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Introducció

Aquest mòdul tracta de les fonts documentals que són les que proporcionen

informació a partir d’un document o sobre un document. Està dissenyat per

a tenir una visó general del panorama actual de les fonts documentals, i no

pretén ser complex ni detallat.

Al llarg d’aquest passeig l’estudiant coneixerà trenta fonts documentals dife-

rents. Per a facilitar-ne la comprensió hem optat per organitzar-les en cinc

grans categories:

• Publicacions unitàries: monografies, tesis, congressos, traduccions, nor-

mes, patents, normes i informes.

• Publicacions seriades: revistes, revistes electròniques, butlletins i diaris.

• Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, anuaris, directoris, manu-

als, guies, estadístiques, fonts geogràfiques i�fonts biogràfiques.

• Fonts d’informació bibliogràfiques: catàlegs de biblioteques, catàlegs

col·lectius, bibliografies nacionals, bibliografies comercials, bases de dades

referencials, bases de dades a text complet sota llicència, bases de dades a

text complet de lliure accés, bases de dades mixtes.

• Recursos d’informació a Internet: directoris de recursos web, cercadors,

portals.

Cada font té el seu apartat i s’estructura de la mateixa manera: definició, fun-

ció, característiques, tipus i/o tipologia i selecció de recursos. D’aquest últim

apartat es pot dir que el criteri no ha pogut ser, per raons òbvies, exhaustiu,

sinó més aviat selectiu. Tot i així aquest mòdul és un dels més extensos del curs.

El suport o el mitjà pel qual accedim a cada tipus documental (paper, electrò-

nic, en xarxa) no altera la definició original del concepte de cada font. Però

no fa falta dir que l’ús extensiu de les TIC ha creat unes noves necessitats i

expectatives.

Hem passat del concepte de font en propietat al d’accés. Ja no és necessari que

la biblioteca, arxiu o centre de documentació tingui físicament la font docu-

mental en qüestió, en tenim prou que tingui accés a la col·lecció documental

d’una altra unitat. La capacitat d’accedir a més fonts d’informació ha estat

exponencial i hi hem de sumar alguns avantatges molt interessants com, per

exemple, la facilitat en el maneig de les fonts, les múltiples formes d’accés

a les dades (en paper l’ordre estava preestablert, però en línia podem buscar

Vegeu també

La resta de fonts, seguint
la terminologia d’Isabel
Villaseñor, és a dir, les ins-
titucionals i les personals o
col·laboratives, es tracten en
el mòdul “Fonts institucio-
nals i sistemes d’informació
col·laboratius” d’aquesta assig-
natura.
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pel criteri que més ens convingui), els salts hipertextuals i reticulars entre do-

cuments que ens permeten emular el procés mental de l’associació d’idees,

l’actualització o els formats multimèdia.
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Objectius

1. Establir una classificació de les fonts documentals en les categories

següents: publicacions unitàries, publicacions periòdiques, obres de re-

ferència, fonts d’informació bibliogràfiques i recursos d’Internet.

2. Proporcionar una visió general dels diferents tipus d’obres de referència.

3. Adoptar i aplicar eines adequades en la cerca d’informació.

4. Identificar, seleccionar, avaluar i validar les fonts d’informació.

5. Aprendre a seleccionar i avaluar les fonts i els recursos d’informació se-

gons la necessitat d’informació que resolguin.

6. Ser capaç d’organitzar i explotar les fonts d’informació que s’utilitzen a bi-

blioteques i centres de documentació per a elaborar nous productes com,

per exemple, guies temàtiques de recursos, bibliografies, repertoris, etc.

7. Saber informar d’una manera clara i comprensible els diferents usuaris

dels serveis d’informació, i comunicar-los la informació necessària.

8. Ser capaç de manejar d’una manera eficient els anuaris, estadístiques, di-

rectoris, etc.

9. Dominar la terminologia pròpia de cadascuna de les fonts d’informació.

10. Comprendre què és la literatura grisa i identificar els tipus de documents

que la formen i saber-los localitzar.

11. Donar a conèixer les bases de dades de revistes proporcionant-ne la defi-

nició i mostrant-ne les funcions i característiques.
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1. Publicacions unitàries

Les publicacions unitàries o publicacions unitàries no seriades són definides

per la Unesco com “les obres editades, d’una sola vegada o a intervals en di-

versos volums, el nombre dels quals es determina generalment per endavant”.

Són publicacions unitàries les monografies, actes de congressos, estadístiques,

diccionaris, etc., en qualsevol suport (paper, vídeo, suport electrònic, etc.), ex-

closos els programes informàtics. El format tradicional en el qual es presenten

aquestes publicacions és el de llibre.

La Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques, art. 2 (Espanya, 2007), de-

fineix el llibre com “l’obra científica, artística, literària o de qualsevol altra ín-

dole que constitueix una publicació unitària en un o diversos volums i que pot

aparèixer impresa o en qualsevol altre suport susceptible de lectura. S’entenen

inclosos en la definició de llibre, a l’efecte d’aquesta Llei, els llibres electrònics

i els llibres que es publiquin o es difonguin per Internet o en un altre suport

que pugui aparèixer en el futur, els materials complementaris de caràcter im-

près, visual, audiovisual o sonor que siguin editats juntament amb el llibre i

que en comparteixin el caràcter unitari, i també qualsevol altra manifestació

editorial”.

Generalment, el llibre s’identifica per contrast amb les publicacions se-

riades i revistes, encara que un vídeo, un disc o un document multimè-

dia pot ser igualment una monografia. I per llibre s’entén qualsevol pu-

blicació impresa que contingui més de 48 pàgines; si té entre 5 i 48 pà-

gines es denomina fullet.

Els llibres no són només fulls impresos plens de text o il·lustracions, són com-

postos per parts externes i internes i cadascuna d’elles té un nom i una funció

específica. A continuació, n’enumerem les més importants.
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Parts del llibre

El terme de llibre�electrònic, també denominat e-book, eBook-ecollibre o llibre-e,

s’utilitza amb un doble significat: continguts disponibles en format digital i

no llegibles directament per l’ésser humà sense la mediació d’un ordinador, o

bé un dispositiu que en permeti la lectura.

El llibre electrònic neix amb la mateixa intencionalitat que el llibre imprès,

però afegeix variants interessants quant a continguts i organització. El llibre

electrònic pot ser descarregat d’Internet des d’una llibreria virtual, des d’una

biblioteca digital o ser contingut en un disc òptic.

Lectura recomanada

R.�Eíto�Brun�(2002). “El ca-
mino hacia el libro electróni-
co”. El Profesional de la Infor-
mación (vol. 11, núm. 1, pàg.
52-63).
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El dispositiu de lectura del llibre electrònic pot ser la mateixa pantalla de

l’ordinador i altres accessoris, com l’e-book. Aquest dispositiu no s’acaba de

consolidar al mercat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

a causa de la lectura incòmoda en pantalla, l’autonomia escassa de la bateria

i una manca de normalització que l’estandarditzi.

1.1. Monografies

Segons la norma ISO-5127-2 (Proyecto de norma española PNE 50-113/2): “pu-

blicació monogràfica és aquella que conté text, il·lustracions o les dues coses

en una forma literalment llegible, que es presenta completa en un sol volum

o ha de ser complementada en un nombre indefinit de volums, i conté un

estudi detallat i complet d’una matèria determinada des del punt de vista del

contingut”.

Segons Martín Vega (1995): “Es un estudio específico sobre un tema concreto

dentro de una disciplina o materia, que agota el tema en sí mismo, es decir,

que no tiene propósito de continuación, e impreso en uno o muy pocos volú-

menes”.

Les monografies són estudis específics d’una part de la ciència, una

disciplina o un tema, en qualsevol tipus de suport, concebuts d’acord

amb el pla intel·lectual de l’autor o autors.

El suport tradicional del llibre és el format imprès en què informació i suport

s’identifiquen. Actualment, amb els nous entorns digitals sorgeixen formats

nous, el llibre electrònic o digital, amb possibilitat de fragmentació per parts

o capítols accessibles des d’Internet. Malgrat que la Xarxa s’ha anat poblant

de llibres digitals, les estadístiques mostren que el llibre es continua comerci-

alitzant i llegint en format paper.

• Les monografies proporcionen informació final, tenen unitat de contin-

gut, extensió finita i no periòdica.

• Poden presentar continguts científics, nous o originals.

• Quant al suport que predomina és el paper, per ara el més barat, manejable

i durador.

• Tanmateix, el llibre electrònic és més perdurable que el del paper malgrat

que el maquinari dels llibres electrònics és molt més fràgil i obsolescent.

• La conservació senzilla dels documents digitals, en teoria, presenta pro-

blemes institucionals, socials i polítics, la qual cosa comporta la necessitat

de salvaguardar formats i programes per a evitar la pèrdua d’informació

digital.

Fonts

Les fonts més importants per
a localitzar les monografies
són els catàlegs i les bases de
dades bibliogràfiques que es
desenvolupen en l’apartat 4
d’aquest mòdul.
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1.1.1. Control bibliogràfic

Número internacional normalitzat per a llibres (ISBN)

Les publicacions monogràfiques s’identifiquen mitjançant l’assignació

del codi ISBN (número internacional normalitzat per a llibres o sistema

internacional de numeració de llibres).

La utilització de l’ISBN va ser aprovada per la norma ISO 2108 el 1970; actu-

alment, l’usen més de 166 països. Espanya va adoptar la norma el 1972. De la

seva gestió s’ocupa l’Agència Espanyola de l’ISBN, que depèn de la Sotsdirecció

General del Llibre, la Lectura i les Lletres del Ministeri de Cultura.

La utilització de l’ISBN presenta els avantatges següents:

• Permet la compilació i actualització de directoris sobre vendes de llibres,

com, per exemple, el de llibres impresos.

• La comanda i distribució de llibres es fa fonamentalment mitjançant

l’ISBN; important, també, per a la venda a les llibreries.

Estructura�de�l’ISBN

L’ISBN actualment consta de 13 dígits des de l’1 de gener de 2007; anterior-

ment, tenia 10 dígits. El seu ús facilita la identificació no solament de cada

títol, sinó de l’edició, l’editor i el país on s’edita. És una eina útil per al control

d’inventaris, per a l’organització de llibres a biblioteques i a llibreries; a més,

a partir d’ell es genera el codi de barres EAN 13 per a llibres. L’ISBN també

s’aplica a les publicacions electròniques.

Els números ISBN existents aniran precedits per 978, que identifica el producte

llibre, i el dígit de control serà recalculat. Per exemple:

ISBN-10: 84-8181-227-7

ISBN-13: 978-84-8181-227-5

Exemple

• Archivo de la Corona de Aragón [exposición]. Saragossa: IberCaja, [2007], 89 pàg. ISBN
978-84-8324-267-4.

