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Objectius

1. Saber analitzar els processos o les operacions que es porten a terme en els

sistemes d'informació per tal d'organitzar i facilitar la recuperació de la in-

formació.

2. Entendre el procés general de la cadena documental
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1. Què és i per a què serveix la cadena documental?

Per valuós que sigui el fons documental d'un servei d'informació i documen-

tació (SID),1 aquest no té cap utilitat si no està organitzat. En aquest sentit, un

SID no és un magatzem de documents conservats de forma caòtica, on gairebé

és impossible trobar-hi res; ben al contrari, ha d'organitzar aquest fons de ma-

nera que la informació i els coneixements que conté siguin accessibles i útils

per als usuaris que facin ús del servei.

(1)Des de l'antiguitat existeixen biblioteques i arxius, organismes especialitzats en la con-
servació i organització de col·leccions de documents amb la finalitat de posar-los a dis-
posició de determinats grups d'usuaris.
Actualment, la diversitat de centres que tenen com a objectiu reunir, gestionar i difon-
dre informació i documentació és molt gran, i també és gran la varietat de noms per a
denominar-los.

Així, per exemple, fins fa poc la frontera entre biblioteques -relacionades amb el con-
cepte de lectura pública- i centres de documentació -relacionats amb documentació
especialitzada de tipus científic i tècnic- semblava clara per a la majoria d'autors. En
aquests moments, però, el fet d'anomenar biblioteca o centre de documentació a un sistema
d'informació determinat és de vegades "una qüestió arbitrària i respon més a la tradició,
als gustos o a la cultura dels seus administradors que no pas a raons objectives" (Codina,
1993, pàg. 19) i força vegades respon a tot un seguit de prejudicis.

Així, doncs, i amb la intenció de ser operatius al llarg d'aquest mòdul didàctic, utilitza-
rem genèricament la denominació de servei�d'informació�i�documentació (SID) per a
referir-nos a qualsevol sistema d'informació que tingui com a objectiu reunir, processar i
emmagatzemar informació i documentació, i difondre-la a un grup d'usuaris determinats
o a la societat en general.

Per tal d'organitzar la col·lecció o col·leccions documentals que constitueixen

el fons d'un SID, aquestes s'han de sotmetre a tota una sèrie d'operacions o

funcions documentals amb l'objectiu de fer-les controlables i utilitzables. El

conjunt�d'aquestes�operacions�rep�el�nom�de�cadena�documental.
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Podríem definir la cadena documental com el conjunt de processos que

s'apliquen sobre els documents des del moment en què se seleccionen

i s'incorporen a un servei d'informació i documentació fins al seu em-

magatzematge intel·ligent, passant per l'anàlisi i el tractament tècnic

d'aquests documents, moment en què s'elaboren els instruments que

en permeten la difusió i recuperació.

El nom de cadena es deu al fet que aquestes operacions estan relacionades

entre si de manera que cadascuna depèn de l'operació que la precedeix, com

les baules d'una cadena.

1.1. Fases de la cadena documental

Bàsicament, la cadena documental consta de tres grans fases que a la vegada

se subdivideixen en tot un seguit d'operacions que anirem veient al llarg de

les unitats de coneixement d'aquest mòdul 1.

L'esquema general de cadena documental és el següent:

ENTRADA → TRACTAMENT I ANÀLISI → SORTIDA

• Selecció

• Adquisi-
ció

• Anàlisi documental
– Anàlisi formal I

– Anàlisi formal II

– Anàlisi del contingut

Indexació
Resum

• Processament tècnic
– Ordenació

– Emmagatzematge i conserva-
ció

• Recuperació i difusió
– Serveis

– Productes documentals

Entrada

En aquesta primera etapa se seleccionen i adquireixen els documents destinats

a formar o mantenir una col·lecció documental determinada. Cada SID triarà

les tipologies documentals i els suports més adients depenent dels seus objec-

tius, les necessitats dels usuaris i els recursos econòmics dels quals disposi.

Tractament�i�anàlisi
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La segona fase de la cadena inclou totes les operacions mitjançant les quals

s'organitza la col·lecció i es construeixen les eines que han de servir per a la

cerca i recuperació de la informació.

L'anàlisi�documental ens ha de permetre:

• Representar i condensar el contingut dels documents originals en uns nous

productes de caràcter instrumental: fem al·lusió a les anomenades referèn-

cies o registres documentals.

• Dotar aquests registres d'uns punts d'accés a partir dels quals podrem re-

cuperar la informació.

En resum, aquests nous productes substitueixen els documents primaris en les

operacions de recerca de la informació.

El processament�tècnic inclou totes les operacions que permeten emmagat-

zemar de manera intel·ligent els documents originals i conservar-los en con-

dicions òptimes.

Sortida

L'objectiu fonamental de la cadena és difondre la informació d'un determinat

fons documental i permetre'n la recuperació. Per això, i a partir de l'anàlisi

documental, es construeixen eines específiques per a la recuperació (sobretot

catàlegs i bases de dades). A més a més, el SID ha d'oferir tota una sèrie de

serveis que possibilitin la localització i l'accés dels usuaris als documents ori-

ginals.

1.2. Cal tenir en compte que...

• Les operacions de la cadena documental s'apliquen sobre documents. En-

tenem com a document una informació fixada materialment en un suport

que s'ha fet amb la intenció de comunicar alguna cosa (independentment

del suport en què es presenti, la morfologia de la informació que contin-

gui, el nivell informatiu, la forma de distribució, etc.).

• Si be en aquest mòdul 1 desenvoluparem la cadena des del punt de vista

d'un SID que té com a objectiu la formació d'una col·lecció documental i

la difusió de la informació i els coneixements que conté, de fet podríem

parlar de les mateixes operacions (entrada, tractament i anàlisi, sortida)

en altres sistemes d'informació. Per exemple, aquests són bàsicament els

processos que fan servir els productors de diversos productes (bases de da-

des documentals, bibliografies, etc.) la missió dels quals no es gestionar un

fons documental concret.
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Exemple

Per exemple, en una base de dades documental d'articles de premsa, també hi ha:

1) Una fase de selecció dels articles que n'han de formar part: quins diaris es buidaran,
quins temes interessen, quina tipologia i quins gèneres d'articles es volen recollir, etc.

2) Una fase de tractament documental, en la qual cada document ha de ser analitzat for-
malment i temàticament. El resultat d'aquesta anàlisi ha de ser un registre (estructu-
rat en camps), que identifiqui de forma unívoca un document. Quan un usuari faci
les cerques a la base de dades, obtindrà aquests registres i a partir de la seva lectura
podrà determinar si l'interessa recuperar el document original, el qual, en el cas de les
bases de dades font, es pot trobar reproduït de forma facsímil en el mateix sistema.

3) Una fase de difusió, que en aquest cas s'aconsegueix amb la mateixa distribució (en
línia o en suport òptic) de la base de dades.

• Les operacions de la cadena s'apliquen tant en entorns automatitzats com

en entorns manuals. Sobre això val a dir que l'aplicació de les tecnologies

avançades de la informació sobre aquestes operacions, si bé no han mo-

dificat substancialment els processos intel·lectuals que comporten, sí que

han agilitat els processos més mecànics i han enriquit extraordinàriament

el desenvolupament de productes i serveis documentals per a la recupera-

ció i difusió.

Concretament aquestes tecnologies:

1) Fan més flexible i ràpida la gestió de la informació, sobretot en els processos d'entrada
i sortida de dades.

2) Redueixen el temps dedicat a les tasques mecàniques de l'anàlisi, la qual cosa com-
porta una reducció important dels costos econòmics que comporta qualsevol procés
documental.

3) Permeten la concentració de la informació en memòries amb capacitat
d'emmagatzematge quasi il·limitat.

4) I, sobretot, l'automatització�multiplica�exponencialment�les�possibilitats�d'accés
a�la�informació.
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Un servei d'informació i documentació (SID) és un sistema d'informació

que té com a objectiu reunir, processar i emmagatzemar informació i

documentació, i difondre-la a un grup d'usuaris determinats o a la so-

cietat en general.

Per a assolir aquests objectius, el SID ha de portar a terme tota una sèrie

de tasques, estructurades dins d'un procés que s'anomena cadena docu-

mental.

La cadena documental es divideix en tres grans fases successives:

• ENTRADA

• TRACTAMENT I ANÀLISI

• SORTIDA

Bibliografia

Per a més informació sobre les operacions i processos documentals que tenen lloc en un
SID us recomanem la consulta dels llibres:

Carrión,�M. (1993). Manual de bibliotecas (2a. ed.). Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (Biblioteca del Libro, 1).

Codina,�L. (1993). Sistemes d'informació documental: concepció, anàlisi i disseny de sistemes
de gestió documental amb microordinadors. Barcelona: Pòrtic (Mèdia, 9).

