camps de cota fins a pàgines o ISBN que la continguin. Una possibilitat és 

agafar l’arrel estesa =966 // i convertir-la en =995 //, amb una posterior comprovació que 

hi ha tants camps 995 com registres detectats. 

Però si bé el camp de cota original només conté tres subcamps, el Koha ofereix moltes 

més possibilitats. S’havien d’alterar també els subcamps i afegir les dades mancades: 

DocBase Koha Descripció 

Alteració 

966 $a 995 $6 Número de registre d’entrada a la BGUPT 

966 $l 

995 $a Biblioteca d’adquisició 

995 $b Biblioteca d’adquisició (codi) 

995 $c Biblioteca de préstec 

966$s 995 $k Cota 

Introducció 

 995 $e Localització del llibre 

 995 $f Codi de barres 

 995 $r Tipus de document 

 ... ... 

 

$6 es refereix al número de registre propi de la BGUPT. 

$a, $b i $c són en tots els casos el nom de la biblioteca. En realitat, s’ha aprofitat per a 

especificar en aquests camps a quin dels fons correspon cada document. D’aquesta 

manera els usuaris poden fer una cerca detallada filtrant per fons. 

$k s’associa amb la cota que a la BGUPT: formada per CDU + Tabela Phá. 
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La resta de subcamps esmentats mereixen ser tractats de forma separada. 

Per a no carregar aquest informe en excés s’ha decidit no adjuntar un estudi detallat 

que es va fer sobre el camp 995. El que sí podem fer és oferir les conclusions extretes: Es 

va prendre una mostra de 10 biblioteques diferents que utilitzen Koha i per a cadascuna 

d’elles un document a l’atzar. De cada document es va extreure quins camps apareixien 

a l’OPAC tant a “View MARC” com a “Normal view”. En base a la mostra i tenint en 

compte que hi ha camps només editables després de la implementació (com la data de 

préstec) es va establir que els camps necessaris a editar abans de fer la importació eren 

justament els que s’han enumerat a la graella anterior. 

Es van poder crear 39.380 exemplars. 

5.3.3 Tipus de documents 

També en el moment de la migració es va decidir quins serien els tipus de documents. 

Era important afegir el subcamp $r al camp d’exemplars per tal de tenir tots els documents 

catalogats en funció de tipologia. De fet, aquest és un paràmetre que s’acostuma a 

considerar obligatori.  

Per a determinar quins havien de ser es va utilitzar informació rellevant existent en 

altres camps, principalment el 200 $b. D’aquesta manera malgrat ser una tasca un pèl 

feixuga es podien personalitzar tots els documents. 

L’elecció de tipologies és la que ara es pot veure a l’hora de fer una cerca avançada: 

Article, dissertació de master, document electrònic, llibre, material cartogràfic, material 

gràfic, periòdics, policopiats, registres sonors, registres de vídeo, tesis de doctorat, textos 

impresos. 
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5.3.4 Codis de barres 

A l’apartat 4.2.7 he vist com l’única solució possible per a crear codis de barres era 

inventar una numeració seqüencial. Recordem la importància d’aquest camp: els codis de 

barres són els identificadors únics amb els quals s’efectua el préstec de documents. A més 

a més, són els identificadors que impresos en etiquetes permeten la digitalització de la 

tasca i agiliten les activitats. 

Per a afegir els codis es va utilitzar aquest format: 201234213 on es poden diferenciar 

dues parts: 2012 + 34213, la primera l’any i la segona el número de registre. Quant a l’any, 

la idea era començar el 2013 amb les noves catalogacions i aplicar un any anterior a tots 

els fitxers importats. Així mateix, es va optar per diferenciar els diferents fons a través 

d’aquesta part. L’edició final va quedar així: 2012 es va aplicar a tots els registres del 

fons BGUP; 2011, 2010, etc. es van aplicar a la resta de fons importats. 

Com veurem a la tercera fase d’aquest projecte (apartat 6.2.4), els registres creats al 

Koha, a partir de la data 2013, presenten un petit inconvenient: El Koha prefixa els codis 

amb les sigles “UPCE”. Això, tanmateix, no representa cap mena de perjudici per al 

perfecte funcionament del sistema i les accions relacionades. 

5.3.5 Errors de catalogació 

Per acabar, es va aprofitar per a modificar altres detalls produïts en la catalogació. 

Degut a la manca de temps només va ser possible efectuar els canvis més rellevants i, en 

especial, aquells en què si no es feien abans de la importació la seva esmena esdevindria 

molt més dificultosa i quasi inabastable. 

Per tal de detectar errors es van revisar amb molta atenció la totalitat de camps i 

subcamps de la base general (BGUP). Deguda a la importància d’aquest estudi es 

considera apropiat reproduir-lo aquí. Per a recordar la descripció dels diferents camps es 

recomana consultar l’annex al final d’aquest informe. 