• Calderón Balanzategui, E. Evaluación ambiental estratégica de planes y programas de
transporte. CEDEX, Sección de Edición, [2007], 170 pàg. ISBN 978-84-779-045-88.

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/InfGeneral/Presentacion.html
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Dipòsit legal (DL)

El dipòsit�legal és l’obligació, imposada per llei o un altre tipus de nor-

ma administrativa, de dipositar en una o diverses agències especifica-

des exemplars de les publicacions de tot tipus, reproduïdes en qualsevol

suport, per qualsevol procediment per a distribució pública, lloguer o

venda.

En l’actualitat, els impressors o productors de publicacions són els subjectes

obligats a efectuar el dipòsit legal a Espanya.

El dipòsit legal (DL) és un codi compost per lletres i números, que identifica

una obra. És format per una lletra inicial (que identifica el lloc del dipòsit) i

un número (que indica l’ordre de dipòsit aquell any).

Els principals objectius del dipòsit legal són:

• La recopilació i preservació d’una col·lecció nacional de materials biblio-

gràfics de tot tipus.

• La redacció i publicació de la bibliografia nacional.

• El control estadístic de la producció editorial.

• La constitució de col·leccions bibliogràfiques regionals o locals.

1.2. Literatura grisa

Per literatura grisa s’entén el conjunt de documents o literatura que no

és produït pels canals de publicació convencional. Acostuma a tractar-se

de documentació científica que es distribueix inicialment a un públic

restringit.

Enllaç d’interès

Web del dipòsit legal a Espa-
nya

El primer nom que va rebre va ser literatura d’informes, ja que entre tots els

tipus de documents de la literatura grisa els informes eren els més habituals,

però n’ha rebut molts més, com literatura no convencional, literatura invisible y

literatura semipublicada. Entre tots ells, el terme més afortunat ha estat el de

literatura grisa. La denominació prové del Seminari de York de 1978 per inici-

ativa de la Comissió de Comunitats Europees (actualment, la Unió Europea

(UE)) i la British Library que va establir les directrius bàsiques sobre la seva

definició, les tipologies de documents que es consideraven literatura grisa i les

normes que calia adoptar quant al seu control bibliogràfic (descripció i creació

d’una base de dades de literatura grisa: SIGLE, System for Information on Grey

Literature in Europe, actualment OpenSigle).

Literatura grisa

El concepte literatura grisa de-
riva de l’alemany graue lite-
ratur i, en la major part dels
idiomes occidentals, el terme
sempre fa referència al color:
en anglès es denomina grey o
gray literature; en italià, lette-
ratura grigia; en francès, litté-
rature grisey; en portuguès,
la paraula usada és cinzen-
ta. El color gris simbolitzava
l’“opacitat” de la documenta-
ció que no és comercialitzable
i sobre la qual hi ha poc con-
trol bibliogràfic.

http://servicios.bne.es/esp/bne/depositolegal.htm
http://servicios.bne.es/esp/bne/depositolegal.htm
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El concepte de literatura grisa com a documentació poc controlada i difícil de

localitzar ha anat canviant amb els anys. Així, per exemple, en el cas de les

patents, l’OMPI, l’OEP i les oficines nacionals, en l’actualitat les patents són

perfectament visibles (podríem dir que s’han “blanquejat” i ja no són “grises”).

Altres documents avui en dia fàcilment accessibles als països avançats són les

tesis doctorals i les normes tècniques.

Per tal d’aplicar el terme correctament, ens hem d’atenir al concepte de litera-

tura grisa i no confondre’l amb un calaix de sastre on podem posar qualsevol

tipus de document poc freqüent o que ens resulti poc familiar.

La literatura grisa agrupa fonts del tipus:

• avantprojectes;

• avenços d’investigació;

• esborranys per a discussió;

• comunicacions institucionals i oficials;

• congressos;

• diagnòstics, plans;

• documentació tècnica publicitària;

• documents de govern;

• informes tècnics i de recerca;

• llibre blanc;

• material de promoció;

• memòries anuals;

• normes tècniques;

• patents;

• ponències a esdeveniments;

• preliminars de circulació restringida;

• prepublicacions o publicacions preliminars (preprints);

• tesis doctorals;

• treballs acadèmics;

• traduccions no publicades comercialment;

• vídeos tècnics.

Els elements que aglutinen aquest conjunt tan divers de documents són tant

de tipus formal com de contingut:
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Característiques de les obres de literatura grisa

Nivell formal Nivell de contingut

• No s’adquireixen pels canals normals de
vendes

• Difícils d’identificar i obtenir
• Formats poc elaborats, sense normalitzar
• Tirades curtes
• Distribució ràpida i restringida
• Control bibliogràfic escàs
• Identificació i accés difícils
• No tenen dipòsit legal (DL) en línies ge-

nerals
• Cost de producció baix
• Rapidesa en la producció

• Literatura d’alta especialització
• Destinada a un públic expert
• Emana d’organismes, institucions, persones,

agències de govern
• Àmbit temàtic preferentment cientificotècnic

Literatura�grisa�i�Internet

El desenvolupament d’Internet va modificar d’una manera substancial alguns

elements comuns d’aquest conjunt de fonts, especialment en els aspectes for-

mals: la frontera entre el que s’ha publicat i el que no s’ha publicat es difu-

mina, i també la visibilitat, ja que Internet fa visible el que fins al moment

no ho era. Limitacions anteriors quant a la tirada, edició i distribució també

desapareixen i l’autor té més independència per a comunicar els seus textos

en no necessitar un canal de publicació convencional.

En altres ocasions Internet ha generat nous tipus documentals de literatura

grisa, com, per exemple, els blogs, les llistes de discussió, fòrums, etc. que veu-

rem en el mòdul 4 (”Fonts institucionals i recursos col·laboratius”).

Malgrat els canvis, com a grup de documents continua mantenint el seu perfil

de plataforma de difusió de novetats derivades de processos de recerca i de do-

cumentació altament especialitzada, generalment d’àmbit cientificotècnic. Els

elements comuns que es mantenen són: la informalitat, l’intercanvi dinàmic,

la rapidesa en la producció, el pes de la institució o persona que els genera i el

valor de document especialitzat d’alt valor informatiu.

La literatura grisa té un valor informatiu elevat per als usuaris, però en paral·lel

és difícil de controlar bibliogràficament. Per tant, és un problema d’especial

interès per a la bibliografia especialitzada i els mecanismes de control biblio-

gràfic.

Internet ha alterat els canals de comunicació habituals i s’ha convertit en el

mitjà idoni per a satisfer la necessitat de científics i altres d’estudiosos per a

divulgar ràpidament els seus coneixements i accedir als estudis dels altres.

Cada vegada més catàlegs bibliogràfics i bases de dades documentals afegeixen

registres sobre literatura grisa, especialment d’informes, normes tècniques i

tesis doctorals.

Diferents tipus de
literatura grisa

Alguns autors parlen ja de
literatura grisa tradicional
i literatura grisa emergent
(l’electrònica), o literatura gris
clar, o la nova generació de lite-
ratura grisa, o la informació gri-
sa del futur.



CC-BY • PID_00192981 18 Tipologia documental

El moviment d’accés obert (open acces) i els repositoris institucionals aglutinen

una gran part de la producció de literatura grisa, en especial dels textos preli-

minars (preprints). I la mateixa xarxa d’Internet facilita l’intercanvi per mitjà

de l’accés a publicacions en línia, videoconferències, llistes de discussió, tau-

lers de notícies i documents electrònics.

Un exemple n’és la plataforma d’accés obert d’Open Sigle que permet integrar

col·leccions digitals de literatura grisa: OpenSIGLE (System for Information on

Grey Literature in Europe).

A continuació donem entrada a cada tipus de font de literatura grisa en capítols

separats i amb els seus recursos propis. A les pàgines següents donem entrada

als tipus de fonts de literatura grisa següents:

• tesis doctorals,

• congressos,

• traduccions,

• normes,

• patents i marques,

• informes.

1.2.1. Tesis doctorals

Definició i característiques

Una tesi�doctoral és un treball de recerca universitari original que fa el

doctorand per obtenir el grau de doctor.

La tesi doctoral es duu a terme en un departament universitari sota la direcció

d’un director de tesi. És un tipus de font documental única vinculada a la

recerca i que té una distribució peculiar. Les podem trobar en suport paper,

CD o en línia.

Les tesis doctorals es caracteritzen per ser temes de recerca originals, especia-

litzats, amb bibliografia abundant i seleccionada. No es comercialitzen ni es

publiquen. En el cas de publicar-se, la tirada és reduïda i es distribueixen en

cercles restringits.

Tot i així és possible dur-ne a terme un control bibliogràfic, ja que documen-

talment es cataloga com a material publicat. Si es tracta d’un exemplar original

digital es cataloga concretament com a publicació electrònica.

• Tirades limitades que es distribueixen entre un públic proper.

• Edicions de cost i qualitat baixos.

http://opensigle.inist.fr/


CC-BY • PID_00192981 19 Tipologia documental

• Manca d’ISBN o de dipòsit legal (DL).

• No tenen una missió divulgativa, sinó investigadora dins de la comunitat

científica i tècnica.

• Són una plataforma de difusió de novetats derivades de la recerca.

• Segueixen un patró, més o menys estandarditzat, que en general consis-

teix en una introducció, cos del treball (estat de la qüestió investigada,

metodologia, anàlisi de les dades), conclusions, bibliografia i annexos. Al-

gunes universitats, com la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, elabo-

ren programes d’aprenentatge per a la redacció i presentació de tesis a la

seva universitat.

Selecció de recursos

La universitat, mitjançant el seu catàleg bibliotecari, recull les tesis presenta-

des al seu centre. Les podem recuperar per autor, tema o matèria mitjançant

subencapçalaments com, per exemple, tesis doctorals o tesis. Malgrat no estar

publicades, segueixen el mateix tractament documental que la resta de mate-

rials editats.

Buscar a cada universitat pot ser laboriós; per això, si desconeixem la univer-

sitat on es va llegir la tesi, ens podem dirigir a recursos que recullen les tesis

de diversos grups d’universitats a escala autonòmica (com TDX a Catalunya),

estatal (Teseo) o internacional (Absysnet en recull diverses adreces). Aquests

recursos són mantinguts per les mateixes universitats (recopilació de la UPF),

Administració pública (Ministeri i conselleries) o altres organismes de recerca.

Finalment, cal comentar que alguns autors han penjat les seves tesis en obert

a la Xarxa, la qual cosa facilita la difusió dels seus coneixements.