Gascón,�J.;�Abadal,�E. (1997). "Documentació". A: Pérez Alarcón, A. (coord.). Documen-
tació i arxivística (pàg. 5-70). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Guinchat,�C;�Menou,�M. (1992). Introducción general a las ciencias y técnicas de la informa-
ción y la documentación (2a. ed. corregida i augmentada). Madrid: Cindoc (CSIC)-UNES-
CO.

Pérez�Álvarez-Ossorio,�J.R. (1990). Introducción a la información y documentación científica
(2a. ed.). Madrid: Alhambra.
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2. Entrada de la informació

L'entrada de la informació és la primera baula de la cadena documen-

tal. L'entrada permet constituir i alimentar el fons documental d'un servei

d'informació i documentació (SID). Agrupa les operacions de selecció, adqui-

sició i recepció.

2.1. Selecció dels documents

La selecció és l'operació mitjançant la qual es trien els documents que més

interessen un SID. La selecció és una tasca que s'ha de portar a terme amb

molta cura.

Iniciar o continuar una col·lecció sense planificació prèvia o amb una plani-

ficació poc rigorosa o poc realista comporta seriosos riscos per a un SID. Un

dels més evidents és el d'emmagatzemar documents inútils per als seus usuaris

en detriment d'altres que podrien satisfer-ne plenament les necessitats infor-

matives.

Així, doncs, és indispensable el disseny previ d'una política de selecció i

adquisició que garanteixi un alt grau de control de la qualitat i la quan-

titat.

Aquesta política s'ha d'establir tenint en compte:

• La naturalesa, les característiques i els objectius del SID.

• Les necessitats dels usuaris.

• Els recursos econòmics de què disposi el centre, tant el pressupost inicial

com les previsions següents.

• Així mateix, la selecció s'ha de fer d'acord amb el fons de què ja disposi el

centre, amb l'objectiu de completar-lo i també d'acord amb les necessitats

en matèria de noves adquisicions.

Per tal de saber quins documents hi ha disponibles, el professional encarre-

gat de la selecció ha de consultar documents secundaris com ara bibliografies

(generals i especialitzades), butlletins de sumaris, catàlegs i llistes de novetats

d'editorials, llibreters i altres institucions. Per a la localització de documents

que no segueixen els circuits habituals de distribució (per exemple, informes,
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tesis doctorals, actes de congressos, etc.), probablement haurà de contactar

directament amb els organismes que produeixen aquest tipus d'obres i amb

especialistes en una determinada matèria.

2.2. Adquisició dels documents

L'adquisició és una tasca administrativa que es realitza un cop s'han seleccio-

nat i localitzat els documents. Es pot fer per diferents vies:

1) Compra

La compra (concreta o mitjançant subscripció) és la via més habitual

d'entrada dels documents en un SID. Es pot fer directament a l'editor o

productor o per mitjà d'empreses distribuïdores.

2) Intercanvi

Consisteix en la donació recíproca de documents entre serveis

d'informació. Aquesta pràctica és molt més habitual entre centres de titu-

laritat pública que no pas entre centres privats. Se solen intercanviar du-

plicats, documents que han deixat de ser útils en un SID però que poden

ser interessants per a un altre, publicacions pròpies, etc.

3) Donació

Les donacions poden tenir diverses procedències, com ara el mateix autor

d'una obra, l'editorial o la distribuïdora, el propietari (persona individual

o entitat) d'una col·lecció determinada, etc. En general es pot parlar de

donacions definitives (que passen a ser propietat del SID) o de dipòsits

temporals.

Cal recordar que sobre els documents obtinguts mitjançant intercanvis o

donacions s'ha d'aplicar també la mateixa política de selecció i adquisició,

a fi d'evitar d'omplir el SID de materials inútils per al seu propòsit.

4) Dipòsit�legal

El dipòsit legal (DL) és una altra forma, molt particular, d'entrada de do-

cuments en determinats centres. El dipòsit legal és l'obligació que tenen

els productors dels documents (per exemple, impressors en el cas de docu-

ments impresos) de remetre un cert nombre d'exemplars a un o diversos

organismes beneficiaris, com per exemple, les biblioteques nacionals.

Aquesta pràctica és habitual en molts països i és un excel·lent mètode de

control de la producció cultural d'un país.

2.3. Recepció del material

Un cop arriben els documents al SID, s'ha de fer tota una sèrie de tasques

administratives per tal de controlar les comandes, comprovar que el material

rebut està en bon estat, fer reclamacions si cal o gestionar els pagaments.
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El registre dels documents encara es porta a terme en diverses tipologies de

SID, especialment si no estan automatitzats, i fonamentalment és vàlid per a

monografies (en qualsevol suport) i per als volums que reuneixen els números

de les publicacions periòdiques.

En termes generals, el registre és una llista completa de totes les monografies

i volums de revistes que hi ha en un centre, numerades en ordre seqüencial

d'entrada i amb una breu citació identificativa. Aquesta llista constitueix un

inventari que permet de saber en qualsevol moment quants documents hi ha

en un centre, quin augment del fons hi ha hagut en un període determinat

de temps, quina és la data d'entrada d'un document concret i quina modalitat

d'adquisició ha tingut, quina ha estat la despesa total per compres, etc.

Mitjançant el registre no es poden fer cerques per matèries, autor, títol, any de

publicació, etc. Per això un registre no pot substituir, per exemple, un catàleg.

Després de registrar els documents, encara s'ha de fer tota una sèrie

d'operacions amb la finalitat de preparar-los per al seu ús: s'han de marcar amb

el segell del centre, s'han de folrar o reforçar per tal que no es malmetin, s'han

de protegir amb bandes magnètiques per a evitar-ne el furt i s'han d'etiquetar

per al préstec.

La selecció consisteix a triar els documents que resultin més convenients

per a un servei d'informació i documentació.

Aquesta operació no s'ha de fer a l'atzar, sinó sobre la base d'una acurada

política de selecció i adquisició.

L'adquisició és el procediment que permet obtenir els documents des-

prés que s'hagin seleccionat i localitzat. Les modalitats d'adquisició po-

der ser la compra, l'intercanvi, la donació i, en alguns casos, el dipòsit

legal.
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3. Tractament i anàlisi

Som a la segona fase de la cadena documental, en la qual s'inclou l'anàlisi

documental (també anomenada catalogació) i el processament�tècnic.

3.1. Anàlisi documental

Analitzem per a organitzar. Una col·lecció documental o un conjunt

d'informació només són útils si estan organitzats. Tan sols una bona anàli-

si documental pot fer possible la difusió i la recuperació de la informació

(l'última fase de la cadena documental i la que dóna veritable sentit a la resta

d'operacions).

L'anàlisi de la informació és l'operació primordial sense la qual és completament impos-
sible utilitzar aquesta informació.

Chaumier, 1986, pàg. 19

La qualitat de l'anàlisi condiciona la qualitat dels serveis de recuperació i di-

fusió que oferirà el servei d'informació i documentació (SID).

L'anàlisi documental està constituïda per un conjunt d'operacions (unes d'ordre
intel·lectual i d'altres mecàniques i repetitives) que afecten el contingut i la forma dels
documents originals, els reelaboren i els transformen en d'altres de caràcter instrumen-
tal o secundari que faciliten a l'usuari la identificació precisa, la recuperació i la difusió
d'aquests documents.

Pinto, 1993

És a dir, mitjançant el conjunt d'operacions que componen l'anàlisi documen-

tal representem el contingut dels documents -de forma diferent a l'original-, en

un nou producte denominat referència�documental (que també s'anomena

ressenya o referència bibliogràfica, fitxa catalogràfica o registre bibliogràfic en

els catàlegs, registre documental en les bases de dades documentals, etc.). En

aquesta referència documental s'han de registrar totes les dades que identifi-

quen i descriuen un document: com a objecte físic (extensió, format, etc.),

intel·lectualment (autoria, responsables de l'edició, etc.) i temàticament.
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Exemple

AUTOR: Maniez, Jacques
TÍTOL: Los lenguajes documentales y de clasificación: concepción, construcción y
utilización en los sistemas documentales. Traducció del francès de: Francisco Ja-
vier Álvarez García, Juan Francisco Herranz Navarra, Margarita Ramírez Reyes.
PUBLICACIÓ: Madrid: Pirámide / Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cop.
1992.
DESCRIPCIÓ: 230 pàg.; 26 cm.
COL·LECCIÓ: Biblioteca del Libro, 56
NOTA: Títol original: Les langages documentaires et classificatoires
NOTA: Bibliografia
NOTA: Índex
ISBN: 84-86168-87-2
MATÈRIA: Classificació
MATÈRIA: Indexació
CDU: 025.4

En definitiva, una referència documental no és res més que la repre-

sentació condensada d'un document original i actua com a substitut

d'aquell en les operacions de recerca d'informació.