Camp Subcamps N. registres Comentaris i notes 

LDR No dòlars 25.609 Sense errors 

010 $a $b $d $z 23.897 Irregular // $z apareix excepcionalment 

011 $a  91 Per exemple: $a0981-6356// Sense errors  

021 $a $b  66 N'hi ha molts que estan mal fets 
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100 $a  25.609 Sense errors 

101 $a $b $c  25.876 Sense errors 

102 $a $b  25.565 Sense errors 

200 $a $e $f $g // 

$b $c $d= 

28.939 $c excepcional  

$d= en tenen molt pocs i tots amb l'=. 

205 $a $b $f  3.763 Hi ha un parell d'errors 

210 $a $b $c $d $e 

$g $h  

26.786 Hi ha uns quants errors 

215 $a $c $d $e // 

$f $v  

23.599 $f & $v només apareixen a un registre de forma 

errònia. 

225 $a $v $x $i $h 

$f $e $d $g 

9.783 $d The Law Books ... És una excepció. 

$g n'hi ha 3, i algun error més. 

300 $a  6.200 Sense errors 

301 $a 172 Sense errors 

304 $a  944 Sense errors 

305 $a  435 Sense errors 

321 $a  473 Només hi ha un error a una paraula: 

correspond$ncia 

327 $a  2.166 Sense errors 

328 $a  866 Sense errors 

330 $a  1.017 Hi ha un error d'una cota que s'ha colat 

500 $a $d $e $i 960 $d Vol.1            => 

$e (1724-1777) => Aquests dos subcamps 

apareixen molt poc i no formen part 

d'UNIMARC 

606 $a $x $y $z  29.273 Hi ha algún error com $z Portugal (excepció, no 

hi ha més $z) o $y 1999 En comptes de $y 

História / Portugal / Ensayos / etc. com en altres 

casos. 

675 $a $v $z  11.895 Sense errors 

700 $a $b $c $f $g 

$4  

19.852 $f 1942 (i altres dates, són pocs) 

$g Jean Baptiste & $4 340 / 48779 / etc. => 

Excepcions! 

701 $a $b $4 // $c 

$e 

4.916 $c Pseud. & $e Coimbra => Són excepcionals 

=> error 

702 $a $b $f $4 // 

$c 

9.540 $c padre730 / dom 080 // altres ERRORS tipus 

$080 / $3430 / etc. 

710 $a $b $d $e $f 2.304 Sense errors 

711 $a $b $c $d $e 

$f $4 

352 Sense errors 
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712 $a $b $c $d $e 

$f $4 

440 $e & $f => a pocs registres 

966 $a $l $s // $c 

$p 

30.461 $c 2UPCE519.682 T ... // $p n'hi ha uns quants // 

i altres errors 

 

També es van detectar aquells camps i subcamps que comptaven presència a molt pocs 

registres. Es va aprofitar per corregir tot allò que era oportú o fins i tot eliminar els 

subcamps quan es considerava escaient: 

Camp Subcamps N. registres Comentaris i notes 

020 $a 2 Un sense info i l'altre amb ISBN 

206 $a 1 Sense errors 

207 $a 11 Sense errors 

303 $a 21 No lògic: $aOferta de un aluno / $aTítulo 

original / etc. 

306 $a 25 Sense errors 

307 $a 12 Té informacions barrejades totes errònies 

310 $a 1 $aPermuta 

311 $a 1 $aRevista tal tal ISBN 

312 $a 6 $aPrehistória (época) 

314 $a 8 Comentaris sobre tipus d'obra i any 

320 $a 2 $aBibliogr.: p 217-218 

323 $a 6 $aElenco: etc. 

324 $a 10 $aEdição facsimilada 

326 $a 11 $aSemestral / $aTrimestral 

333 $a 68 $aPara maiores de 12 anos OK 

337 $a 1 $aO exemplar se encontrá na biblioteca X 

345 $a 13 Apareixen anys 

410 $a $1 1 $1O primeiro exemplar encomtra-se no CEIA 

461 $a 3 Revistes 

463 $a $v 4 Títols i pàgines 

510 $a 3 Alguna descripció curta 

532 $a 3 Alguna descripció curta 

541 $a 2 $aOtila Silva / $aAna Santos 

600 $a 4 Sense errors 

601 $a 2 $aAcademia portuguesa ... / etc. 
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607 $a 49 Sense errors 

676 $a 30 Número similar a una cota 

686 $a 12 Número similar a una cota 

801 $b 1 $bBN 

930 $d $l 7 Té com cotes, error 

 

A banda d’aquests errors, durant l’edició dels registres amb MarcEdit es va aprofitar 

per a corregir altres tipus d’errors no llistats en aquesta graella com podien ser els errors 

en salts de línia o noms i cognoms, per exemple, que apareixien en subcamps equivocats. 