Directoris:

• Baratz. Literatura grisa. Recull enllaços sobre les principals fonts i bases

de dades de tesis doctorals, tant nacionals com internacionals, i facilita, a

més, una descripció del contingut del web.

• Biblioteca�de�la�Universitat�Pompeu�Fabra. Tesis doctorals.

• Biblioteca�Virtual�Miguel�de�Cervantes. Tesis doctorals.

• Centre�d’Investigació�i�Documentació�Educativa�(CIDE)�del�Ministeri

d’Educació. Ph. D. Theses.

On�localitzar�les�tesis?

Tesis a la Xarxa sobre
documentació

Exemple de tesis a la Xarxa so-
bre documentació:
M.�J.�Lamarca�Lapuente. Hi-
pertexto: el nuevo concepto
de documento en la cultura de
la imagen [document en línia].
Director Felix del Valle Gasta-
minza. Tesi doctoral presen-
tada al Departament de Bibli-
oteconomia i Documentació
de la Facultat de Ciències de
la Informació de la Universitat
Complutense de Madrid. [Data
de consulta: 30/06/2009].

http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tesis/
http://Absysnet.com/
http://absysnet.com/recursos/referencia/lgris.html
http://www.upf.edu/bibtic/es/recursos/tesis.html
http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
http://www.mec.es/cide/jsp/plantillaIn.jsp?id=inv09l
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
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a)�A�escala�estatal

• Ministeri� d’Educació.� TESEO. Base de dades de les tesis llegides a les

universitats espanyoles des del 1976, elaborada pel Ministeri d’Educació

i Ciència.

b)�A�escala�autonòmica

• Consorci� de� Biblioteques�Universitàries� de�Catalunya� (CBUC); Cen-

tre de Supercomputació de Catalunya (CESCA); Generalitat de Catalunya

TDX. Tesis doctorals en xarxa. Base de dades de les tesis doctorals en xarxa

presentades a les universitats catalanes.

• Universitat�de�la�Rioja.�DIALNET.�Buscar Tesis doctorales. El portal in-

corpora, de moment, tesis de cinc universitats. Tal com ocorre amb els ar-

ticles de revistes, el repositori de tesis disposa, també, dels protocols OAI.

c)�A�escala�internacional

• Networked�Digital�Library�of�Theses�and�Dissertations�(NDLTD). Elec-

tronic Thesis and Dissertation (ETD). El 90% de les tesis doctorals nord-

americanes i britàniques.

• Universitat�de�Xile.�Cybertesis�Tesis�electrónicas�en�línea. Base de dades

creada per la Universitat de Xile que permet localitzar tesis doctorals a text

complet de tot el món. Accés gratuït.

• Système� Universitaire� de� Documentation� (SUDOC).� Catalogue� SU-

DOC. Recull les tesis llegides a les biblioteques franceses.

1.2.2. Congressos

Definició i característiques

Un congrés, jornada, reunió o simposi és la reunió periòdica de perso-

nes interessades en un tema específic comú en què un nombre determi-

nat de personalitats prestigioses i experts en la matèria exposen davant

dels seus col·legues els seus avenços o investigacions a partir d’una sèrie

de comunicacions, ponències, conferències registrades en qualsevol ti-

pus de suport que conformen les actes del congrés.

https://www.micinn.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=244A5C6B24BE5D4E22A446F19E649C5C
http://www.tdx.cbuc.es/
http://www.tdr.cesca.es/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://www.ndltd.org/
http://www.cybertesis.net/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
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Aquests congressos poden ser nacionals o internacionals, i solen rebre dife-

rents denominacions: jornades, trobades, simposis, taules rodones, congressos. S’hi

plantegen, debaten i posen en comú els resultats de les treballs de recerca,

tendències, desenvolupaments i assoliments de les diferents àrees professio-

nals tant multidisciplinàries com especialitzades.

Les actes de congressos i reunions científiques es descriuen i registren als catà-

legs automatitzats de les biblioteques l’encapçalament de les quals se sol cons-

truir extraient la informació sobre la seva denominació de la portada, cober-

ta o preliminars de la publicació, i s’hi ha de fer constar el nom oficial del

congrés (número ordinal en xifres aràbigues, any de celebració, lloc o llocs de

celebració).

Les actes de congressos solen presentar les característiques següents:

• Les actes de congressos, en general, se solen publicar en format llibre, o

com a annex o número monogràfic d’una publicació periòdica.

• De vegades, el congrés no s’edita com a actes sinó amb un títol propi i

diferent del de la trobada, encara que en realitat sigui una recopilació de

les contribucions que s’hi van presentar.

• També és corrent veure determinades ponències publicades com a article

científic.

• En la major part dels casos, la seva difusió se sol fer en tirades limitades

que es reparteixen entre els congressistes, tant la publicació impresa com

l’edició electrònica.

• Actualment és freqüent veure-les editades en formats electrònics, tant en

CD-ROM com en un web, generalment el de la seu de l’organització.

• En conseqüència, el format de publicació pot ser molt variable, però cap

d’ells no facilita el tractament consecutiu de congressos que tenen lloc

d’una manera periòdica.

• En el camp de la biblioteconomia i documentació podem esmentar: les

Jornades de FESABID, la Trobada d’ISKO, IBERSID, Biblioteques Digitals.

• Aquest tipus de documents constitueixen una font d’informació i un canal

de comunicació científica, tècnica i professional excel·lents.

Les actes de les reunions científiques constitueixen un tipus de documents que

s’editen amb criteris heterogenis, la qual cosa planteja diversos problemes a

l’hora de la seva identificació.
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De vegades, les dificultats financeres en dificulten la publicació, amb cert re-

tard en la publicació respecte a la data del congrés, amb la qual cosa l’interès

que té la informació del congrés per la seva actualitat pot quedar relegat i,

de vegades, les actes no s’arriben a publicar, per la qual cosa es perd el rastre

documental que queda relegat al programa del congrés o a la difusió de docu-

ments in situ.

Selecció de recursos

Per a localitzar la informació sobre les comunicacions que es presenten als

congressos o sobre congressos es poden consultar:

a)�Congressos�abans�que�tinguin�lloc

• International Congress Calendar publicat a Brussel·les per la Unió

d’Associacions Internacionals.

• World Meetings

b)�Publicacions�de�les�actes�de�congressos�mitjançant�repertoris�específics,

com l’elaborat per l’ISI (Institut for Scientific Information) de Philadelphia.

• Index to scientific and technical proceedings.

• Index to social sciences and humanities proceedings

Per a localitzar els congressos previstos en l’àmbit espanyol d’una determinada

matèria, es poden consultar: les llistes de distribució temàtiques i les revistes

especialitzades.

• DISEVEN, servei públic i gratuït enfocat fonamentalment a la comunitat

acadèmica i científica que recull, emmagatzema i distribueix informació

sobre esdeveniments com, per exemple: congressos, jornades, seminaris,

conferències (ponències, cursos, xerrades, simposis). La base de dades de

congressos és mantinguda i és gestionada pel Centre Informàtic Científic

d’Andalusia. Permet localitzar esdeveniments per àrea temàtica, lloc i data.

A més, el web facilita una relació de webs nacionals i internacionals que

inclouen informació i localització d’esdeveniments i congressos.

• Fundació Germán Sánchez Ruipérez té una base de dades de cursos, con-

gressos i fires, especialment sobre biblioteconomia i documentació.

c)�Revistes�especialitzades

• El Profesional de la Información

http://www.uia.be/node/188
http://www.worldmeetings.com/
http://images.isiknowledge.com/WOK46/help/WOS/h_database.html
http://www.cica.es/diseven2/index.html
http://www.cica.es/diseven2/consulta_es
http://www.cica.es/diseven2/consulta_es
http://www.fundaciongsr.es/agenda/bdcursos.htm
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/


CC-BY • PID_00192981 23 Tipologia documental

1.2.3. Traduccions

Definició i característiques

La traducció és la interpretació d’un text o escrit d’una llengua a una

altra de manera que reprodueixi fidelment tant els elements del con-

tingut presents en l’enunciat original com els de l’expressió, procurant

alhora que el text de la versió s’acomodi a la gramàtica de la llengua

de destinació.

Alguns organismes nacionals i internacionals es dediquen a la traducció per-

què la meitat de la literatura científica i tècnica mundial es troba publicada

en altres idiomes diferents de l’anglès, i les traduccions tècniques són les que

gaudeixen de més prestigi. Aquesta tasca de traducció se sol difondre per mitjà

de repertoris especialitzats.

Hi ha diversos repertoris de traduccions que recullen la ressenya de les obres

traduïdes o bé totalment (cover to cover), o bé selectivament (determinats arti-

cles d’un nombre de revistes). A part d’això, funcionen com qualsevol altra

bibliografia (cos de registres bibliogràfics ordenats per àrees temàtiques o au-

tor, índexs de matèries, revistes, editors, etc.).

Selecció de recursos

• Index�Translationum. Editat per la Unesco des del 1979, recull més d’un

milió de registres. És una bibliografia internacional d’obres publicades i

traduïdes en més de cent països.

• Servei�de�traduccions�de�l’IEDCYT(antic�CINDOC). El Servei assegura

la traducció a l’espanyol de documents científics i tècnics en qualsevol

idioma, gràcies a la seva xarxa de traductors externs recollits en una base

de dades i seleccionats en funció de cada disciplina o camp tècnic. També

s’efectua la versió inversa a altres idiomes des de l’espanyol.

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cindoc.csic.es/servicios/traducciones.html
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1.2.4. Normes i fonts tècniques

Definició i característiques

Les normes són documents breus, identificats amb un codi numèric o

alfanumèric, aprovats oficialment i emanats d’ens públics o privats amb

autoritat reconeguda en el tema. No s’imposen per mesures legals, sinó

per la via del prestigi o reconeixement d’autoritat que normalitza.

Contenen les especificacions i condicions tècniques que s’han de complir per

a l’elaboració dels productes tant materials com intel·lectuals. Les normes o

estàndards inclouen tot tipus de processos, productes i serveis, com la cons-

trucció, la sanitat, l’alimentació, la recerca i la documentació.

La normalització ens permet:

• Intercanviar productes gràcies a un disseny i fabricació homologats.

• Garantir-ne la uniformitat.

• Protegir i ajudar l’usuari.

• Millorar la qualitat en la gestió de les empreses.

• Avançar en la recerca gràcies al consens entre investigadors.

• Augmentar la competitivitat als mercats internacionals i nacionals.

Des del punt de vista documental, les normes són un tipus de font documental

interessant en l’àmbit tècnic i industrial.

En general, les normes d’estandardització es caracteritzen per ser:

• Breus.