Necessitem les referències o registres documentals perquè no és operatiu tre-

ballar directament amb els documents originals: perquè físicament només po-

den estar en un lloc, perquè molts d'aquests documents depenen físicament

d'altres (un article o una fotografia publicada en una revista, un capítol d'una

monografia, els fotogrames d'una pel·lícula...), etc. En canvi, les referències

documentals es poden organitzar i ordenar de múltiples maneres, en defini-

tiva, amb aquestes es poden construir productes documentals (com catàlegs

i bases de dades) que permetin la difusió de la informació i l'accés als docu-

ments originals.

Les operacions bàsiques de l'anàlisi documental s'agrupen en dos grans subfa-

ses: l'anàlisi�formal i l'anàlisi�del�contingut.
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Criteris�que�cal�tenir�en�compte�en�l'anàlisi

Els criteris que s'emprin en l'anàlisi documental han de ser clars, lògics i ope-

ratius, de manera que, posteriorment, l'usuari trobi la informació que neces-

sita de forma àgil, ràpida i pertinent.

Per a portar-la a terme és imprescindible que els analistes:

• Coneguin bé les tipologies i característiques dels documents que compo-

nen el fons.

• Triïn les normes de descripció i els llenguatges documentals que con-

siderin més adequats. Un cop seleccionats, s'ha de concretar el nivell

d'exhaustivitat de l'anàlisi que s'ha d'aplicar als documents: des d'un nivell

elemental, en el qual s'han d'extreure les dades mínimes que caracteritzin

cada document i s'han de consignar a les referències documentals, fins a

nivells més complets. El diferent grau d'exhaustivitat depèn dels objectius

i funcions del SID, i de les seves possibilitats econòmiques -com més com-

plet, més car. En tot cas, sempre cal assegurar-se que es dóna la informació

suficient per a permetre la identificació dels documents originals i l'accés

a aquests.

3.2. Processament tècnic

Un cop finalitzada l'anàlisi documental en totes les seves fases, els documents

originals s'han de sotmetre a tota una sèrie de processos i tècniques per a:

• Ordenar-los físicament (en prestatgeries, carpetes, etc.). El sistema

d'ordenació que es triï ha de permetre als usuaris de localitzar els docu-

ments de forma fàcil i ràpida.

• Emmagatzemar-los i conservar-los en condicions òptimes. Per a això s'han

d'aplicar les mesures de prevenció i les tècniques més adequades per a cada

cas (que varien notablement segons els suports) (vegeu nucli de coneixe-

ment "Processament tècnic").

Contingut complementari

Per a més informació sobre els
llenguatges documentals us re-
comanem la consulta dels nu-
clis de coneixement del mòdul
3 d'aquesta assignatura.
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La segona fase de la cadena documental inclou l'anàlisi documental i

el processament tècnic

Sense anàlisi documental no és possible la posterior recuperació de la

informació. La qualitat d'aquesta anàlisi condiciona la qualitat dels ser-

veis i productes de difusió i recuperació de la informació que ofereix

un SID.

Mitjançant l'anàlisi documental s'elaboren productes de caràcter instru-

mental que faciliten als usuaris la recuperació de la informació.

El processament tècnic agrupa les operacions i tècniques que permeten

l'emmagatzematge dels documents de la manera més adequada per tal

de facilitar-ne la localització física i la conservació en condicions òpti-

mes.

Bibliografia

Per a més informació sobre els processos que hem descrit, és interessant de consultar les
obres següents:

Gascón,�J.;�Abadal,�E. (1997). "Documentació". A: Pérez Alarcón, A. (coord.). Documen-
tació i arxivística (pàg. 5-70). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Pinto�Molina,�M. (1993). Análisis documental: fundamentos y procedimientos (2a. ed. revi-
sada i augmentada). Madrid: Eudema (Eudema universidad: manuales).

Rowley,�J.E. (1992). Organising knowledge: an introduction to information retrieval (2a. ed.).
Aldershot: Ashgate.
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4. Anàlisi formal (I): la descripció documental

La primera operació de l'anàlisi documental és l'anàlisi�formal, també ano-

menada catalogació.

Aquesta anàlisi ens ha de permetre d'obtenir part dels elements que componen

una referència�documental�o� registre�documental, concretament els que

descriuen formalment un document i l'identifiquen respecte d'altres. A més a

més, en aquesta fase s'estableixen i es normalitzen els punts d'accés2 d'autor i

títol. La resta d'elements (els punts d'accés per matèria i el resum) s'obtenen

a partir de l'anàlisi de contingut.

(2)Un punt d'accés és un nom, un terme o un codi mitjançant el qual es pot buscar i
identificar una referència o registre. Els punts d'accés més habituals són els autors del
document, el títol i la matèria. Això no obstant, en entorns automatitzats, qualsevol
element de la descripció pot ser recuperat, com per exemple, el lloc i l'any d'edició del
document, el nom de l'editor, l'ISBN, etc.

4.1. Estandardització i normatives

La tria i representació dels elements que descriuen formalment els documents

s'ha de fer de manera estandarditzada. És a dir, s'han d'utilitzar normes de

descripció per tal que totes les referències es facin amb els mateixos criteris.

En un servei d'informació i documentació (SID) concret, l'estandardització ga-

ranteix la qualitat i l'efectivitat de les eines de recuperació (catàlegs, bases de

dades, etc.). A nivell internacional, l'estandardització possibilita l'intercanvi

d'informació entre els diversos organismes.

Entre les normes de descripció que es fan servir per a fer els catàlegs i les bases

de dades, destaquem les que tenen més abast i reconeixement internacional:

les ISBD i les AACR, totes dues implementades també a Catalunya des de fa

anys.

Pel que fa a la construcció de les referències documentals dels repertoris i butlletins bi-
bliogràfics, o de la bibliografia d'un llibre o un treball (qüestions que tractem en aquest
material didàctic), la norma internacional bàsica és l'ISO 690, publicada per la Interna-
tional Standard Organization (ISO). Aquesta norma ha estat traduïda per la Asociación
Española de Normalización (AENOR), concretament en la Norma UNE 50-104-94. Podeu
trobar-la publicada a:

AENOR (1997). Documentación (2a. ed.). Madrid: AENOR (Recopilación de normas UNE,
56).

International�Standard�for�Bibliographic�Description�(ISBD)

Aquestes normes, publicades per la International Federation of Library Asso-

ciation and Institutions (IFLA), es revisen periòdicament i s'han traduït a di-

versos idiomes, entre els quals hi ha el català i el castellà.
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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya publica la traducció catala-
na de les ISBD. L'Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu-
mentalistas (ANABAD) i l'Asociación Andaluza de Bibliotecarios són els responsables de
l'edició en castellà.

Les ISBD determinen quins elements són essencials en una descripció docu-

mental i de quines parts de l'obra s'han d'extreure, en quin ordre s'han de po-

sar i quins signes de puntuació i caràcters gràfics s'han d'emprar.

Hi ha una ISBD(G), que és un marc general, un model abstracte, i diverses ISBD

per a descriure els diferents tipus de documents: ISBD(A) per a llibres antics,

ISBD(ER) per a recusos electrònics, ISBD(CM) per a documents cartogràfics,

ISBD(M) per a monografies, ISBD(NBM) per a documents no llibres, ISBD(PM)

per a música impresa, ISBD(S) per a publicacions en sèrie i unes pautes per a

la descripció de parts components.

Anglo-American�Cataloging�Rules�(AACR)

Les AACR van néixer per a la catalogació de les biblioteques dels Estats Units

i de la Gran Bretanya. Posteriorment van ser adoptades per les biblioteques

canadenques i australianes i també per altres institucions com ara l'Institut

Català de Bibliografia del nostre país. Actualment es treballa amb la segona

edició revisada (1988) i amb esmenes del 1993. Hi ha una traducció al català

de les AACR, la referència de la qual trobareu a la bibliografia complementària

d'aquesta unitat didàctica. Com que actualment es treballa amb aquesta sego-

na edició revisada, a�partir�d'ara�les�abreujarem�AACR2R.

Les AACR2R tenen dues parts. La primera serveix per a l'elaboració de descrip-

cions de materials documentals; les regles de descripció de les AACR2R es basen

en l'estructura general de les ISBD (de fet les diferències entre totes dues són

molt petites). La segona part estableix de quina manera es trien i s'estructuren

els punts d'accés d'autors i títols i les remissions que es fan entre aquests.

4.2. Descripció documental

Auxiliats per la normativa adoptada al servei d'informació i documentació

(SID), en primer lloc descriurem els documents.

La finalitat de la descripció és proporcionar una representació del do-

cument que el descrigui de manera única, sense ambigüitats: cada des-

cripció ha de correspondre a un sol document i cada document ha de

tenir una única descripció.