On més feina es va efectuar va ser al bloc 2 (camps 200 i següents). 

5.4 Configuració del Koha 

Un cop definits els fons, exportats de DocBase i editats amb MarcEdit, però abans 

d’importar-los al Koha, calia configurar els diferents mòduls del programa. Per a realitzar 

aquesta feina el col·laborador extern que va acceptar cooperar amb el projecte va cedir 

gran part de la informació que havia preparat per a la xarxa de biblioteques de l’Instituto 

Politécnico de Viseu (REBIPV). És a dir, va reutilitzar la seva feina prèvia. El cas de la 

REBIPV és similar al de la BGUPT: També van mudar de DocBase a Koha, van haver 

de salvar obstacles similars i van haver d’adaptar moltes parts de forma pareguda. 

La configuració del Koha es va fer en una màquina virtual, un Koha instal·lat en un 

servidor extern, utilitzant MySQL, en el qual es van afegir totes les opcions de 

caracterització treballades amb anterioritat. Part de la informació continguda, no obstant, 

es va haver d’eliminar car era privada o pròpia de la seva institució. Per posar un exemple, 

no té sentit exportar la configuració de pàgines amb informació corporativa. 

La informació que no es va poder aprofitar i va haver de ser adaptada va ser:  

 Categories d’usuaris: es va aprofitar parcialment, adaptant els perfils 

necessaris a la realitat de la BGUPT. 

 Circulació i multes: es va haver d’adaptar la política pròpia de la BGUPT en 

relació al temps durant el qual es poden realitzar els préstecs per a cada perfil 

d’usuari, les penalitzacions en els retards, etc. 

 Valors autoritzats: Es van haver d’actualitzar manualment els Frameworks. 

 Avisos d’endarreriments: Es van haver d’adaptar els noms. 

http://bibliotecas.ipv.pt/
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 A banda, com és evident, dels mòduls de catalogació, periòdics, usuaris i tot 

allò propi de la biblioteca en què es treballa. 

5.5 Importació al Koha de la BGUPT 

La importació de registres al Koha es va efectuar en la mateixa màquina virtual. El 

problema inicial de velocitat de resposta a la UPT s’havia solucionat però tenint en 

compte el gran volum de dades que s’havien de processar encara no era suficient. Per 

aquest motiu la millor solució era importar els diferents fons preparats directament a la 

mateixa base de dades MySQL on s’havia configurat el Koha. 

Amb tota la informació preparada a la màquina virtual (configuració del Koha i 

registres importats) es va crear un fitxer .sql que es podria importar directament al 

servidor de la UPT i quedaria bolcada tota la feina realitzada. 

Per a afegir les dades a la base de dades de la UPT va ser necessari fer un mysqldump 

[-u root -p koha >/home /koha/Desktop/portucalensebackup.sql] a la línia de 

comandaments. D’aquesta manera es feia un backup de les taules MySQL per si hi hagués 

cap problema. A continuació es procedia a enviar l’ordre [- mysql -u root -p koha </home 

/koha/Desktop/portucalense.sql] per tal d’importar tota la feina que el col·laborador de la 

REBIPV havia fet i cedit. 

Un cop feta la importació encara va ser necessari fer un “rebuild zebra” (amb els 

comandaments [cd usr/share/koha/bin/migration_tools] i [./rebuild_zebra.pl -a -b -r -v] ) 

i esperar trenta minuts fins que tota la feina realitzada es va poder visualitzar correctament. 
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6 Fase III: Adaptació al nou sistema 

Ja tenim el Koha en funcionament i tota la informació de la biblioteca hi ha estat 

afegida, des de tipus d’usuaris fins al fons bibliogràfic complet. Ara, però, encara hi ha 

alguns aspectes a tractar. Aquest apartat pretén, d’una banda, especificar els tres 

problemes més greus, complicats i urgents que s’han de tractar: etiquetes, usuaris i pàgina 

web; i, d’altra banda, també vol abordar els problemes menors que existeixen els quals 

potser no portaran complicacions però que és bo tenir presents i corregir-los sempre que 

sigui possible. 

6.1 Tasques destacades 

L’adopció del nou SIGB amb OPAC públic i online ha presentat a la biblioteca una 

nova fita. Davant de la nova situació hi ha tres temes que s’han de resoldre per tal d’oferir 

un bon servei. 