• Organitzades lògicament: dades identificatives (títol de la norma, data,

número, dades de l’organisme responsable) i cos de la norma (introduc-

ció, objectiu, definicions, exemples, bibliografia, altres normes consulta-

des com a bibliografia).

• Redactades d’una manera precisa.

• Controlades bibliogràficament des de l’emissor de la norma. Habitualment

les normes tècniques tenen les seves pròpies eines bibliogràfiques; l’ens

emissor manté els seus propis catàlegs i bases de dades.

La normalització a Espanya: AENOR

Organismes de
normalització

Els organismes responsables
de la normalització són diver-
sos. Des de l’Administració pú-
blica a escala internacional, es-
tatal, nacional, local... fins a
entitats privades com empre-
ses o consorcis. En l’àmbit in-
ternacional, hi ha dos organis-
mes de normalització: la Co-
missió Electrotècnica Interna-
cional (CEI), responsable de
l’elaboració de normes inter-
nacionals sobre electrotècnia
i electrònica, i l’Organització
Internacional de Normalitza-
ció (ISO) que cobreix la resta
de sectors d’activitat. ISO i CEI
comparteixen la responsabili-
tat de l’elaboració de les nor-
mes relatives a les tecnologies
de la informació. Als EUA i el
Canadà són l’American Natio-
nal Standards Institute (ANSI)
i la National Information Stan-
dards Organization (NISO). A
l’Amèrica Llatina, l’Associació
Mercosur de Normalització
(AMN) i la Comissió Paname-
ricana de Normes Tècniques
(COPANT).

http://www.iec.ch/
http://www.iso.org
http://www.ansi.org/
http://www.niso.org/home
http://www.niso.org/home
http://www.amn.org.br/es/
http://www.amn.org.br/es/
http://www.amn.org.br/es/
http://www.copant.org/
http://www.copant.org/
http://www.copant.org/
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AENOR és l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació. AENOR

té dues funcions: elaborar normes tècniques i certificar productes, serveis o

d’altres. La diferència entre normalitzar i certificar rau en el fet que la certifi-

cació és l’acció duta a terme per una entitat acreditada i reconeguda com a

independent que comprova que els requisits definits en la norma s’apliquin

degudament.

Les normes espanyoles s’anomenen normes UNE. En l’actualitat, hi ha normes

per a gairebé tot: normes sobre la composició i característiques de les matèries

primeres (plàstics, acers, fusta...), normes sobre productes industrials (cargols,

electrodomèstics, eines...), sobre productes de consum (joguines, mobiliari,

sabates, productes alimentaris...), maquinària, serveis de neteja, residències de

la tercera edat, etc.

En l’estructura d’AENOR hi ha uns òrgans tècnics, denominats comitès tècnics

de normalització (AEN/CTN), que estudien i plantegen les necessitats de cada

sector i elaboren i aproven els projectes de normes que posteriorment es pu-

bliquen com a normes UNE. Les normes són el fruit del consens entre totes les

parts interessades i involucrades en l’activitat de què són objecte. Els AEN/CTN

són constituïts per un president, un secretari que pertany a alguna associació

empresarial, i una sèrie de vocals de totes aquelles entitats que tenen interès en

la normalització d’un tema concret (fabricants, Administració, consumidors,

laboratoris, centres de recerca, AENOR...). Cada comitè té un número, un títol,

una composició i un camp d’activitat aprovats.

Exemple

L’AEN/CTN de documentació és el 50; per això, totes les normes UNE de documentació
comencen amb els dígits “UNE 50-”.

Després de l’aprovació pel Comitè Tècnic de Normalització (CTN) del projecte

final de norma, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica la relació mensual

de projectes UNE sotmesos a un període d’informació pública, durant el qual

qualsevol persona o entitat interessada pot presentar observacions. Les obser-

vacions s’han de fer a AENOR. Una vegada analitzats els comentaris rebuts en

aquesta fase, el comitè redacta el text final, que és aprovat i publicat com a

norma UNE per AENOR.

Selecció de recursos

1)�Directoris

• Universitat�de�Barcelona�UB�CRAI

• Viquipèdia

• Recursos electrònics - Documentació complementària - Programa

d’aprenentatge de terminologia

http://www.aenor.es/
http://www.bib.ub.edu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/didacticiel_tutorial/espanol/lecon6/page6_1_1_s.html
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/didacticiel_tutorial/espanol/lecon6/page6_1_1_s.html
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Organismes�normalitzadors

• International�Standard�Organization�(ISO). Creada el 1947, té com a

missió afavorir el desenvolupament de la normalització i les activitats co-

operatives. Les seves publicacions són considerades com a normes inter-

nacionals. Recomanem consultar-ne la llista de normes.

• Associació�Espanyola�de�Normalització�i�Certificació�(AENOR). AENOR

té competència en tots els sectors industrials i de serveis (elèctrics, no elèc-

trics i comunicacions) i és membre de ple dret als fòrums internacionals

(ISO/IEC), europeus (CEN/CENELEC) i americans (COPANT), i hi partici-

pa activament. Des del seu web es pot obtenir informació institucional, i

també dels seus productes, serveis i publicacions. També es pot accedir a

notícies sobre normalització i qualitat, i al catàleg de normes UNE, amb la

informació referencial corresponent.

• PERINORM. Base de dades bibliogràfica dedicada a estàndards i requeri-

ments tècnics. Recull la normativa europea i internacional de 23 països.

És produïda per la CE i els centres de normalització d’Alemanya, Bèlgica i

França. Conté informació sobre les normes europees i internacionals pu-

blicades per la ISO, CEI, CEN i CENELEC. La base de dades en línia és de

subscripció.

1.2.5. Patents i marques

Definició i característiques

Les patents són títols de propietat en què oficialment es reconeix a algú

una invenció i els drets que se’n deriven, com són els d’usar en exclusi-

va l’invent i comercialitzar els objectes fabricats, o introduir un proce-

diment per a la fabricació d’un producte desconegut al país.

Les marques són documents que protegeixen l’ús d’un nom o marca de fàbrica

o comerç que, una vegada inscrita, gaudeix de protecció legal.

Les patents compleixen les funcions bàsiques següents:

• Funció protectora.

• Valor econòmic de la propietat industrial.

• Font d’informació tecnològica. Les patents i les marques pertanyen a

l’àmbit de la informació tecnològica i la propietat industrial, en què

s’entén per propietat industrial un conjunt de drets exclusius que protegei-

xen tant l’activitat innovadora manifestada en nous productes, nous pro-

http://www.iso.org/
http://www.aenor.es/
http://www.perinorm.com/
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cediments o nous dissenys, com l’activitat mercantil, mitjançant la iden-

tificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat (informació

extreta del web de l’OEPM). A Espanya l’organisme encarregat d’aquesta

comesa és l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Com a con-

seqüència i complement inseparable de la seva activitat registral protec-

tora, l’OEPM té un patrimoni d’informació tecnològica únic a Espanya

que s’ofereix íntegrament al públic per mitjà dels Serveis d’Informació Tec-

nològica.

Propietat industrial i propietat intel·lectual

La propietat�industrial protegeix totes les creacions que estan relacionades amb la indús-
tria. Al contrari, la propietat�intel·lectual es reserva per a la protecció de les creacions
de l’esperit (obres literàries i artístiques, pel·lícules, obres musicals, obres d’art, dibuixos,
pintures, fotografies i escultures o dissenys arquitectònics).

Per a cadascuna d’elles hi ha lleis diferents i els organismes encarregats de la seva gestió
són també diferents: l’Oficina Espanyola de Patents i Marques intervé en el reconeixe-
ment dels drets de la propietat industrial, i el Registre de la Propietat Intel·lectual, en el
dels drets de la propietat intel·lectual.

Les patents i marques són documents regulats per llei, tant a escala nacional

–legislació nacional (textos consolidats)– com internacional –legislació inter-

nacional.

La patent i la marca:

• Han de ser noves, i no haver estat divulgades per cap procediment.

• Han de tenir una aplicació industrial.

• Han de contenir informació:

a) Tècnica. Característiques tècniques, formes d’aplicació, funcionament.

b) Comercial. Dades del sol·licitant de la patent per a establir la propietat

d’explotació.

c) Legal: termini de protecció dates.

• Han d’estar normalitzades i disposar d’un CIP (classificació internacional

de patents). Permeten el control bibliogràfic i l’elaboració de repertoris i

bases de dades.

Selecció de recursos

• Esp@cenet.�Latipat-Esp@cenet

• Ministeri�d’Indústria,�Turisme�i�Comerç.�Oficina�Espanyola�de�Patents

i�Marques

• Oficina�Europea�de�Patents�(OEP). The European Patent Office

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495050&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495050&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplMosaico
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495050&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495050&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplMosaico
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/
http://lp.espacenet.com/
http://www.oepm.es
http://www.oepm.es
http://www.european-patent-office.org/index.en.php
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1.2.6. Informes

Definició i característiques

Són�informes els documents que comuniquen els resultats, els progres-

sos d’una recerca i el seu desenvolupament. Són un dels tipus de do-

cuments més abundants de la literatura grisa, ja que conté informació

capdavantera i són documents únics i irreemplaçables.

Probablement la paraula informe sigui la més general per a aquesta classe de

document, però se’n poden emprar d’altres segons el tipus d’informació o

l’objectiu pel qual es fa. Així, per exemple, quan inclou la ressenya d’una reu-

nió es pot anomenar acta; la recopilació exhaustiva d’informació sobre un te-

ma, degudament analitzada, pot ser un estat de la tècnica; llibre verd (document

de consulta que es distribueix a tots els interessats perquè redactin les seves

consideracions); llibre blanc (accions concretes que cal dur a terme); estudi de

mercat, etc. L’informe amb els resultats de l’anàlisi, disseny i implementació

d’un projecte s’acostuma a denominar memòria.

Les característiques principals d’aquest tipus de documents són:

• Inicialment l’informe es lliura a la persona/institució que el va encarregar.

Posteriorment, se’n poden publicar còpies que no podran ser comercialit-

zades i no estaran disponibles a llibreries ni altres fonts comercials.

• Es publiquen d’una manera irregular ja sigui en sèries o com a monografies

separades.

• Determinats informes solen aparèixer d’una manera periòdica: informes

anuals, mensuals.

• La seva difusió està encomanada a l’organisme i a la institució que els ha

finançat. Per exemple, el Ministeri de Sanitat dóna accés als informes que

elabora, com, per exemple, l’Informe sobre la salud de la población española

en el contexto europeo, o el NTIS (National Technical Information Service,

EUA), agència governamental que des de la dècada de 1960 adquireix, ca-

taloga i difon informes de recerca nord-americans.