Segons les ISBD, la descripció de qualsevol document independentment del

seu suport es pot articular en zones d'informació, cadascuna de les quals agru-

pa un tipus de dades:
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• Zona 1. Títol i mencions de responsabilitat intel·lectual

• Zona 2. Dades relatives a l'edició

• Zona 3. Dades específiques de material o tipus de publicació

• Zona 4. Dades de publicació, distribució, etc.

• Zona 5. Descripció física

• Zona 6. Dades referents a la col·lecció

• Zona 7. Zona de notes

• Zona 8. Número normalitzat i termes de disponibilitat

En les descripcions documentals no estan presents totes les zones ni les dades

que especifiquen: depèn del tipus de document i de la informació que oferei-

xin, del nivell d'exhaustivitat adoptat en l'anàlisi, etc.

4.3. L'intercanvi d'informació documental en format llegible per

ordinador: el MARC

Per a aconseguir el màxim de cooperació i intercanvi d'informació documen-

tal entre organismes es van publicar al seu dia les ISBD, però amb el mateix

esperit també s'ha estès arreu el format machine readable catalog (MARC), un

format dissenyat per a la codificació, emmagatzematge i intercanvi de dades

bibliogràfiques.

En els seus orígens, el MARC va ser un projecte de la Biblioteca del Congrés dels

Estats Units i de la British National Bibliography. L'objectiu era automatitzar la

catalogació de les biblioteques nacionals i intercanviar registres per tal que les

biblioteques els poguessin utilitzar en els seus propis catàlegs, cosa que repre-

sentava per als centres, entre altres coses, una reducció considerable dels cos-

tos derivats de la catalogació. En menys d'una dècada, el MARC es va convertir

en un fet comú en moltes biblioteques nacionals, universitàries i especialitza-

des arreu del món. Del MARC deriven tota una sèrie de formats (USMARC,

UKMARC, CATMARC -emprat a Catalunya-, IBERMARC -a l'Estat espanyol-,

etc.) que han permès el desenvolupament de molts projectes cooperatius.

Exemple

Podeu veure aquí la descripció formal d'un document seguint les normes ISBD:
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• TÍTOL:�Baix�Empordà

• DGM:�[Material�cartogràfic]

• RESPONSABILITAT:�produït�per�l'Institut�Cartogràfic�de�Catalunya

ZONA 1

• EDICIÓ:�2a�ed. ZONA 2

• ESCALA:�1:50�000

• PROJECCIÓ:�proj.�UTM

ZONA 3

• PUBLICACIÓ:�Barcelona:�Institut�Cartogràfic�de�Catalunya,�1996 ZONA 4

• DESCRIPCIÓ�FÍSICA:�1�mapa:�col.;�91�×�63�cm�en�full�de�180�×�78�cm
plegat�a�25�×�14�cm

ZONA 5

• COL·LECCIÓ:�Mapa�comarcal�de�Catalunya�1:50�000,�10 ZONA 6

• NOTA:� Inclou� llegenda,� coordenades�dels� vèrtexs,� fonts�de� informa-
ció�i�mapa�guia�que�dóna�informació�dels�municipis�representats�(codi
DOGC,�altitud�de�la�capital�municipal,�superfície,�població�de�dret)

ZONA 7

• ISBN:�84-147-3245-7 ZONA 8

Podeu veure a continuació el registre anterior codificat en CATMARC:

Niv. local: 5 Analitz: 0 Operador: 0000 Edit
Est Reg: n Entr: 961120 Usat: 981024
Tipus: e NivBib: m PublGov: 1 Llen: cat EncRep: 1 Ilust: b Codif: 1
DGMat: A MatBio: PublCon: 0 País: spc TipDat: s PublPeriòd:
Índex: 0 TipPub: Hometge: 0 Form: NivInt: Dates: 1996

001 8414732457

021 10 84-147-3245-7 $b m

035 1274-62760

043 00 e-spceb

080 00 912(467.1 EmB)

110 20 Institut Cartogràfic de Catalunya

245 10 Baix Empordà $z Material cartogràfic $e produït per: Institut Cartogràfic de
Catalunya

250 00 2a ed.

256 00 1:50000 $c proj. UTM

260 00 Barcelona $b el Institut $c 1996

300 00 $f 1 $n mapa $b reproducció fotomecànica col.;91× 63 cm en full de 180 ×
78 cm plegat a 25 × 14 cm

440 00 Mapa comarcal de Catalunya 1:50000 $v 10
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505 00 Inclou llegenda, coordenades dels vèrtexs, fonts d'informació i mapa guia que
dóna informació dels municipis representats (codi DOGC, altitud de la capital
municipal, superfície, població de dret).

508 00 Mencions de responsabilitat a la coberta: Consell Comarcal del Baix Empordà;
Diputació de Girona.

651 00 Baix Empordà $x Mapes $x 1996

651 00 Baix Empordà (Catalunya) $x Mapes topogràfics

655 00 Mapes $x Color $z Barcelona $y 1996 $c gmgpc

710 11 Baix Empordà $c Consell Comarcal

710 11 Girona $e Província $c Diputació

La primera operació de l'anàlisi documental és l'anàlisi formal o catalo-

gació.

L'objectiu d'aquest és, d'una banda, proporcionar part dels elements que

integren una referència documental, concretament aquells que descri-

uen formalment un document i que l'identifiquen. D'altra banda, esta-

blir i normalitzar els punts d'accés d'autors i títols.

Per a fer la descripció documental s'utilitzen les ISBD i les AACR2R.

Bibliografia

Us recomanen la consulta de les normatives següents:

ISBD(G)

FIAB (1983). ISBD(G), descripció bibliogràfica normalitzada internacional general = general
international standard bibliographic description. Barcelona: Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Institut Català de Bibliografia.

AACR

Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les "Anglo-American cataloging rules, 2nd
edition, 1988 revision" (1996) (versió catalana a cura d'A. Estivill i Rius; inclou en quadern
separat "Esmenes 1993"). Barcelona: Biblioteca de Catalunya / Vic: Eumo.

Sobre les AACR2R s'han publicat també tot un seguit de llibres que les interpreten i ens
ajuden a fer-les servir. Entre aquests destaquem:

Maxwell,�R.L.;�Maxwell,�M.F. (1997). Maxwell's handbook for AACR2R: explaning and
illustrating the Anglo-American cataloging rules and the 1993 amendments. Chicago / Lon-
dres: American Library Association.

CATMARC

Manual del CATMARC (1992) (2a. ed. revisada i augmentada). Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura.

A més a més, recomanem la consulta del material didàctic de l'assignatura Fonaments
d'anàlisi documental, de Jesús Gascón.
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5. Anàlisi formal (II): els punts d'accés bibliogràfics

El primer pas, dins l'anàlisi formal, és fer una descripció a partir de la qual es

transcriuen tota una sèrie de dades corresponents als atributs estructurals dels

documents (com ara títol, autor, any i lloc de publicació, extensió, etc.). Així

obtenim una part dels elements que constitueixen les referències o registres

documentals. Alguns d'aquests elements fan de punt d'accés.

5.1. Què són i per a què serveixen els punts d'accés bibliogràfics

Recordem que un punt d'accés és un nom, un terme o un codi a partir del qual

es pot buscar i identificar una referència o registre documental.

Els punts d'accés (també anomenats encapçalaments en els catàlegs) serveixen

per a:

• Integrar el registre dins el catàleg o la base de dades

• Recuperar aquests registres

Els tipus de punts d'accés més habituals són els bibliogràfics (autor i títols) i

els de matèria. En aquest nucli de coneixement ens ocuparem dels primers.

Els punts d'accés bibliogràfics els trobem i els extraiem del mateix document

que es descriu. Aquests poden ser:

• Autors, que ho poden ser per la seva responsabilitat intel·lectual o artísti-

ca. Aquí trobarem autors principals, coautors, col·laboradors, directors o

coordinadors, il·lustradors, traductors, compositors, intèrprets... Les enti-

tats també poden ser autores (per exemple, un congrés, etc.).

• Títols: títols propis (que donen nom al document), títols de col·lecció i

títols uniformes.3

(3)Els títols uniformes s'utilitzen sobretot en els catàlegs. Es tracta d'un títol fictici que
dóna l'analista el qual proporciona el mitjà per a agrupar totes les entrades en un catàleg
d'una obra quan diverses de les seves manifestacions (per exemple, edicions, traduccions)
han aparegut amb diferents títols. Un títol uniforme també permet d'identificar una obra
quan el títol pel qual és coneguda és diferent del títol propi del document que es cataloga.
Un exemple és el Poema del Mío Cid, obra de la qual s'han fet nombroses edicions i tra-
duccions. Així, podem trobar edicions amb títols tan diversos com Poema del Cid, Can-
tar del Cid, Cantar del Mío Cid, Poem of the Cid, etc. Si un usuari volgués trobar totes les
edicions que té un fons d'aquesta obra, caldria que les busqués una a una. En canvi, si
l'analista tria, partint d'unes normes com ara les AACR2R, una de les formes del títol i es
dóna com a títol uniforme addicional a cada registre documental, les diverses edicions
quedaran agrupades sota aquest nou punt d'accés. Així, l'usuari podrà obtenir totes les
edicions diferents de l'obra fent una sola cerca a partir d'aquest títol uniforme (exemple
de Gascón i Abadal, 1997, pàg. 38).