6.1.1 Creació d’etiquetes 

La creació d’etiquetes ha dut força maldecaps, els quals es poden classificar en tres 

tipus diferents: 

1) Edició d’etiquetes 

El Koha té un mòdul de creació d’etiquetes però que per a les impressions en lot només 

permet editar un codi de barres per pàgina. Va caldre investigar el mètode mitjançant el 

qual en una mateixa pàgina es podien encabir totes les etiquetes desitjades. Aquest 

procediment passa per exportar un CSV amb les dades que volem representar i el propi 

Koha crea les etiquetes en una posterior càrrega. 

2) Impressió d’etiquetes 

No menys lleu va ser la lluita de les bibliotecàries per aconseguir imprimir les fulles 

d’etiqueta enquadrades en l’espai correcte. El problema és que, i és important remarcar 

aquest fet, a l’hora d’introduir les mides de la fulla al sistema s’ha de restar un mil·límetre 

a l’alçada. Aquest mil·límetre és el marge que presenten les fulles, sobre les quals s’ha 

basat la mesura de la pàgina (i no és la real de les etiquetes). 
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3) Adhesió d’etiquetes 

Existeixen, com hem vist, 39.380 exemplars per etiquetar; cadascun amb dues 

etiquetes, una a l’interior i una altra a la contraportada per facilitar la realització 

d’inventaris. Aquesta feixuga tasca és necessària i ja s’ha començat a realitzar. Caldria 

establir un pla per tal d’agilitzar la feina i fer-ho de forma ordenada. 

6.1.2 Base de dades d’usuaris 

Una nova funcionalitat atractiva aplicable a la biblioteca amb el nou sistema gestor 

consisteix a anar a buscar informació a la base de dades d’usuaris de la UPT en comptes 

de crear-ne una altra de paral·lela amb informació repetida. En efecte, els usuaris de la 

biblioteca també ho són de la universitat. Però això va més enllà de l’abast del Koha i cal 

la feina del departament d’informàtica. 

En un primer moment es va proposar d’estudiar la viabilitat d’utilitzar Central 

Authentication Service (CAS) que és un protocol d’autenticació única: l’usuari pot validar 

la seva sessió en diferents aplicacions o llocs web amb la necessitat d’una sola 

autenticació. Aquest sistema, però, no va resultar possible. 

La solució factible és utilitzar Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), un 

protocol que permet l’accés a la informació en un entorn de xarxa. El que es vol és crear 

un lligam entre el Koha i la base de dades de la UPT de manera que quan, per exemple, 

un usuari es vulgui validar, el nostre software contacti amb el servidor general per a 

demanar la informació i en rebi una resposta. Així doncs, no caldria crear usuaris nous 

sinó que es buscaria la informació ja existent i actualitzada. 

És imprescindible per a considerar que el projecte ha esdevingut exitós ja que sense 

usuaris no es poden fer préstecs i en conseqüència no tenim un servei útil. 

Aquesta és una feina completament informàtica, només aquest departament té la 

capacitat de dur-la a terme. Quan s’escriuen aquestes línies encara està pendent. 

6.1.3 Pàgina web 

Un cop fetes algunes modificacions en el codi del Koha el sistema ja permet crear i 

visualitzar diferents pàgines dintre dels marcs de la pròpia estructura. Això vol dir que es 

pot utilitzar l’OPAC com a portal complet de la biblioteca. 
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De fet es considera que el Koha és un Sistema de Gestió de Continguts (CMS). En tant 

que programari lliure hi podem fer tot allò que nosaltres desitgem o sapiguem fer. De 

moment, els primers passos han estat adaptar la capçalera i crear les primeres pàgines. 

Tenint en compte que aquesta feina és desenvolupada a la biblioteca, la qual no té accés 

al servidor per a editar els fulls d’estil en cascada CSS, ni per hostatjar fotos o documents 

a l’FTP ni, fins i tot, per editar codi quan calgui fer-ho, aquest procés de creació d’un 

òptim espai web es complica significativament. 

Sigui com sigui, la pàgina web corporativa de la biblioteca que també és catàleg online 

es converteix en la carta de presentació i un espai molt important. Com més atractiva sigui 

més interès crearà en l’usuari. De moment cal que se segueixi treballant en donar-hi la 

millor forma i aspecte possibles. 

6.2 Altres problemes 

També hi ha altres aspectes que no s’han d’oblidar. A continuació tractem aquells 

problemes que no frenen la feina però que és convenient deixar reflectits. Alguns es poden 

solucionar i altres segurament es perpetraran en el temps. Com a mínim els tindrem 

identificats. 

6.2.1 MARC mapping 

Error a la configuració MARC: biblio i biblionumber.  

Es tracta d’un problema que va sorgir a la primera fase. Diferents membres de l’equip 

de treball hi van invertir desenes d’hores fent proves de tot tipus i consultant a la 

Comunitat Koha, però tot esforç va ser infructuós. També vam suposar que es 

solucionaria en importar la configuració de la màquina virtual però, per contra, ha 

esdevingut permanent.  