Podem establir diferents classificacions per als tipus d’informes segons el grau

d’accés (restringits, oberts...), el contingut (científics, tècnics, socials...), la pe-

riodicitat o la funció. V. Alberani proposa la tipologia següent:

• textos preliminars (preprints): treballs científics que encara no han estat

publicats;

• projectes de recerca;

• informes interns;

http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm
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• informes institucionals;

• informes intermedis, finals;

• informes de comitès, comissions, grups d’estudi;

• informes sobre l’stato dell’arte;

• informes tècnics;

• informes d’exploració de mercat.

Selecció de recursos

Atesa la naturalesa d’aquest tipus documental, no hi ha directoris de recursos

a l’ús. Recomanem alguna d’aquestes opcions:

• Cordis. Base de dades de la Comissió Europea amb informes de recerca.

• National�Technical�Information�Service�(NTIS)

• Guíame�,�Esade,�informes�de�mercat

• Empreses�especialitzades�que�elaboren�informes: Axesor, eInforma, Ibe-

rinform; i consultores com Deloitte & Touche, Infratest, Accenture, Pri-

ceWaterhouseCoopers, Ernst Young, Forrester, Nielsen, Simba, Outsell...

Hi ha multitud d’organismes internacionals que publiquen informes: l’ONU,

la Unesco, l’OCDE, l’FMI, l’OMPI, l’OIT, l’OMS, la UIT, el Banc Mundial, Am-

nistia Internacional, GreenPeace... I espanyols: ministeris, conselleries, bancs,

grans empreses, etc.

De vegades també es pot buscar per la institució o entitat que sol·licita

l’informe. Per exemple, l’informe de l’OCDE sobre l’economia a la ciutat de

Barcelona a petició del seu ajuntament.

Quan es fan cerques en catàlegs bibliogràfics, bases de dades o cercadors, acos-

tuma a resultar prou exhaustiu posar la paraula clau informe (report en anglès)

i el tema d’interès.

http://cordis.europa.eu/
http://www.ntis.gov/
http://www.esade.edu/guiame/
http://www.axesor.es/
http://www.einforma.com/
http://www.iberinform.es/
http://www.iberinform.es/
http://www.bcn.es/alcalde/es/galeria_detall_marc09_04.htm
http://www.bcn.es/alcalde/es/galeria_detall_marc09_04.htm
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2. Publicacions periòdiques

Amb els termes publicacions�periòdiques, publicacions�seriades o re-

vistes (en anglès periodical, journal, serial o series; en francès gazette, jour-

nal o revue; o en italià gazzetta, rivista o giornale) es fa referència a les pu-

blicacions que apareixen amb algun tipus de periodicitat determinada.

Segons la norma ISO-3297: “les publicacions en sèrie són les que s’editen

en fascicles successius numerats seqüencialment (amb números o indicacions

cronològics), i l’aparició de les quals continua indefinidament”.

Segons les normes ISDS (sistema de normalització International Standard Data

System): “les publicacions seriades són una publicació impresa o electrònica,

editada en parts que se succeeixen, normalment en ordre numèric o cronolò-

gic, destinada a continuar-se indefinidament”.

Martín Vega diu que les publicacions seriades són: “documentos que se publi-

can en sucesivos fascículos con una periodicidad fija o variable, no eventual

como ocurre con las monografías, y desde el punto de vista del contenido,

presentan una temática variopinta acerca de una o más disciplinas”.

Segons Malclès, en el seu Manuel de Bibliographie: “les publicacions periòdiques

són publicacions col·lectives, amb títol legal, que apareixen a intervals regulars

fixats prèviament, durant un període de temps no limitat i els fascicles de les

quals s’encadenen cronològicament”.

En aquest context, s’entenen per publicacions�periòdiques totes les

que tenen com a denominador comú “aparèixer amb una determinada

periodicitat”; és a dir, que són seriades o constitueixen una sèrie. Inclo-

em aquí anuaris, memòries, sèries d’actes i de monografies, butlletins,

diaris i revistes.

Almenys fins a l’arribada d’Internet, les publicacions periòdiques han estat el

document primari més important com a vehicle d’informació d’actualitat: re-

sultats de recerca tant fonamental com aplicada en forma d’articles, i notícies,

notes de divulgació, anunci d’activitats, etc.
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2.1. Tipus de publicacions periòdiques

Alguns autors estableixen una diferència entre publicació periòdica i publicació

seriada, però a la pràctica ambdós termes es prenen com a sinònims. Ho indi-

quem com a curiositat: la publicació periòdica seria de periodicitat fixa i infe-

rior a un any. Pot ser setmanal, bimensual o quinzenal, mensual, bimestral,

trimestral o semestral. En canvi, la publicació seriada seria un terme més ampli

que inclou totes les publicacions amb algun tipus de periodicitat. S’identifica,

tanmateix, amb les publicacions de periodicitat igual o superior a un any.

2.1.1. Revistes i revistes electròniques

Les revistes i les revistes electròniques són publicacions periòdiques en

què intervenen diversos autors, amb intervals regulars d’aparició en nú-

meros o fascicles i/o volums. Els fascicles d’un any constitueixen un

volum.

La periodicitat d’aquestes publicacions és fixada per endavant i sol ser igual

o superior a una setmana i inferior a un any. La seva temàtica pot ser general

o cientificotècnica. En espanyol no s’estableix cap diferència, però en anglès

les revistes científiques es diuen journals, i les divulgatives o d’interès general

–generalment venudes als quioscos– es denominen magazines.

La comunicació científica es fa tradicionalment mitjançant la publicació

d’articles en revistes, les quals constitueixen el vehicle per excel·lència de la

comunicació del coneixement científic.

Exemple

Alguns tipus de revistes especials són els butlletins i els noticiaris.

Revistes�electròniques�(e-journal)

Tal com el seu nom indica, es tracta del mateix contingut d’una revista però

en suport electrònic o digital. Encara que electrònic i digital no és exactament el

mateix (per exemple, els antics aparells de ràdio o transistors eren electrònics

però no digitals), a la pràctica i amb relació a les revistes s’usen tots dos termes

indistintament.

Les versions electròniques de les publicacions periòdiques impreses (revistes,

diaris) van començar essent simples còpies del paper (final de la dècada de

1990), però després han anat evolucionant, en especial, les revistes de divul-

gació i els diaris, que han creat verdaders portals dinàmics amb tota classe de

materials: àudio, vídeo, espais participatius, enquestes, etc.

Atenció!

Evitem un error freqüent: bi-
mensual significa dues vegades
el mes.



CC-BY • PID_00192981 32 Tipologia documental

A causa de la informatització de totes les tasques, les revistes ja neixen digitals i

és molt fàcil distribuir-les per les xarxes. Però els números antics, que només es

van publicar en paper, cal digitalitzar-los escanejant-los. L’escaneig pot ser com

una foto de la pàgina sencera, o com a text més imatges. En aquest segon cas,

s’aplica l’anomenat ROC (reconeixement òptic de caràcters) i els textos esdevenen

llegibles i localitzables per ordinador.

Gairebé totes les revistes es distribueixen en format PDF, que és facsímil de la

versió impresa, amb els fulls paginats; i en format html, menys elegant però

més ràpid de descarregar, generalment amb els fulls sense paginar.

Algunes revistes científiques han adoptat recursos propis del nou mitjà elec-

trònic i del Web 2.0, i a més dels seus textos en HTML i/o PDF tenen blogs per

a discutir els articles, anuncis de la revista, agenda d’esdeveniments, vídeos

d’experiments...

Les característiques d’aquest tipus de publicacions són:

• Difusió fàcil i ràpida a tot el món.

• Estalvi dels importants costos d’impremta i correus.

• Estalvi d’espai per a emmagatzemar-les.

• Actualització immediata.

• Diversitat de formats.

• Possibilitat de cerca per qualsevol paraula del text.

• Independència dels articles. En aquest sentit. alguns auguren que els fas-

cicles de les revistes desapareixeran, i els articles s’aniran publicant solts

en un web a mesura que estiguin llestos.

D’altra banda, com a debilitats, es poden esmentar:

• Certa vulnerabilitat, ja que un document electrònic pot ser manipulat més

fàcilment, encara que no té molt sentit fer-ho, i a més l’editorial sempre

disposarà de les còpies originals.

• La seva conservació a llarg termini.

Distribució de les revistes electròniques:

• accés obert (p. ex. DOAJ, Directory of open access journals),

• subscripció,

• pagament per visió de cada article,
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• models mixtos (per exemple, EPI).

Editors i distribuïdors comercials:

• Ebsco/EbscoHost

• Elsevier/ScienceDirect

• Emerald

• Informa�/�Taylor�&�Francis

• Kluwer

• SpringerLink

• Swets

• Wiley�InterScience

Exemple

MetaPress és una empresa propietat d’Ebsco que distribueix 36.000 revistes electròniques
acadèmiques de cent editorials (entre les quals Springer, IOS, El Profesional de la Informa-
ción...), però ella mateixa és gairebé transparent als usuaris.

Distribuïdors de revistes en accés obert:

• Distribució d’articles (i altres documents) solts en accés obert: E-LIS (bibli-

oteconomia i documentació), arXiv (física, matemàtiques, informàtica),

RePEc (economia), DOE Information bridge (energia), PubMed (medicina),

repositoris institucionals...

• Dialnet és un servei de la Universitat de La Rioja.

• E-LIS

• Raco (Revistes catalanes amb accés obert), Consorci de Biblioteques Univer-

sitàries de Catalunya (CBUC)

• Scielo (Scientific Electronic Library Online), dirigit per Bireme, São Paulo,

el Brasil. Revistes electròniques iberoamericanes gairebé totes de biomedi-

cina.

2.1.2. Butlletí

Un butlletí és una publicació en sèrie editada per entitats oficials o organitza-

cions privades. En anglès es diu bulletin i newsletter.

2.1.3. Diari

Un diari és una publicació de seqüència diària. Un diari de notícies en anglès

es diu newspaper.

http://www.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.taylorandfrancisgroup.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.springerlink.com/
http://www.swets.com/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
http://www.metapress.com/
http://dialnet.unirioja.es/
http://eprints.rclis.org/
http://www.raco.cat/
http://www.scielo.br/
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2.2. Presentació formal de les publicacions periòdiques

Les publicacions periòdiques presenten una sèrie de seccions i dades fixes:

• De vegades la coberta és la mateixa per a cada lliurament i, de vegades, és

en funció de la seva temàtica.

• Crèdits (càrrecs i responsables).

• Condicions de subscripció i preu de venda d’un exemplar solt.

• Sumari (en anglès table of contents o TOC).

• Agenda o calendari de futurs cursos, conferències, etc.