© FUOC • P06/09047/02449 25 Cadena documental

5.2. Tria i estandardització dels punts d'accés bibliogràfics

Per a aquesta operació es fa servir la segona part de les Anglo-American catalo-

ging rules second edition 1988 revision (AACR2R) -recordem que la primera està

dedicada a la descripció documental. Les AACR2R estableixen els punts d'accés

que cal donar a un document i determinen la forma que han de tenir aquests

punts d'accés. Així mateix, les AACR2R ens diran quan i com hem de fer els

títols uniformes.

Concretament, el capítol 21 de les AACR2R ens pot ajudar a triar els punts

d'accés següents:

• Obres de les quals és responsable una persona o entitat.

• Obres d'autors desconeguts o incerts.

• Obres de responsabilitat compartida per dues o més persones.

• Reculls d'obres independents de diversos autors produïdes sota la direcció

d'un editor literari.

• Obres en què diferents persones o entitats fan contribucions intel·lectuals

o artístiques amb diferents tipus d'activitat (això es denomina responsabi-

litat mixta).

Amb el capítol 22 podem triar com a base de l'encapçalament d'una persona,

el nom pel qual es reconeguda normalment. Per exemple:

Carter,�Jimmy Horaci

i no Carter, James Earl i no Quintus Horatius Flaccus

El capítol 23 ens ajuda a establir els noms geogràfics que són usats per a distin-

gir entitats amb el mateix nom, com també addicions a altres noms d'entitats

(per exemple, noms de congressos), i normalment com a noms de governs i

de comunitats que no són governs:

Copenhaguen Urra�(Navarra,�Espanya)

i no Kobenhavn Urrá�(Almeria,�Espanya)

El capítol 24 determina la forma d'entrada d'una entitat:

Unesco
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i no Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura

United. Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

I finalment, el capítol 25 dóna les pautes per a l'elaboració de títols uniformes.

Per exemple:

Shakespeare, William

[Hamlet]

The tragical histoire of Hamlet, Prince of Denmarke

5.3. El registre de control d'autoritats

Quan l'analista tria la forma d'un punt d'accés o encapçalament i l'introdueix

per primer cop en el sistema, crea una fitxa o registre en la qual anota la forma

acceptada d'aquell punt d'accés, les no acceptades i els encapçalaments relaci-

onats. A més a més, aquesta fitxa ha d'incloure totes les notes tècniques per-

tinents que aclareixen per què una determinada forma d'encapçalament és el

triat com a vàlid, en quina normativa s'ha basat, en quina data es va utilitzar

per primer cop, etc.

Podríem dir que les fitxes del registre de control d'autoritats son "apunts" que

els documentalistes d'un sistema fan servir per tal d'uniformar les entrades:

sempre s'ha d'emprar el mateix terme com a punt d'accés i, a l'inrevés, un

concepte únicament es pot representar d'una determinada manera.

La informació d'aquesta fitxa que transcendeix als usuaris adopta la forma de

referències de vegeu i referències de vegeu també.

Per exemple, una referència de vegeu que fa una remissió d'un encapçalament

no acceptat al vàlid:

Societat Religiosa dels Amics
Aquesta entrada no s'utilitza. Trobareu informació sota l'encapçalament:
Societat�dels�Amics

Una referència de vegeu també. En aquest cas s'ha fet perquè una entitat ha

canviat de nom; per tant, el catàleg tindrà obres entrades sota el nom antic

i sota l'actual:

International�Material�Management�Society
vegeu també l'encapçalament anterior:
American�Material�Handling�Society
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Els punts d'accés o encapçalaments serveixen per a integrar els registres

dins d'un catàleg o d'una base de dades documental i per a identificar i

recuperar aquests registres en el moment de la cerca.

Les AACR2R estableixen els encapçalaments d'autor i títol i determinen

la forma que han de tenir.

L'objectiu del control d'autoritats és donar uniformitat a la tria i forma

dels encapçalaments.

Bibliografia

Per a més informació sobre els punts d'accés bibliogràfics us recomanem la consulta de:

Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les "Anglo-American cataloging rules, 2nd
edition, 1988 revision" (1996) (versió catalana a cura d'A. Estivill i Rius; inclou en quadern
separat "Esmenes 1993"). Barcelona: Biblioteca de Catalunya / Vic: Eumo.

Material� didàctic� de� l'Assignatura� "Fonaments� d'anàlisi� documental", de Jesús
Gascón.
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6. Anàlisi del contingut

Mitjançant la primera part de l'anàlisi documental, això és, l'anàlisi formal,

descrivim els atributs estructurals dels documents i elaborem els denominats

punts d'accés o encapçalaments bibliogràfics (autors i títols). Però l'anàlisi do-

cumental inclou també l'anàlisi�del�contingut, que també se subdivideix en

dues operacions: la indexació i el resum.

6.1. En què consisteix l'anàlisi del contingut?

L'anàlisi del contingut serveix per a identificar i representar de manera

precisa la matèria dels documents, amb l'objectiu de permetre la recu-

peració a partir d'aquesta.

Els mitjans per a aconseguir-ho són:

La�indexació

La indexació és l'operació consistent a determinar el temes dels quals trac-

ta un document i que poden interessar els usuaris del sistema documental

(Van Slype, 1991). Aquests temes s'expressen mitjançant això que genèrica-

ment s'anomena termes d'indexació.

Quan l'usuari fa les recerques per matèria al catàleg o a la base de dades docu-

mental, formalitza les seves consultes amb aquests termes d'indexació i així

pot recuperar la informació que busca sobre un tema determinat.

El�resum

El resum és una representació abreujada i precisa del contingut d'un docu-

ment, i per a elaborar-lo s'utilitza el mateix llenguatge natural en el qual està

escrit el document. Aquesta manera de representar el contingut d'un docu-

ment complementa la representació per mitjà dels termes d'indexació.

Els resums són útils, doncs, per a:

• Difondre la informació.

• Ajudar els usuaris a decidir si el document que resumeixen és interessant

per a ells i si, per tant, val la pena de recuperar-lo.

Contingut complementari

Per a més informació sobre la
indexació, consulteu els nu-
clis de coneixement del mòdul
2 "Anàlisi�i�recuperació�del
contingut", d'aquesta assigna-
tura.
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A més a més, en entorns automatitzats, els resums s'utilitzen per a:

• Extreure'n els termes d'indexació.

• Recuperar la informació que contenen mitjançant cerques per paraules

clau, o comparar els termes del resum amb els emprats en una equació de

cerca, amb l'objectiu d'establir la pertinència de la recuperació.

L'anàlisi del contingut té com a objectiu determinat representar la temà-

tica dels documents. Inclou dues operacions: la indexació i el resum.

Mitjançant la indexació es determinen i es representen els temes dels

documents. Aquests temes s'expressen amb això que genèricament

s'anomena termes d'indexació.

El resum és una representació abreujada i precisa del contingut d'un

document. Serveix també per a difondre i recuperar la informació.

Bibliografia
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vier.

Chan,�L.M. (1994). Cataloging and classification: an introduction. Nova York: McGraw-Hill.

Chaumier,�J. (1986). Análisis y lenguajes documentales: el tratamiento lingüístico de la infor-
mación documental. Barcelona: Mitre (Ciencias de la Comunicación).

Foskett,�A.C. The subject approach to information (5a. ed.). Londres: Library Association
Publishing.

Lancaster,�F.W. (1995). El control del vocabulario en la recuperación de información. València:
Universitat de València.

Langridge,�D.W. (1992). Classification: its kinds, systems, elements and application. Lon-
dres: Bowker and Saur (Topics in Library and Information Studies).

Perpinyà� i�Morera,�R. (1995). "Los lenguajes documentales". A: Fuentes i Pujol, M.E.
(ed.). Manual de documentación periodística (pàg. 111-132). Madrid: Síntesis.

Van�Slype,�G. (1991). Los lenguajes de indización: concepción, construcción y utilización en
los sistemas documentales. Madrid: Pirámide / Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Bi-
blioteca del Libro).

Wynar,�B.S. (1992). Introduction to cataloging and classification (8a. ed.). Englewood: Li-
braries Unlimited (Library Science Text Series).
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7. Processament tècnic

Un cop acabada l'anàlisi documental ens resta ordenar físicament els docu-

ments i arbitrar les mesures més idònies per al seu emmagatzematge i conser-

vació.