Un fet curiós és que en determinades combinacions, si a la taula “biblio” de Koha to 

MARC mapping tenim "biblionumber" amb el valor "001 @", no apareix cap error a 

“MARC bibliographic framework test" però el catàleg cau i no permet accedir-hi. En 

canvi, si tenim "biblionumber" sense cumplimentar, llavors apareix un error al framework 

test però cap error a la cerca. 

http://catalogobib-intra.uportu.pt/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl?op=add_form&tablename=biblio&kohafield=biblionumber
http://catalogobib-intra.uportu.pt/cgi-bin/koha/admin/checkmarc.pl
http://catalogobib-intra.uportu.pt/cgi-bin/koha/admin/koha2marclinks.pl?op=add_form&tablename=biblio&kohafield=biblionumber
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Malgrat ser una irregularitat en el maquetatge de MARC al Koha, el cert és que no 

s’ha detectat cap conseqüència negativa. 

 

6.2.2 Tancament de sessió 

També des de la primera fase, des de començar a utilitzar el Koha de forma intensiva, 

es va patir el tancament de sessió amb massa rapidesa. Amb una constància irregular, de 

vegades triga dos minuts i de vegades aguanta diverses hores. Probablement quan més 

s’afanya és quan ha de treballar amb major volum de dades. 

Aquest problema se segueix produint a hores d’ara amb l’agreujant que, en certes 

ocasions, les catalogadores han perdut informació que estaven introduint en el moment 

de perdre la connexió a la seva sessió. Els errors que apareixen són de diversos tipus: 

 Sessió caducada 

 

 

 

 

 

 



Experiència de migració a Koha 

 

 

              44 

 Sessió caducada 

 

 Alteració d’IP 

 

 Temps d’espera 
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 Temps d’espera 

 Un altre 
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6.2.3 Registres sense item 

En l’edició amb MarcEdit durant la fase de migració es va aconseguir afegir 

l’exemplar corresponent a la gran majoria dels documents que en tenien. Molts dels 

documents tenen més d’un exemplar i això també va ser possible (d’aquí que tinguem 

34.207 registres importats amb 39.380 exemplars en total). 

Malgrat tot, per causes inevitables van quedar alguns documents sense cap exemplar. 

El motiu és que es generava el codi a partir del número de registre i hi havia números de 

registre repetits; el Koha no pot acceptar codis de barres repetits. Gràcies a la realització 

d’un informe agafant dades de la base SQL s’ha pogut comprovar que hi ha exactament 

1.678 documents sense cap exemplar associat. Estan tots identificats. A això caldria 

sumar-hi possibles exemplars existents en registres que ja en tenen algun altre. En 

definitiva, hi ha una quantitat percentualment (en base al total) petita però igualment 

considerable de registres que necessiten un item. 

Aquesta tasca també és laboriosa i s’hauria de decidir com encarar-la. 

6.2.4 Codis de barres 

Els codis de barres tornen a aparèixer com a problema després de tenir el sistema 

implementat. En aquest cas, quan es cataloga amb Koha hi ha l’opció de crear codis de 

barres per defecte i, d’aquesta manera, assegurar que se segueix l’ordre natural. 

L’autogeneració de codis pot ser feta de dues maneres: 

 UPCE13020001 (UPCE + any + mes + numeració seqüencial) 

 201327126000007 (any + número item al Koha + numeració seqüencial) 

Éssent la segona opció massa llarga i menys atractiva, es va escollir la primera. Per bé 

que es considerés la millor sembla un codi massa llarg i amb un element que destorba: 

UPCE. S’ha demanat als informàtics d’eliminar aquesta part en la generació automàtica 

de codis però sembla que no és possible. El que fan, de moment, les catalogadores és 

eliminar manualment les sigles. 
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6.2.5 Z39.50 

Z39.50 és un protocol de tipus client-servidor per a cercar i recuperar dades 

bibliogràfiques de servidors remots. Està definit per la norma ISO estàndard 23950. 

Quan l’equip informàtic va efectual l’actualització de versió va comprovar que es 

podien importar registres bibliogràfics d’altres llocs de referència. En canvi, després de 

fer la importació del Koha mitjançant el mysqldump aquesta funcionalitat es va perdre. 

Abans de fer el pas, a la màquina virtual, funcionava correctament però per causes 

desconegudes va deixar de fer-ho al servidor de la UPT. 

La situació actual és que no es poden recuperar registres d’altres llocs durant la 

catalogació, fent servir Z39.50. Aquesta situació hauria de ser resolta. 

6.2.6 Altres 

Hi ha altres temes que no han causat impediments tan grans però en farem esment: 

Autoritats: Es va produir un problema amb les autoritats ja que no es relacionaven a 

l’hora de fer les cerques. Finalment es va poder resoldre. 