Les revistes científiques tenen, a més, altres informacions específiques:

• Informació per als autors (denominada, també, instruccions, normes de

publicació, etc.), en què s’especifica la manera com s’han de presentar

els articles: resum, text, gràfics, citacions, referències bibliogràfiques i

il·lustracions.

• Llista de bases de dades que indexen la revista.

2.3. Elements d’identificació de les publicacions periòdiques

Poden ser d’identificació física, de contingut intel·lectual i de recuperació de

la informació.

Elements d’identificació d’una publicació periòdica. Exemple de la portada (vista parcial)

Revista El Profesional de la Información (EPI)
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2.3.1. Elements d’identificació física

No han de faltar mai en l’estructura física d’una publicació periòdica, ja que la

identifiquen com a tal: títol, editorial, numeració, ISSN... Se situen a la coberta,

portada, contraaportada.

a)�Títol: és comú a tots els exemplars de la publicació, encara que pot variar

al llarg de la vida de la revista per canvi de l’enfocament o continguts, o per

fusió amb una altra revista.

b)�Editorial: és qui edita la publicació. Pot ser una editorial científica o co-

mercial. En alguns casos coexisteixen les dues, però l’editorial científica és

l’encarregada de vetllar per la qualitat del contingut.

c)�Numeració: són les dades que identifiquen el volum o els exemplars de la

revista: any, volum, mes, número o fascicle, part i època (aquest últim iden-

tificador no apareix sempre). Per exemple: nov. 2007, vol. 2, núm. 3, segona

època.

d)�Codis�d’identificació:

• Número�internacional�normalitzat�per�a�publicacions�en�sèrie�(ISSN).

A Espanya el gestiona el Ministeri de Cultura, que l’assigna gratuïtament.

• Dipòsit�legal�(DL). De la mateixa manera que ocorre amb qualsevol ma-

terial imprès, les publicacions periòdiques han de portar també el número

del DL. La seva existència es deu únicament a l’obligació legal de dipositar

quatre còpies de tots els exemplars editats a l’oficina del DL, que es desti-

nen a les biblioteques centrals i a la Biblioteca Nacional.

• NIPO. Identifica les publicacions oficials editades a Espanya, tant mono-

grafies com publicacions seriades.

• Coden. És un codi numèric o alfanumèric de cinc lletres més un caràcter.

Es construeix amb l’abreviatura del títol de la revista. El gestiona el Che-

mical Abstract Service, a Columbus, Ohio. L’usen especialment les revistes

tècniques. És de pagament.

• Digital�object�identifier (DOI). La indústria editorial ha creat el DOI (digi-

tal object identifier o identificador digital d’objectes) per poder identificar

les publicacions electròniques, sobretot les publicacions en línia. No sola-

ment identifica el producte, sinó que també indica l’adreça del producte.

Si l’adreça canvia, un directori proporciona la nova adreça.

e)�Capçalera�bibliogràfica: és un resum succint de la referència bibliogràfi-

ca de la revista i ha de comprendre els elements següents: títol de la revista

–abreujat si és llarg–, any, volum, número, pàgines i ISSN. Anirà normalment

http://www.doi.org/
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en un cos de lletra petita en posició horitzontal o vertical, segons vagi millor

amb el disseny de la coberta. La ISO recomana afegir a aquests elements el lloc

de publicació de la revista (ISO/R 30:1956).

2.3.2. Elements d’identificació del contingut intel·lectual

Elements de contingut intel·lectual d’una revista

Font: El Profesional de la Información

Són propis de cada article: el resum o abstract, les paraules clau o keywords, el

mateix article, les notes, les citacions i la bibliografia.

• Resum: expressa d’una manera breu els continguts que es desenvolupen

en els articles i les conclusions. Pot estar en el mateix idioma de l’article

o en un altre.

• Paraules�clau: entre tres i deu, defineixen els conceptes principals d’un ar-

ticle i poden ser descriptors lliures o controlats (procedents d’un tesaurus).

• Articles: és la presentació completa d’un tema, amb uns objectius i unes

conclusions. Construït a partir de la norma UNE 50-112-92 en la qual

s’ordenen amb una introducció, una metodologia, el desenvolupament

del treball, l’exposició dels resultats i la conclusió.

• Notes: són afegits o informacions addicionals d’extensió curta.
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• Citacions:�són notes explicatives d’un plantejament que es fa en el text

de l’article. Poden anar col·locades a peu de pàgina o al final del treball.

S’han de fer segons la norma UNE 50-104-94.

• Referències�bibliogràfiques: són fonts bàsiques o d’interès per al desen-

volupament científic, sobre les quals s’ha basat l’article. Es col·loquen al

final del treball.

2.3.3. Elements per a recuperar la informació

• Sumari: apareix a la coberta (a la portada o, de vegades, a la coberta poste-

rior) o a les dues primeres pàgines de la publicació, i fa una llista dels títols

dels articles, els seus autors i les pàgines en què s’ubiquen.

• Índexs: solen ser al final de la publicació. De vegades, constitueixen nú-

meros especials, de manera independent. Els índexs poden ser d’autors i

de matèries (que recullen les paraules clau). Els de matèries poden ser sis-

temàtics i alfabètics. Els fascicles de revista no acostumen a tenir índexs.

Elements per a recuperar el contingut

Sumari d’El Profesional de la Información

2.4. Edició de revistes científiques

En les revistes científiques els articles passen un:

1) Procés d’acceptació o rebuig inicial per part d’un editor.
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2) Procés d’avaluació de la qualitat de l’article a càrrec dels membres del co-

mitè assessor o científic de la revista, format per especialistes, la qual cosa

s’anomena avaluació d’iguals o peer review. Encara que els àrbitres o avaluadors

(en anglès peers o referees) acostumen a ser dos, la paraula iguals no significa

aquí ‘dos’, sinó ‘persona de nivell de coneixements semblant o similar al de

l’autor’.

3) Procés de revisió ortogràfica i codificació (majúscules, negretes, cursives,

peus d’il·lustracions, bibliografia...). Comprovació d’URL.

4) Procés de revisió d’estil i millora de la intel·ligibilitat del text. Es desglossen

sigles i, si és necessari, s’afegeixen il·lustracions i requadres explicatius.

2.5. Selecció de recursos

1)�Directoris

• Absysnet.com.�Revistes�electròniques�a�text�complet

• Directory�of�Open�Access�Journals�(DOAJ)

• Latindex

• Revistes�científiques�del�CSIC

2)�Portals

• Dialnet

• E-revistas. Plataforma d’accés obert de revistes científiques electròniques

espanyoles i llatinoamericanes.

• Portal�de�revistes�científiques�complutenses

• Revistes�de�la�biblioteca�de�la�Universitat�Complutense�de�Madrid

http://www.absysnet.com/recursos/recrevistas.html
http://www.doaj.org/
http://www.latindex.unam.mx/
http://revistas.csic.es/index.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadarevistas
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/revistas.asp
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3. Obres de referència

Les obres de referència són la principal eina documental per a dur a terme

un estudi. S’utilitzen per a buscar una informació puntual, resoldre un dubte,

consultar un vocable, buscar un esdeveniment, etc.

Una de les millors estratègies per a consultar-les és conèixer els llocs web de

les diferents biblioteques universitàries, ja que totes permeten l’accés a la seva

col·lecció d’obres de referència en línia. Podem localitzar les fonts una per una,

per exemple, diccionaris o, si no, pel seu terme genèric, anomenat precisament

obres de referència.

Les obres�de�referència són qualsevol document, font, procés o servei

que serveix per a resoldre dubtes puntuals i iniciar el coneixement d’una

matèria. Tot material de referència ha de respondre a les preguntes qui,

on, quan...

Les obres de referència es poden definir pels seus objectius, pla, ordenació i

manera de tractar dels temes com a fonts concebudes per a la consulta amb

finalitats d’informació.

Són publicacions la informació de les quals (primària o secundària) respon

a una organització i estructuració que permet accedir a parts puntuals de la

publicació sense necessitat de llegir-la de manera lineal (de començament a

final), i estan pensades per a respondre a necessitats d’informació puntuals.

3.1. Diccionaris

3.1.1. Definició i característiques

Els diccionaris són obres de consulta que defineixen o expliquen alfabètica-

ment les diccions d’un idioma o més d’un o les d’una matèria determinada.

També ofereixen, al costat de les paraules d’una llengua, els seus equivalents

en una altra o altres (Villaseñor, pàg. 218).

Els diccionaris són obres de referència que tracten del lèxic d’una llengua o di-

verses llengües. Cada element es denomina entrada o lema o veu. En el grup dels

diccionaris podem diferenciar els glossaris, vocabularis, lèxics i terminologies.



CC-BY • PID_00192981 40 Tipologia documental

• Els glossaris: diccionari de les paraules o frases més especifiques sobre una

matèria.

Exemple

La glossa de petróleo a www.glosario.net

• Els vocabularis: relacions de paraules amb el seu terme equivalent en una

o diverses llengües, sense les definicions.

Exemple

La veu àcid carglúmic al Termcat.

• Els lèxics: relacions de paraules usades en una obra, un moment històric

determinat o per un escriptor...

Exemple

El Léxico Canario

• Les terminologies: termes o conceptes propis d’un camp del coneixement.

Exemple

La terminologia jurídica, Generalitat de Catalunya

Les funcions principals dels diccionaris són les de consulta del lèxic d’una

llengua i la de ser guardians de les paraules d’una llengua per a fomentar-ne la

conservació i difusió i, consegüentment, de les cultures que porten associades

(A. Pons, 1999, pàg. 86). Són de gran utilitat escolar en les etapes de primà-

ria i secundària i com a obres de consulta i sempre que dubtem davant de

l’ortografia d’una paraula.

Per a establir les característiques d’aquests tipus d’obres de referència, és útil

l’anàlisi d’Amadeu Pons (1999, pàg. 85) sobre els conceptes bàsics de lexico-

grafia que hem de conèixer per a avaluar un diccionari:

a) La macroestructura, que és el conjunt d’entrades recollides en un diccio-

nari i també la seva ordenació. Sempre es tractarà d’una selecció del lèxic, ja

que difícilment un diccionari recollirà les paraules d’ús general, els arcaismes,

els localismes i els estrangerismes, tots alhora.

b) La microestructura, que es refereix a la composició de cada article del dic-

cionari, els elements que formen un article tipus. Els més habituals són: la de-

finició, la pronunciació fonètica, qualificació gramatical (substantiu, adjectiu,

adverbi, etc.), formes plurals quan aquestes són irregulars, sinònims i antò-

nims, traducció a una altra llengua, etimologia, exemples d’ús, il·lustracions,

etc.

http://www.glosario.net/
http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html
http://www.rubens51.com/lexicocanario.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.84f6394bc89391b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=d302a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d302a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Tal com ocorre amb les enciclopèdies, les versions en línia no són tan com-

pletes com les de pagament o subscripció. D’altra banda, el suport electrònic

ha eliminat les restriccions quant al volum dels diccionaris, que ara poden ser

diversos alhora: general, dialectal, terminològic, etimològic o especialitzat.