7.1. Ordenació dels documents

En termes amplis, ordenar és disposar linealment objectes seguint un ordre de

successió concret. En un servei d'informació i documentació (SID) que disposi

d'una àmplia col·lecció de documents és important d'establir una bona orde-

nació per tal que els usuaris puguin localitzar allò que els interessa ràpidament

i fàcilment. Per això:

• Ha de resultar la més senzilla i intel·ligible possible per als usuaris als quals

està destinat el SID.

• Cada document ha de tenir un lloc únic, sempre el mateix.

• Ha de ser un sistema d'ordenació susceptible d'ampliació (per a quan es

vagin incorporant més documents al fons).

• Ha de permetre detectar errors d'ubicació.

• Ha de col·laborar a la bona conservació dels documents.

A cada document (o conjunt de documents, com per exemple les carpetes de

retalls de premsa en un centre de documentació d'un diari) s'ha d'enganxar, en

un lloc ben visible, una etiqueta amb la signatura topogràfica, independent-

ment del sistema d'ordenació que s'utilitzi. La signatura està formada per un

conjunt de signes (lletres, números, etc.) que serveixen per a identificar una

obra i assenyalar el lloc que ocupa en el dipòsit o recinte corresponent.

Bàsicament podem distingir entre tres tipus d'ordenacions (segons Maniez,

1993, pàg. 21):

1) Ordenacions no significatives, sense cap relació amb el contingut dels docu-

ments, per exemple, ordenacions numèriques a partir del número de registre.

2) Ordenacions amb significat limitat: per llengua, país, autor, disciplina, etc.
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3) Ordenacions altament significatives: ordenació per matèries, de manera que

els documents que tractin de continguts afins es col·loquin uns a prop dels

altres.

La primera pot ser útil en centres que no són de lliure accés per als usuaris i

en els quals la localització física la fan els professionals del centre.

La segona s'utilitza amb assiduïtat en llibreries i col·leccions personals. També

resulta còmoda en un centre de documentació o biblioteca amb un fons pe-

tit, sempre que la quantitat de documents de cada categoria no sigui massa

elevada.

La tercera, en canvi, és més indicada en centres amb un gran fons i de lliure

accés. Aquesta ordenació permet de reagrupar a les prestatgeries els documents

que tractin d'una matèria concreta.

Per a les ordenacions per matèria es fa servir, molt sovint, el mateix sistema

de�classificació que s'utilitza al centre, tal qual o una mica adaptat. Les carac-

terístiques de les classificacions i el fet que treballin amb codis alfanumèrics

les fan especialment adients per a l'ordenació.

Llibres ordenats per matèries, concretament seguint el sistema de notació de la Classifi-
cació Decimal Universal (CDU). A la mateixa prestatgeria, 026�Biblioteques, estan agru-
pats tots els llibres que parlen d'aquest tema: 026.064Bor i 026.064Lop (biblioteques es-
pecials); 027Lec (biblioteques escolars), etc.

Contingut complementari

Per a més informació sobre els
sistemes de classificació con-
sulteu els nuclis de coneixe-
ment del mòdul 4 "Sistemes
de�classificació" d'aquesta as-
signatura.
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7.2. Emmagatzematge i conservació

El tema de la conservació no és secundari, perquè difícilment hi pot haver re-

cuperació (de la informació) allà on no hi ha hagut preservació i conservació (dels

documents). Els agents causants del deteriorament i destrucció són múltiples

i s'han d'habilitar les tècniques i procediments adequats per a cada tipus de

suport documental a fi de combatre'ls.

Factors�que�provoquen�la�degradació�dels�documents

Les causes de degradació es divideixen en internes i externes. Les internes són

provocades per la mateixa naturalesa dels materials de què estan fets els docu-

ments, dels additius que es fan servir en la seva fabricació, les tintes, etc. Les

causes externes de degradació són múltiples: fisicomecàniques (produïdes amb

l'ús quotidià i la manipulació dels documents); ambientals (humitat i tempera-

tura massa elevades o insuficients, intensitat de llum inadequada); químiques

(contaminació, pol·lució atmosfèrica); biològiques (acció de microorganismes

-fongs i bacteris-, insectes, rosegadors) i causes extraordinàries (per exemple,

incendis i inundacions) (basat en Borell i Bello, 1995).

Sistemes�de�protecció�dels�documents

La humitat i la temperatura són els factors més importants per a la conservació.

En general s'aconsella entre un 50-60% d'humitat relativa i entre 18-20 ºC de

temperatura (això no obstant, aquests nivells varien segons els suports). És

molt important que les oscil·lacions no siguin brusques i que no sobrepassin,

per sobre o per sota, el 5% d'humitat i els 3 ºC de temperatura.

S'ha de controlar que la intensitat de llum solar (factor molt degradador) que

rebin els documents sigui l'adequada, i també el tipus de llum artificial i la

seva intensitat (al voltant dels 50 luxs als dipòsits).

Els dipòsits han d'estar nets i desinfectats per tal d'evitar-hi l'acció de micro-

organismes i rosegadors. Així mateix, l'ambient ha de ser tan net com sigui

possible, amb la ventilació adequada a cada cas per a evitar al màxim l'acció

de la contaminació ambiental.

Per a prevenir incendis, s'han d'instal·lar sistemes de detecció. Els documents

no poden estar al costat de quadres elèctrics i dipòsits d'aigua. Els edificis o

espais per a les col·leccions s'han de construir o adequar tenint en compte les

recomanacions existents en matèria d'edificis per a biblioteques i arxius.

Les mesures de protecció i conservació han de tenir en compte també el mobi-

liari (sòlid, resistent al foc i en general adequat a les característiques i formats

dels documents) i els contenidors.
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A banda d'aquestes mesures generals s'ha de tenir en compte que a molts mate-

rials els fa falta unes precaucions afegides. Només a tall d'exemple podríem ci-

tar el cas dels enregistraments de vídeo, que han d'estar lluny de camps magnè-

tics, o dels negatius de les fotografies, que s'han de conservar en sobres de paper

de pH neutre i mai no es poden col·locar dos negatius davant per davant, etc.

Durant anys la micrografia, a més de permetre de reduir considerablement el

volum de determinats fons documentals, en va facilitar la seguretat i conser-

vació. Actualment la digitalització en suports òptics de documents impresos,

so i imatge, constitueix una de les innovacions més eficaces per a evitar la

destrucció i pèrdua de documents.

Els tres tipus d'ordenació de les col·leccions documentals són: a) les or-

denacions no significatives, sense relació amb el contingut dels docu-

ments; b) ordenacions amb significat limitat i c) les ordenacions alta-

ment significatives.

Els SID han d'habilitar mesures de preservació i conservació dels docu-

ments, ja que si els documents no es conserven difícilment es podran

utilitzar.

Bibliografia

Per a més informació sobre la conservació, us recomanen les obres següents:

Alberch,�R.;� Freixas,�P. (1993). L'arxiu d'imatges: proposta de classificació i conservació.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patrimoni Artístic, Servei de
Museus.

Borrell,�A.;�Bello,�Carme. (1995). Conservació de documents de gran format. Lleida: Ajun-
tament de Lleida: Col·legi d'arquitectes de Catalunya.
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Ducheim,�M. (1985). Les bâtiments d'archives: construction et équipements. París: Archives
Nationales, La Documentation Française.

Espelt,�R. (ed.) (1988). Protecció i conservació de l'obra cinematogràfica. Barcelona: Oficina
Catalana del Cinema.

Feather,� J. (1996). Preservation and management of library collections (2a. ed.). Londres:
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8. Sortida de la informació (I): serveis de difusió

L'objectiu fonamental de la cadena documental, el desenllaç de tot el procés,

és difondre la informació d'un determinat fons documental i permetre'n la

recuperació.

Per a assolir aquest objectiu, un servei d'informació i documentació (SID) ha

d'oferir tota una sèrie de serveis i productes per a la difusió i la recuperació,

que varien segons la naturalesa, les característiques i els objectius del SID, les

necessitats dels seus usuaris i els recursos (econòmics i humans) de què disposi.

8.1. Serveis

Actualment els SID ofereixen serveis "tradicionals" i serveis que han estat pos-

sibles gràcies a la incorporació de les noves tecnologies de la informació. En

síntesi, els que podem trobar més habitualment (independentment del tipus

de centre) són els següents.

1)�Accés�directe�al�fons

Molts centres proporcionen als seus usuaris la possibilitat d'accedir lliurement

a les prestatgeries on estan col·locats els documents. En determinats àmbits

(sobretot els lligats a la lectura pública o les biblioteques universitàries, per

citar dos exemples), es considera un dret dels lectors des de fa diverses dèca-

des. En els centres que no són de lliure accés, els documents es demanen als

bibliotecaris i documentalistes a partir de la consulta del catàleg; aquests els

localitzen i els porten a la sala de lectura on els espera l'usuari. Això no obstant,

com veurem després, la consulta dels catàlegs es sempre recomanable, encara

que es pugui accedir directament al fons.