Publicacions seriades: El mòdul de publicacions seriades és clarament diferent del 

Kardex a DocBase i requereix un temps d’aprenentatge addicional per part de les 

catalogadores que hi estan treballant. 

Signes: En la presentació de registres hi ha situacions en què apareixen comes a les 

autoritats quan haurien d’apareixer guions. 

Paràmetres generals: D’aquí a un temps s’hauria de fer també un repàs detallat de 

totes les opcions del Koha per comprovar que no s’ha escapat cap detall i que cap de les 

configuracions no s’ha vist alterada.  
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7 Resum 

Després de fer una breu presentació del per què d’aquest treball hem vist per quins 

motius es va decidir migrar, l’equip que va dur a terme tot el que es detalla en aquestes 

pàgines i les fases en què es dividia: estudi del cas, migració de registres i adaptació al 

nou sistema. 

A continuació hem descrit els SIGB i n’hem vist la importància per a les biblioteques. 

De SIGB, n’hem vist dos: primer s’ha conegut el DocBase i les limitacions que ofereix a 

la BGUPT i a continuació hem tractat el Koha que és l’aposta. Un cop contextualitzats 

hem comparat tots dos per comprovar els avantatges de mudar cap al segon. 

Entrant en les fases, primer hem posat en escena l’estudi del cas. El punt de partida 

ens indicava on es trobava la biblioteca a l’inici del projecte, els contactes que tenia i la 

situació del programa, es feia un primer diagnòstic i s’explicava el canvi de versió de 

Koha. A continuació passàvem a tractar amb detall la detecció i solució de problemes que 

havien sorgit: la velocitat inicial de resposta era lenta, la codificació de caràcters donava 

problemes, l’UNIMARC de DocBase era un xic especial i no concordava amb la norma 

oficial. També estudiàvem quin era el sistema per a fer la migració i els descobriments 

que vam fer per a aconseguir-la realitzar a través d’ISO2709, així com la necessitat de  

crear exemplars de documents i codis de barres. L’últim punt d’aquest apartat ens ha 

mostrat la decisió de quins fons eren els que s’havien de tractar. 

La segona fase, de migració, hem dit que era un punt crític on s’aturava la catalogació 

i marcava un abans i un després en la utilització dels sistemes a la biblioteca. Hem deixat 

clar quins fons s’han tractat, amb quines opcions s’ha fet l’exportació de DocBase, quins 

camps s’han hagut d’editar, com s’ha configurat el Koha i com s’ha importat al servidor 

de la UPT. Val a recordar que es va treballar en una màquina virtual aprofitant feina 

prèvia i així s’ha agilitzat el treball, després només calia fer un mysqldump. 

Dins d’aquesta segona fase, el punt relatiu a l’edició amb MarcEdit ens ha ocupat una 

bona part del temps ja que els errors provinents de la catalogació a DocBase eren 

nombrosos. En concret hem tractat la supressió de les claus angulars, hem aprofundit en 

els camps i subcamps per a crear exemplars, s’ha recordat que vam haver d’escollir els 

tipus de documents i quins eren, s’ha tornat a tractat dels codis de barres però aquest cop 

per solucionar la numeració, i s’han vist altres errors de catalogació tractats. 
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Per últim, hem arribat a la tercera fase, d’adaptació al nou sistema. Podríem dir que 

aquesta fase ens ha servit per a exposar tots els problemes a resoldre vinguts arrel de la 

implementació del Koha. Els tres primers són d’especial rellevància i cal tractar-los amb 

molta atenció: la creació d’etiquetes no ha estat una tasca sempre fàcil i encara queda la 

feina d’etiquetar els llibres físicament, per a relacionar els usuaris del Koha amb la base 

de dades de la UPT es farà servir un LDAP que encara està pendent i, al mateix nivell, 

també s’ha destacat la importància de crear un bon portal web a través de les opcions que 

ofereix l’OPAC de Koha. 

A banda d’aquests problemes més rellevants també s’ha volgut afegir-ne d’altres que 

potser no són d’imprescindible resolució però que és interessant deixar escrits per tenir 

plena consciència del punt on ens trobem: el MARC mapping va portar molts problemes 

des de la primera fase i encara presenta un error, les sessions d’usuari es tanquen amb 

freqüència i això és un problema que cal revisar, i també n’hem revisat d’altres com 

Z39.50 que no funciona, hem recordat que encara hi ha documents sense exemplar, i s’han 

esmentat també altres petits detalls a tenir en compte d’ara endavant. 
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8 Conclusió 

S’acostuma a dir que les persones oferim resistència als canvis. En la meva 

experiència a la BGUPT no he pogut palpar aquesta oposició. Possiblement perquè hi ha 

pocs treballadors i s’ha pres el projecte amb ganes i il·lusió, la sensació que jo he tingut 

és que el canvi ha estat encarat amb interès. Malgrat això, un canvi de la magnitud del 

que s’ha fet -on canvia el sistema informàtic de treball- representa un esforç afegit, cal 

aprendre a dominar un sistema nou i oblidar el que ja s’havia fet còmode. En aquest sentit 

cal animar el personal i valorar la seva dedicació enèrgica. 