De les característiques anteriors es deriven les classificacions de diccionaris

segons:

• Llengües� que� inclouen: monolingües (acompanyen cada entrada amb

una descripció breu) o multilingües (traducció de la paraula, encara que

amb les possibilitats de les TIC no és estrany trobar-hi la traducció acom-

panyada d’una descripció, a la manera dels diccionaris monolingües).

• Selecció: generals, especialitzats (també anomenats glossaris), geogràfics,

cronològics, sociològics, històrics.

• Tipus�d’informació�que�proporcionen: definicions, sinònims, equivalèn-

cies, etimològics, visuals. Els diccionaris enciclopèdics: uneixen les infor-

macions de tipus lingüístic amb les enciclopèdiques. És a dir, defineixen

i descriuen els termes.

• Ordenació: alfabètics, sistemàtics.

3.1.2. Selecció de recursos

1)�Directoris

• José�Antonio�Millán.�Página�de�los�diccionarios

• José�R.�Morala.�Diccionarios�de�variantes�del�español

• Lexicool.com. Lexicool. Diccionaris en línia

• Universitat�Complutense�de�Madrid.�Obres�de�referència

• Universitat�Pompeu�Fabra.�Diccionaris�de�la�llengua

2)�Diccionaris�específics

a)�Llengües

• L’Enciclopèdia.�Diccionaris

• Real�Academia�Española.�Diccionario�de�la�lengua�española

b)�Especialitzats�en�biblioteconomia�i�documentació

• Barite,�Mario. Diccionario Organización y Representación del Conocimiento:

Clasificación, Indización, Terminología

• Recursos�d’interès�bibliotecari.�Glossari�de�termes

• Reitz,�Joan.�Odlis�Online�dictionary�of�library�and�information�science

http://jamillan.com/dicciona.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
http://www.lexicool.com/
http://www.ucm.es/BUCM/referencia.htm
http://www.upf.edu/bibtic/traduc/trad1.html
http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0
http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/diccion.htm
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/diccion.htm
http://www.felixherreradiez.com/glos.htm
http://lu.com/odlis/index.cfm
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• Universitat d’Arizona. The information profesional’s glossary

3.2. Enciclopèdies

3.2.1. Definició i característiques

Les enciclopèdies són obres compostes d’articles escrits per especialistes

i coordinades per un consell editor. Són obres de referència primàries

i documentals.

Les enciclopèdies contenen informació sobre persones (biografies), topònims,

països, informació geogràfica i històrica, articles científics i tècnics. Cada con-

cepte té una entrada tipus diccionari però més detallada, ja que les enciclopè-

dies descriuen mentre que els diccionaris defineixen.

Les funcions de les enciclopèdies són:

• Recopilar en una obra el saber mundial en un moment històric determinat.

• Servir d’obra de referència per a consultes breus i puntuals.

Com a característiques principals de les enciclopèdies, en podem esmentar les

següents:

• Són testimoni de l’època en què neixen.

• Són obres col·lectives d’autors reconeguts. Són coordinades per un director

reconegut o per editorials de prestigi.

• Són obres sintètiques.

• Habitualment les entrades són ordenades alfabèticament.

• Hi abunden les referències creuades entre articles de manera que una remet

a una altra mitjançant Vegeu a més o d’enllaços d’hipertext.

• En voler transmetre el conjunt del saber humà, les enciclopèdies van néi-

xer amb unes restriccions naturals de forma i volum, els articles no són

excessivament detallats.

• Inclouen text, imatges, gràfics, estadístiques, etc. tot pel bé de la descripció

i divulgació del concepte.

Les enciclopèdies es poden classificar segons els criteris següents:

http://www.sir.arizona.edu/resources/glossary.html
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• Matèria: enciclopèdies generals i especialitzades o temàtiques.

• Ordenació: alfabètiques o ordenades per matèries.

• Àmbit geogràfic: nacionals, internacionals.

• Àmbit temporal: històriques o contemporànies.

3.2.2. Selecció de recursos

1)�Directoris

• Biblioteca�de�la�Universitat�Complutense�de�Madrid

• Biblioteca�de�la�Universitat�de�Barcelona

• Obra� Social� Bancaja.� Ciberoteca� Enciclopedias. Directori

d’enciclopèdies de l’Obra Social Bancaja, que permet recerques per enci-

clopèdies generals i temàtiques.

2)�Enciclopèdies

• Britannica�online

• Encyclopedia.com. L’espai web més important en la consulta

d’enciclopèdies en anglès amb milions d’articles de premsa.

• Gran�enciclopèdia�catalana

• Viquipèdia. Enciclopèdia d’accés lliure i gratuït en més de cent idiomes.

Els wikis, en general, són llocs web desenvolupats pels usuaris. És un tipus

de comunitat virtual col·laborativa.

Per a consultar un article de la Viquipèdia, només fa falta escriure el nom del

concepte i wiki en el formulari del cercador. Exemple: Paul Otlet wiki, a Google.

3.3. Anuaris

3.3.1. Definició i característiques

Els anuaris, tal com el seu nom indica, són obres que es publiquen any rere

any. Aquesta definició, no obstant això, és poc específica per a diferenciar-los

d’altres fonts, com bé assenyala Gloria Carrizo.

Wiki

El terme wiki prové del hawaià
wiki wiki, que significa ‘ràpid’.
El primer a crear un wiki i as-
signar-hi aquest nom va ser
Ward Cunningham el 1995, el
qual va produir la primera im-
plementació d’un servidor wiki
per al repositori de patrons del
Portland (Portland Pattern Re-
pository) el 1995. En paraules
del mateix Cunningham, un
wiki és “la base de dades en lí-
nia més simple que pugui fun-
cionar” (”the simplest online
database that could possibly
work”).

http://www.ucm.es/BUCM/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guia-general/enciclopedies/
http://www.ciberoteca.com/consultas/consulta.asp?tema=87
http://www.search.eb.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.wikipedia.org/
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De les definicions de la Unesco i de l’ALA (American Library Associati-

on) es desprèn que la característica pròpia dels anuaris és la informació

recent, actualitzada, descriptiva, bàsicament un reflex de l’activitat de

la institució o nació i reflectida d’una manera estadística.

Quan els anuaris ofereixen majoritàriament informació estadística es coneixen

com a anuaris estadístics, i es confonen amb les fonts pròpiament estadístiques

que poden elaborar les seves dades amb una altra periodicitat que l’anual.

Entre les seves funcions destaquen:

• Proporcionar informació sobre les activitats de l’entitat/nació de l’any im-

mediatament anterior a la publicació.

• Atès que les dades són majoritàriament estadístiques, aquest tipus de fonts

d’informació s’encavalquen amb les estadístiques analitzades en aquest

mateix mòdul.

Les característiques dels anuaris són les següents:

• La periodicitat és anual, la qual cosa els converteix en una de les fonts més

actualitzades.

• Recullen les dades de l’any immediatament anterior. L’anuari 2009 recull

les dades de l’any 2008.

• Les dades són textuals i estadístiques: fulls de càlcul, gràfics.

• L’entitat productora de l’anuari recull les dades de moltes altres fonts es-

tadístiques.

• Podem consultar per matèries o noms de persones, entitats.

• Les dades són precises, curtes.

• Poden ser impresos en paper, en CD-ROM o en línia.

D’altra banda, els anuaris es poden classificar segons:

• La matèria: general o especialitzada.

• L’àmbit geogràfic: internacional, nacional, provincial o local.

Exemple

En l’Anuario El País la informa-
ció sobre les deu pel·lícules
més taquilleres de l’any és una
taula Excel amb el nom de la
pel·lícula i la seva recaptació.

http://www.elpais.com/archivo/anuario/index.html
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• La procedència: els anuaris poden ser editats per associacions, cambres de

comerç, fundacions, col·legis professionals, institucions públiques o edi-

tors particulars.

3.3.2. Selecció de recursos

1)�Per�matèria

a)�General

• El�País.�Anuario�El�País�(1982-). Madrid: El País.

b)�Especialitzat

• Anuari�de�premsa�catalana�des�de�1994

c)�Especialitzat�en�BiD

• Anuario�de�las�bibliotecas�españolas�2008. Estat de la qüestió de les bi-

blioteques espanyoles.

• ThinkEPI.�Anuari

2)�Per�àmbit�geogràfic

a)�Internacionals

• Countries�of�The�World

2)�Nacionals

• Anuario�económico�de�Cantabria

• Caixa�Catalunya.�Anuari�econòmic�comarcal�de�Catalunya

3)�Locals

• Anuario�estadístico�de�la�provincia�de�Sevilla

3.4. Directoris

3.4.1. Definició i característiques

Els directoris són una llista de persones o organitzacions, ordenada sistemàti-

cament i alfabèticament, en què figura la filiació, l’adreça, les funcions i altres

dades d’interès per a cadascuna d’elles (G. Carrizo, 2000, pàg. 239).

http://www.elpais.com/archivo/anuario/index.html
http://www.anuaris.cat/
http://www.thinkepi.net/anuario2007.html
http://www.theodora.com/wfb/abc_world_fact_book.html
http://www.camaracantabria.com/informacion_economica/anuario.php
http://www.caixacatalunya.es/CDA/caixacat/redirect.html?link=http://www.caixacatalunya.es/caixacat/cat/ccpublic/particulars/publica/pb_aec.htm
http://www.prodetur.es/SVG/Step1.aspx


CC-BY • PID_00192981 46 Tipologia documental

La missió dels directoris és proporcionar les dades de contacte d’una

persona, institució, entitat, organització, etc.

Els directoris contenen un tipus d’informació que si no està actualitzada té

poc interès; d’això es deriva que el millor suport per a aquest tipus de fonts és

l’electrònic o en línia. El paper tendeix a quedar obsolet.

Els directoris solen oferir dades del tipus següent:

• Nom i dades de contacte d’una persona o institució.

• Organigrama de la institució: estructura, serveis i vincles professionals en-

tre persones.

• Publicacions disponibles en obert.

• Dates i condicions d’accés.

No tots els directoris porten aquest títol. És corrent trobar obres titulades com

a guies, fitxers o repertoris que de fet corresponen a la tipologia de directori que

estem descrivint.

Exemple

Si una obra titulada Guia de restauradors conté informació personal de cuiners i altres
professionals de la restauració ordenada alfabèticament o sistemàticament, i n’ofereix les
dades de contacte, podem dir que es tracta d’un directori.