2)�Servei�de�préstec

Consisteix a deixar en préstec als membres o usuaris d'un centre els docu-

ments que n'integren la col·lecció o col·leccions. El període de temps per al

qual es deixen els documents varia depenent del tipus d'usuari que es tracta

(per exemple, en una biblioteca universitària els professors i investigadors gau-

deixen de més temps de préstec que els estudiants) i depenent també del tipus

de material (pot ser que els materials més valuosos, delicats o molt consultats

es prestin menys dies que els altres).
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És habitual també que certes categories de documents estiguin exclosos de

préstec: en aquest sentit és difícil que es deixin les obres de referència (bibli-

ografies, catàlegs impresos, anuaris generals, etc.) i altres documents de con-

sulta massiva i continuada, documents rars i valuosos, revistes i fascicles no

enquadernats, etc.

3)�Préstec�interbibliotecari

És la possibilitat que ofereix un centre d'obtenir i deixar en préstec un docu-

ment determinat que forma part del fons d'un altre centre amb el qual té es-

tablert un conveni de préstec interbibliotecari.

4)�Serveis�de�referència�i�d'informació

Són presents sobretot en grans centres i poden cobrir un ampli ventall de ser-

veis. A tall d'exemple podríem citar:

• Ajuda als usuaris en la localització de documents i ús del centre.

• Orientació als usuaris envers altres fonts d'informació externes.

• Respostes individualitzades a necessitats concretes d'informació a indivi-

dus i grups.

• Cerques retrospectives de materials.

• Difusió selectiva de la informació (DSI). A partir d'un perfil informatiu

individualitzat, l'usuari que demani aquest servei ha de rebre, periòdica-

ment, notícia de tots els documents referits al seu tema o temes d'interès

que es vagin rebent al centre.

5)�Servei�de�reprografia

Molts centres proporcionen la possibilitat d'obtenir fotocopia d'articles, capí-

tols de llibres, etc.

6)�Servei�de�teledocumentació

Consisteix a facilitar l'accés en línia a informació digital distribuïda en suports

òptics o en línia, que pot incloure un amplíssim ventall de possibilitats: In-

ternet, bases de dades especialitzades, revistes electròniques, biblioteques di-

gitals (com per exemple, Decomate, de la Universitat Autònoma de Barcelona,

http://decomate.uab.es)

7)�Formació�d'usuaris
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Cada vegada és més comú que els SID portin a terme una política de formació

d'usuaris. Això es pot traduir en cursets d'iniciació als usuaris, suport dels do-

cumentalistes per a solucionar consultes complexes, edició de guies (impreses

i digitals) sobre com utilitzar el SID, etc.

En moltes ocasions, la formació d'usuaris està a càrrec del servei de referència.

Per a possibilitar l'accés dels usuaris a la informació i els coneixements

continguts en els documents que integren el fons d'un SID, aquest ha

d'oferir serveis i productes per a la difusió.

La diversitat de serveis i productes que s'ofereixen depèn de la naturale-

sa, les característiques i els objectius del SID, de les necessitats informa-

tives del seus usuaris i dels recursos humans i econòmics de què disposi

el centre.

Exemples de serveis són:

• Accés lliure i directe al fons

• Préstec i préstec interbibliotecari

• Servei de referència

• Servei de reprografia

• Servei de teledocumentació

• Formació d'usuaris
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9. Sortida de la informació (II): instruments per a la
recuperació

A més dels serveis per a la difusió com ara accés directe al fons documental,

préstec, DSI, etc., els serveis d'informació i documentació (SID) elaboren també

eines i productes per a la recuperació, en suports tradicionals (com ara el paper)

o digitals.

9.1. Catàlegs

Un catàleg és un compendi de referències o registres documentals creat segons

uns principis específics. Concretament amb les referències de tots els docu-

ments que integren el fons d'un centre. La majoria de les operacions de ser-

vei als usuaris i les nombroses operacions de gestió es fonamenten en l'ús del

catàleg.

Mitjançant cerques a partir de certs conceptes (com a mínim tots els catàlegs

permeten consultes per autor, títol i matèria), podem saber quins o quants

documents hi ha. A més a més, podem saber on són (prestatgeria i edifici,

si la col·lecció està repartida entre diversos indrets) i quin és el seu estat (si

està disponible o en préstec, per exemple). En aquest sentit, el catàleg pot

respondre a preguntes com ara:

• En aquest centre hi ha l'obra titulada Análisis y lenguajes documentales?

• Quantes obres de Pío Baroja hi ha a la col·lecció?

• Quantes obres hi ha que parlin de llenguatges documentals?

És a dir, un catàleg llista i enumera les obres d'una col·lecció. Tanmateix, si

només tingués aquesta funció no passaria de ser un inventari, i un catàleg és

alguna cosa més que això, per la qual cosa admet també cerques molt més

complexes, com per exemple, quan volem recuperar:

• Totes les edicions (amb títols diferents) que hi ha sobre una mateixa obra.

• Totes les obres d'un autor que signa amb diversos noms. És el cas de C.

Day-Lewis, que fa servir aquest nom (el real) en les seves obres poètiques

i de crítica, i que, en canvi, signa amb el pseudònim Nicholas Blake les

seves novel·les policíaques. L'usuari del catàleg només cal que conegui un

d'aquests noms i arribarà a la resta d'obres, a partir d'una referència que

l'analista haurà inclòs al catàleg.

Contingut complementari

En aquest sentit, recordem el
que dèiem sobre El Mío Cid i
els títols uniformes en el nucli
de coneixement "Anàlisi formal
(II): els punts d'accés bibliogrà-
fics" d'aquest mateix mòdul.
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• Totes les obres signades per una entitat, encara que hagi canviat diverses

vegades de nom (cosa freqüent al llarg de la història de les entitats). El catà-

leg ens ha de permetre de veure les obres encapçalades pels diferents noms

també a partir d'una referència que ens remet el nom actual a l'anterior

i viceversa.

• Si busquem documents que parlin d'una matèria determinada, per exem-

ple, llibertat�de�consciència, el catàleg ens ha de proporcionar informa-

ció d'altres matèries relacionades:

Llibertat�de�consciència

També trobareu informació sota els encapçalaments:

Llibertat�religiosa

Lliure�pensament

• Etcètera.

Els�catàlegs�col·lectius

També hi ha catàlegs col·lectius, que reuneixen les dades dels documents dels

diversos centres que hi participen. Un exemple és el Catàleg Col·lectiu de les

Universitats Catalanes (CCUC), que agrupa, entre d'altres, els catàlegs de to-

tes les biblioteques universitàries públiques catalanes i el de la Biblioteca de

Catalunya. Per l'octubre de 1999 això es traduïa en la possibilitat d'accedir a

més de 3.000.000 de documents (llibres, revistes, vídeos, enregistraments so-

nors, mapes, etc.). Si voleu posar-vos en contacte amb el CCUC, ho podeu fer

a través de l'adreça http://www.cbuc.es/ccuc/.

Activitat. Exercici: cerca en el catàleg

Per tal que vegeu el funcionament d'un catàleg, us proposem diverses cerques
en el catàleg de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
http://www.bib.uab.es/
1. En aquest catàleg podeu fer cerques per autor, matèria i...
2. Es poden fer cerques emprant operadors booleans? Quins operadors podeu emprar?
3. Quin és el títol de l'obra que té com a topogràfic el 026.06(73)(058) Rer? De què tracta?
4. Voleu llegir el número 21 (juliol-desembre de 1997) de la revista Ítem, Revista de Biblio-
teconomia i Documentació. En quines biblioteques de la UAB podeu trobar aquest número?
I l'últim número, publicat el 1999?
5. En alguna de les biblioteques de la UAB hi ha el llibre que va guanyar el premi d'assaig
Josep Vallverdú el 1996? Quin és el seu títol? De quin autor és? Com heu de plantejar
aquesta cerca?
6. Obres on participi com a autor Miquel de Moragas i que parlin de jocs olímpics.
7. Quantes obres de semiòtica publicades per l'editorial Paidós podeu trobar a la UAB?
8. Proveu de buscar totes les edicions d'El Lazarillo de Tormes. Si les referències no tin-
guessin un títol uniforme, com les podríeu trobar?
9. My darling clementine és una famosa pel·lícula de John Ford, i voleu veure-la en versió
espanyola. És possible? Quin títol té en castellà?
10. Si volguéssiu recuperar totes les obres de què disposa la UAB que tracten d'arxius
administratius, què hauríeu de fer?

Solució
1) A la cerca bàsica es pot buscar per: autor, matèria, títol, paraula clau, topogràfic, pa-

raula clau (índex), ISSN, ISBN i geogràfic de revistes.
A la cerca avançada es poden fer cerques combinant: paraula clau general, paraula
clau d'autor, paraula clau de títol i paraula clau de matèria.