També és remarcable que malgrat la il·lusió imperant el procés ha estat ple de sotracs 

i dificultats. Estava previst i no ha estat d’altra manera. Malgrat ser inevitables, però, 

també he pogut comprovar el poder de l’experiència: Hi ha temes que m’han ocupat 

moltes hores d’investigació quan, de segur, un professor m’hauria resolt els dubtes molt 

més ràpid. 

És per això que s’agraeix especialment que l’Ana hagués conegut l’Ângelo de Viseu 

ja que des d’aquell moment les coses van rutllar molt millor. També una conclusió que 

trec d’aquesta experiència és que la gent pot arribar a ajudar molt quan es tracta de 

treballar en una cosa que els agrada. I ajudar de forma desinteressada. Aquesta reflexió 

lliga perfectament amb la filosofia de software lliure del Koha, on hi ha una comunitat 

per a ajudar-se entre si i l’únic que compta és avançar. 

Com veiem, podria extreure conclusions tèncniques però l’experiència em deixa el 

record de moments humans i crec que, tenint en compte que aquest treball és sols una 

memòria, val la pena que així quedi reflectit. 

Per acabar, en referència a l’objectiu inicial, he dit a la presentació que em va agradar 

aquesta proposta perquè se’m llevava la responsabilitat. Jo m’hi he intentat implicar tant 

com he pogut però sempre m’alleujava saber que si no arribava on volia no estava 

fracassant. Com a mínim havia d’entregar un informe justificant els motius pels quals hi 

havia succés o no. Això, de fet, és el que he fet en aquest document: he presentat 

l’evolució del procés encaminada per tot l’equip i amb ella queden justificats tots els 

passos seguits i els problemes vigents que s’han de tractar. Crec que hom reconeixerà que 

he acomplert allò que s’esperava de mi.  
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9 Annex: Camps i subcamps al DocBase de la BGUPT 

A continuació s’ofereix un repàs detallat de tots els camps i subcamps existents en els 

registres exportats de DocBase mitjançant ISO 2709. Tots ells tenen la corresponent 

descripció en portuguès.  

Val a recordar que aquest és un estudi inicial, el qual s’ha aprofitat per a modificar els 

subcamps errats i tots els errors descrits en aquest informe com ara la conveniència de 

transformar el camp 966 en 995. Els que estan marcats amb asterisc (*) són aquells que 

tenen una nota a la taula de l’apartat 5.3.5 d’errors en la catalogació. 

LDR -- Etiqueta de registo 

 

 Etiqueta de 24 caracteres 

 

0-- Bloco de identificação 

 

001 Id. registo (obrigatório e não repetível) 

 (Não aparece nos nossos registos) 

 

010   ISBN (opcional e repetível) 

    ^a ISBN núm. 

    ^b Qualificação  

    ^d Preço 

    ^z ISBN errado* 

 

011   ISSN (opcional e repetível) 

    ^a ISSN 

 

021   Número do depósito legal (opcional e repetível) 

    ^a Código do país 

    ^b Número 

 

1-- Bloco de informação codificada 

 

100   Dados gerais de processamento (obrigatório e não repetível) 

    ^a Dados gerais de processamento (Formado a partir dos campos 9--) 

 

101   Língua de publicação (obrigatório e não repetível) 

    ^a Língua do texto - ISO 639-3 (?) 

    ^b Língua do texto intermédio [...] 

    ^c Língua do documento no original 

 

102   País de publicação (opcional e não repetível) 

    ^a País de publicação - ISO 3166-1 alfa-2 

    ^b Localidade de publicação 
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2-- Bloco de informação descritiva 
 

200   Título e menção de responsabilidade (obrigatório e não repetível) 

    ^a Título próprio 

    ^b Indicação geral da natureza do documento* 

    ^c Título próprio de outro autor* 

    ^d  Título paralelo* 

    ^e Informação de outro título  

    ^f  Primeira menção de responsabilidade (autor) 

    ^g Outras menções de responsabilidade (traductor, etc.) 

 

210   Publicação, Distribuição, etc. (opcional e não repetível) 

    ^a Lugar da edição, distribuição, etc. 

    ^c Nome do editor, distribuidor, etc. 

    ^d Data da publicação, distribuição, etc. 

 

205   Menção da edição (opcional e repetível) 

    ^a Menção da edição 

    ^b Outras menções de edição 

    ^f Menção de responsabilidade relativa à edição 

 

210   Publicação, distribuição, etc. (opcional e não repetível) 

    ^a Lugar da edição, distribuição, etc. 

    ^b Endreço do editor, distribuidor, etc. 

    ^c Nome do editor, distribuidor, etc. 

    ^d Data de publicação, distribuição, etc. 

    ^e Lugar da impressão 

    ^g Nome do impressor 

    ^h  Data da impressão 

 

215   Descrição física (opcional e repetível) 

    ^a Número de páginas 

    ^c Outras indicações físicas* 

    ^d Dimensões 

    ^e Material acompanhante* 

    ^f * 

    ^v * 

 

225   Colecção (opcional e repetível) 

    ^a Título próprio da colecção 

    ^d Título paralelo da colecção* 

    ^e Informação de outro título da colecção 

    ^f Menções de responsabilidade relativas à colecção* 

    ^g * 

    ^h Número de uma parte ou secção* 

    ^i Nome de uma parte ou secção* 

    ^v Indicação de volume 

    ^x ISSN da colecção* 
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3-- Bloco de notas (tudo opcional e não repetível) 

 

300   Notas gerais 

    ^a Texto da nota 

 

301   Notas relativas a números de identificação 

    ^a Texto da nota 

 

304   Notas relativas a título e menção de responsabilidade 

    ^a Texto da nota 

 

305   Notas relativas a edição e história bibliográfica da publicação 

    ^a Texto da nota 

 

321   Nota relativa a índices, resumos de autor e referências externas 

    ^a Nota sobre índices, resumos e referências 

 

327   Nota de conteúdo 

    ^a Texto da nota (esta sim é repetível) 

 

328   Nota de dissertação ou tese 

    ^a Texto da nota 

 

330   Sumário ou resumo 

    ^a Texto da nota 

 

4-- Bloco de entradas relacionadas 
 

 Sem informação nenhuma 

 

5-- Bloco de títulos relacionados (tudo opcional) 

 

500   Título uniforme (opcional e repetível) 

    ^a Título uniforme 

    ^d * 

    ^e * 

    ^i Nome da parte ou secção  

 

6-- Bloco de assuntos 

 

606   Nome comum usado como assunto (opcional e repetível) 

    ^a Elemento de entrada 

    ^x Subdivissão de assunto 

    ^y  Subdivissão geográfica 

    ^z  Subdivissão cronológica* 

 

675   Classificação Decimal Universal (CDU) (opcional e repetível) 

    ^a Notação CDU 

    ^v Edição 
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    ^z Língua da edição 

 

7-- Bloco de responsabilidade intelectual 

 

700   Nome de autor (não repetível) 

    ^a Apelido 

    ^b Nome 

    ^c Elementos de identificação ou distinção 

    ^f Datas 

    ^g Desenvolvimento de iniciais de nome próprio* 

    ^4 Código da função* 

 

701   Nome de autor (co-responsabilidade intelectual principal) (não repetível) 

    ^a Apelido 

    ^b Nome 

    ^c Elementos de identificação ou distinção* 

    ^e * 

    ^4 Código da função  

 

702   Nome de autor (co-responsabilidade intelectual secundária) (não repetível) 

    ^a Apelido 

    ^b Nome 

    ^c Elementos de identificação ou distinção* 

    ^f Datas 

    ^4 Código da função  

 

710   Nome de colectividade-autor (responsabilidade intelectual principal) (não 

repetível) 

    ^a Palavra de ordem 

    ^b Subdivisão 

    ^d Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte 

    ^e Local do grupo-eventual 

    ^f Data do grupo-eventual 

 

711   Nome de colectividade-autor (responsabilidade intelectual principal) (não 

repetível) 

    ^a Palavra de ordem 

    ^b Subdivisão 

    ^c Elementos de identificação ou distinção 

    ^d Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte 

    ^e Local do grupo-eventual 

    ^f Data do grupo-eventual 

    ^4 Código da função 

 

712   Nome de colectividade-autor (responsabilidade intelectual principal) (não 

repetível) 

    ^a Palavra de ordem 

    ^b Subdivisão 

    ^c Elementos de identificação ou distinção 
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    ^d Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte 

    ^e Local do grupo-eventual 

    ^f Data do grupo-eventual 

    ^4 Código da função 

 

8-- Bloco de uso internacional 

 

801   Fonte de origem 

 

 Sem informação nenhuma 

 

9-- Bloco de uso nacional 

 

966   Cota 

    ^a Número registo 

    ^l  Sigla 

    ^s CDU + Tabela “PHA” 
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