2) Es poden fer cerques utilitzant els operadors AND, OR i NOT.
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3) El títol és Reruns on file: a guide to electronic media archives /, compilat per Donald G.
Godfrey. És un directori d'arxius audiovisuals dels Estats Units, el Canadà i el Regne
Unit.

4) Podeu consultar el número 21 a la Biblioteca General, a la d'Humanitats i a la de
Ciències de la Comunicació. L'últim número no es pot trobar en cap biblioteca, per-
què la revista no es rep actualment. La cerca es fa a partir del títol.

5) Sí, concretament a la biblioteca de l'IES Metropolitans. El títol del llibre és Les arrels
romàntiques del present, i va ser escrit per Salvador de Brocà. Com que "premi d'assaig
Vallverdú 1996" no és l'autor, ni el títol, ni la matèria, ni el geogràfic de revistes, ni
l'ISSN, ni l'ISBN, l'única possibilitat que hi ha és la de buscar a partir d'una paraula
clau. Quan es fa una cerca per paraula clau, el sistema buscarà la paraula en qualse-
vol camp del registre i en qualsevol posició dins del camp. Al catàleg de la UAB, en
el camp paraula clau es pot escriure més d'una paraula i, per defecte, el sistema les
combina amb un AND.

6) A la darreria d'octubre de 1999 hi ha 10 obres que reuneixen aquestes dues condici-
ons. La cerca es pot fer:
Paraula�clau�general�d'autor (Moragas) AND Paraula�clau�de�matèria (jocs olím-
pics)

7) Al final d'octubre de 1999 hi ha 20 obres que reuneixen aquestes dues condicions.
La cerca es pot fer:
Paraula�clau�matèria (semiòtica) AND Paraula�clau�general (Paidós)

8) Les hauríeu de buscar per totes les possibles variants del títol.

9) Hi ha una còpia a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació. El títol en castellà és
Pasión de los fuertes.

10) La cerca s'ha de fer per matèria. Com podeu observar, l'entrada "Arxius administra-
tius" no és acceptada; hi trobareu una nota de vegeu que us remetrà a "Administra-
ció-arxius".

9.2. Bases de dades

Independentment de la seva tipologia, els SID actuals no es conformen a ser

intermediaris entre la informació i els usuaris. Per això, cada vegada més, les

biblioteques i centres de documentació són també productors d'informació.

Un producte clau el constitueixen les bases de dades, probablement la tecno-

logia actual més avançada de què hom disposa per a tractar i difondre grans

volums d'informació. Molts SID en són productors.

Una base de dades és un conjunt d'informació (textual, numèrica, gràfica, au-

diovisual, etc., o la combinació de totes aquestes formes) emmagatzemada en

un suport electrònic (òptic o magnètic) i organitzada segons un programa que

en permet la gestió i recuperació.

Les bases de dades es poden classificar atenent a diversos criteris, per exemple:

segons la matèria o l'àrea temàtica que cobreixen, segons la forma de distribu-

ció (en línia o en suports informàtics), segons el caràcter primari o secundari

de la informació que processen, etc. Atenent a aquest últim criteri, diferenci-

em entre bases de dades referencials i bases de dades font.
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Les bases de dades referencials (que es poden subdividir en bibliogràfiques i

directori) són les que no disposen de la informació final, sinó que remeten

l'usuari a una altra informació (un document, una organització) que els ha de

permetre completar la seva consulta. En aquest sentit, un catàleg és una base

de dades referencial.

Les bases de dades font són les que contenen la informació final (per exem-

ple, una base de dades de textos legislatius o articles de revistes científiques

reproduïts íntegrament, de fotografies, etc.).

9.3. Documents secundaris

Molts SID editen periòdicament documents secundaris. Tres exemples són:

1)�Guies�de�lectura

Són molt freqüents en biblioteques públiques, universitàries i centres de recer-

ca. Un cop detectada una necessitat d'informació general dels usuaris o amb

motiu d'algun esdeveniment concret, el SID elabora una guia en la qual es

recullen totes les fonts d'informació que té sobre aquell tema, i també una

selecció de fonts externes. Podeu veure com a exemple la guia confeccionada

per la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona

sobre explotació laboral infantil ( http://www.bib.uab.es/socials/binfant.htm)

2)�Butlletins�de�sumaris

Edició de butlletins periòdics en els quals es reprodueixen els sumaris de les

revistes que es reben en un centre o xarxa de centres. Un exemple que po-

deu consultar és el sumari electrònic de revistes posat en marxa pel Consorci

de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC), on es poden trobar 4.000 tí-

tols de tots els àmbits temàtics, el qual s'actualitza setmanalment. L'adreça és

http://sumaris.cbuc.es/.

3)�Butlletins�d'últimes�adquisicions

S'hi referencien, per temàtiques, tots els documents acabats d'arribar a un cen-

tre.

El catàleg és l'eina fonamental per a la recuperació de la informació

dins d'un SID: permet als usuaris d'identificar documents i localitzar-los

físicament.

Els SID són també, sovint, productors de bases de dades i documents

secundaris com ara butlletins de sumaris, butlletins d'últimes novetats

i guies de lectura.
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Autoavaluació

1. Per a elaborar la política de selecció i adquisició d'un centre s'ha de tenir en compte...
2. Principals modalitats d'adquisició dels documents.
3. Què es fa en l'anàlisi documental? Quines operacions principals inclou?
4. Per a què serveixen les International Standard Bibliographic Description (ISBD)?
5. Què és i per a què serveix un títol uniforme?
6. Què ens permet la indexació dels documents?
7. Quina és la funció d'un catàleg?
8. Indiqueu els principals factors que provoquen la degradació dels documents.
9. El sistema d'ordenació dels documents originals més recomanable en un centre de lliure

accés és...
10. Què és una base de dades referencial?
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Solucionari

1. La naturalesa, les característiques i els objectius del centre, les necessitats informatives
dels seus usuaris i els recursos econòmics de què disposi. La selecció s'ha de fer també
tenint en compte el fons que el centre ja posseeix, a fi de completar-lo i també les seves
necessitats en matèria de noves adquisicions.

2. Compra (concreta i mitjançant subscripció), intercanvi, donació i dipòsit legal.
3. En l'anàlisi documental:

a) Es representa i condensa el contingut dels documents en uns productes, de caràcter
instrumental: les referències documentals (anomenades també ressenyes o referències
bibliogràfiques, fitxes catalogràfiques en els catàlegs, registres documentals en les bases de
dades documentals, etc.).

b) Es dota aquests registres d'uns punts d'accés a partir dels quals es puguin recuperar. Les
referències o registres documentals actuen com a substituts dels documents originals
en el moment de la recerca de la informació.

Les operacions bàsiques de l'anàlisi documental són l'anàlisi formal i l'anàlisi del contin-
gut.

4. Les ISBD es fan servir per a construir les descripcions formals i s'utilitzen sobretot en
catàlegs i bases de dades documentals.

5. Un títol uniforme és un títol fictici donat per l'analista que proporciona el mitjà per a
agrupar totes les entrades en un catàleg d'una obra quan diverses de les seves manifes-
tacions (edicions, traduccions, etc.) han aparegut sota diversos títols. Un títol uniforme
permet d'identificar una obra quan el títol pel qual és coneguda és diferent del títol del
document que es cataloga.

6. La indexació consisteix en determinar el contingut temàtic dels documents i expressar
aquest contingut mitjançant els anomenats genèricament "termes d'indexació". Aquests
termes seran utilitzats pels usuaris del sistema d'informació en les seves cerques. Si no
es fes la indexació, seria impossible recuperar els documents a partir de la temàtica que
tracten.

7. El catàleg recull totes les referències o registres dels documents que integren una
col·lecció. Aquests registres, que estan dotats d'uns punts d'accés a partir dels quals es
poden recuperar, proporcionen les dades descriptives dels documents, a més de la infor-
mació necessària per a localitzar-los físicament (dins d'un edifici, prestatgeria, etc.) i sa-
ber-ne l'estat (si estan disponibles, en préstec, etc.). Els catàlegs són eines imprescindibles
en la difusió i recuperació de la informació en un centre.

8. Hi ha causes internes i externes:
a) Causes internes: les que estan provocades per la mateixa naturalesa dels materials

dels quals estan fets els documents.
b) Causes externes: fisicomecàniques (produïdes amb l'ús quotidià dels documents i

la seva manipulació), ambientals (humitat, temperatura i intensitat de llum inade-
quades), químiques (contaminació, pol·lució atmosfèrica), biològiques (microorga-
nismes, insectes, rosegadors) i causes extraordinàries (com incendis o inundacions).

9. Una ordenació per matèries, en la qual els documents que tracten de continguts afins
han d'estar col·locats els uns a prop dels altres.

10. Les bases de dades referencials són les que no disposen de la informació final, sinó que
remeten l'usuari a una altra font d'informació: un document (en el cas de les bases de
dades referencials bibliogràfiques) o una organització (les bases de dades directori).
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