Els directoris es poden classificar segons:

• Matèria: generals, específics, governamentals, institucionals.

• Àmbit�geogràfic: internacionals, nacionals, autonòmics, locals.

3.4.2. Selecció de recursos

1)�Generals

• Páginas Amarillas

• Páginas blancas de Telefónica

• The Internet public library. Associations on the net d’IPL

• The World of Learning. Londres: Europa Publications Ltd, 1947.

• Yearbook of International Organizations

2)�Institucionals

Especialitzats i regionals d’àmbit europeu:

• Europages

• Guia d’arxius històrics de Catalunya

http://www.paginasamarillas.es/
http://blancas.paginasamarillas.es/
http://www.ipl.org/
http://www.worldoflearning.com/views/home.html?authstatuscode=200
http://www.uia.be/yearbook
http://www.europages.es/
http://cultura.gencat.net/arxius/directori.asp
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3)�Governamentals

• Congrés dels Diputats

4)�Específics

• Agenda de la comunicació (directori de persones dels mitjans de comuni-

cació espanyols o estrangers)

• CECA: directori de caixes d’estalvis espanyoles

• DICODI

• Directori EXIT d’experts en el tractament de la informació

• Directori mundial de mitjans d’informació a Internet

• Directori d’universitats espanyoles

3.5. Manuals

3.5.1. Definició i característiques

Els manuals són exposicions generals sobre una matèria. Són una de les obres

de referència més utilitzades. Segons la norma UNE 50-113-91/2, els manuals

són documents didàctics que contenen les nocions essencials d’una ciència,

tècnica o art.

Exemple

Manual d’anàlisi documental

Termes sinònims: llibres de text, handbooks.

Els manuals són obres didàctiques pensades per a la difusió del conei-

xement i, alhora, són l’exposició general de la disciplina.

La característica principal dels manuals és que estan concebuts en estructura i

estil per a difondre una matèria a tot aquell que s’hi vulgui iniciar. Són didàc-

tics, divulgatius, de llenguatge clar. Avui en dia, és una de les fonts més uti-

litzades i ho devem a l’afany divulgador del moviment enciclopèdic del segle

XVIII.

Els manuals es caracteritzen perquè:

• Són de fàcil maneig, de fet el seu nom deriva d’aquesta característica. Els

manuals solen tenir un sol volum però és possible trobar manuals de di-

versos volums.

http://www.congreso.es/
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/Agendadelacomunicacion/default.htm
http://www.cajasdeahorro.es/
http://www.dicodi.equifax.es/
http://www.directorioexit.info/
http://www.mediatico.com/
http://universidades.universia.es/unis-espanyolas/datos-basicos/index.htm
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• Són redactats i organitzats de manera assequible fins i tot per al profà en

la matèria.

• Són redactats per especialistes.

• Usen gràfics, diagrames, taules, il·lustracions, exercicis d’autoavaluació,

casos pràctics, etc. per a ajudar en la comprensió.

• Són sintètics, exposen clarament els coneixements bàsics de la matèria.

Un manual ofereix informació del tipus:

• mètodes i tècniques,

• estat actual de la qüestió,

• resultats de la recerca,

• exposició de teories.

Segons la terminologia de la norma UNE 50-113-91/2, quan una obra presenta

de la manera més completa i sistemàtica possible una matèria, no es la coneix

com a manual sinó com a tractat. Els tractats desenvolupen en tota la seva

extensió el tema, d’una manera erudita, no didàctica. No són compilacions

de la literatura existent sobre la matèria, sinó que a més en fan una avaluació

crítica. Per la seva complexitat, els tractats solen ser obres de diversos autors.

Els manuals es poden classificar segons:

• Autor: un sol autor o diversos, sempre seran especialistes en la matèria.

• Funció: docent, de difusió pràctica com, per exemple, manual de primers

auxilis.

• Grau d’especialització: generals o específics.

3.5.2. Selecció de recursos

Totes les matèries disposen d’algun manual publicat. Atesa la impossibilitat

de donar compte de tots ells, proposem la cerca als catàlegs de biblioteques

segons matèria.

• Lopez�Yepes,�José (coord.) (1996). Manual de información y documentación.

Madrid: Pirámide.

• Manual de contabilidad financiera (2006). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

• Puig�i�Ferriol,�Lluís�i�altres (2000-2001). Manual de derecho civil. Barcelona:

Marcial Pons.

• Martín�Vega,�Arturo (1995). Las fuentes de información. Gijón: Trea.

• Manualesgratis.com, sobre manuals d’informàtica.

http://www.manualesgratis.com/manuales/cat.asp
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3.6. Guies

3.6.1. Definició i característiques

Les guies són obres de consulta que indiquen el funcionament d’alguna

activitat i organisme. Solen incloure indicacions diverses per a informa-

ció dels usuaris que les manegen. Aquesta informació es pot referir a una

institució, a l’activitat d’un servei, al conjunt d’abonats d’una entitat,

als fons d’un o diversos arxius, etc.

Cal tenir molt en compte que no tots els documents que van encapçalats per

la paraula guia en el títol són verdaderes guies. Tal com ocorre tantes vegades,

el que defineix el gènere del document no ha de ser el títol sinó el contingut

de l’obra.

Exemple

Les famoses Páginas amarillas o blancas de Telefónica conegudes popularment com a
guies telefòniques són, de fet, directoris personals.

La funció de les guies és informar o orientar sobre l’ús, coneixement o

funcionament d’alguna cosa ja sigui objecte, ciutat o matèria. Segons la

norma ISO 5127/2 (1983), una guia ha de contenir informació suficient

per a poder iniciar una operació o obtenir un coneixement.

Tipus de guies:

• guies urbanes o llistes de carrers;

• guies del lleure;

• guies turístiques;

• guies de viatges;

• guies de museus, arxius, universitats, etc., com, per exemple, la guia del

Louvre;

• guies d’horaris de ferrocarril;

• guies de programes, com per exemple, Guia visual de Linux.

3.6.2. Selecció de recursos

• Guía�del�ocio�de�Madrid

• Guía�del�ocio�de�Barcelona

• ICEX.�Guies�de�negoci�i�mercats

• Universitat�de�Lleó.�Guia�per�a�estudiants�estrangers

• Biblioteca�de�la�UOC

http://www.guiadelocio.com/madrid/
http://www.guiadelociobcn.com/
http://www.icex.es/
http://www.unileon.es/index.php?nodoID=286
http://biblio.uoc.es/esp/index.html
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Consultant la biblioteca de la UOC, disposem de moltes guies (també anome-

nades programes d’aprenentatge) elaborades per la mateixa biblioteca, que ex-

pliquen el funcionament d’algunes bases de dades i programes. Per exemple,

Guia de Refworks.

3.7. Estadístiques

3.7.1. Definició i característiques

Segons la definició del Diccionario de la lengua española, de la Reial Acadèmia,

l’estadística és: “El estudio de los datos cuantitativos de la población, de los

recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación

de las sociedades humanas”.

Les estadístiques són obres que recopilen dades numèriques; particu-

larment s’apliquen als fets socials i econòmics, com demografia (nai-

xements, matrimonis, defuncions), feina, ocupació, habitatge, matèries

primeres, economia (macromagnituds, importació, exportació), etc.

Quant al suport, la difusió de les estadístiques ha canviat molt, del suport en

paper passem al suport digital i Internet. El primer canvi es va deure a la in-

formatització dels organismes oficials, cosa que va permetre una consulta més

fàcil als investigadors; el segon va ser l’aparició dels disquets i CD-ROM, la

qual cosa va permetre la consulta de les bases de dades o d’una part d’elles

fora de les agències estadístiques. Però la revolució definitiva ha estat Internet.

Actualment, des de qualsevol ordinador es pot consultar l’estadística de qual-

sevol país o tema, encara que el servidor de l’agència sigui a l’altra punta del

món. Un tipus d’informació que fins fa poc era limitada a especialistes s’ha

posat a l’abast del públic en general.

Les estadístiques s’han convertit en una eina indispensable en tota activitat, ja

que tots els estudis, anàlisis o preses de decisió es tendeixen a quantificar. Però

perquè les estadístiques siguin útils han de reunir una sèrie de característiques:

• Actualització�periòdica.

• Fiabilitat i objectivitat de les dades. La fiabilitat depèn del productor; per

això és important conèixer qui elabora les dades.

• Continuïtat�temporal (sèries), perquè es puguin fer anàlisis de les dades

de diferents anys a fi de comparar-les amb les produïts per diverses fonts,

per aconseguir una informació més objectiva.
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Les estadístiques exigeixen temps d’elaboració, per la qual cosa es publiquen

amb mesos o fins i tot anys de retard.

3.7.2. Classificació

La classificació de les estadístiques per tipologia es pot establir segons els cri-

teris següents:

a)�Procedència�del�productor

• Internacionals: l’ONU, l’Eurostat, la FAO, l’FMI, l’OCDE...

• Nacionals, elaborades per organismes nacionals: INE.

• Oficials: produïdes per les administracions públiques d’un país, tenen

caràcter legal a tots els efectes, i els ciutadans estan obligats a contestar-les

(cens, padró, etc.).

• Privades: les produeixen les empreses, associacions o entitats (bancs, cam-

bres de comerç).

b)�Cobertura�geogràfica

• Internacionals, si la informació correspon a diversos països.

• Nacionals, quan les dades es refereixen a un sol país

• Autonòmiques o regionals.

• Locals.

c)�Informació�continguda

• Estadístiques�primàries: les que s’elaboren directament a partir de la pre-

sa i la recopilació de dades. Són els organismes oficials i les entitats els qui

les processen a partir de les dades de les seves activitats: Anuario de comer-

cio exterior de la Direcció General de Duanes, o bé fent expressament una

operació de camp. Si s’hi inclou tota la població, l’operació es denomina

cens. Si només n’és un conjunt (mostra) es denomina enquesta.

• Estadístiques� secundàries: són aquelles que s’elaboren a partir de

l’extracció de dades preses, elaborades o adaptades de les estadístiques

primàries. Són les que es troben en enciclopèdies, diaris i altres publicaci-

ons. En tota elaboració estadística sempre s’agreguen dades (per exemple,

dades en l’àmbit de districte o de secció censal, o activitat professional

concreta), ja que mai no es poden publicar dades individuals. Les estadísti-

ques secundàries s’obtenen, en general, amb un grau d’agregació més gran

(municipi, província o grans sectors d’activitat).

Diferència entre cens i
padró

El cens el fa l’INE cada deu
anys, ja que es tracta d’una
operació molt costosa (el pro-
per cens espanyol es farà el
2011). I el padró continu el
recopilen tots els ajuntaments
i les dades les elabora i revisa
l’INE cada any.
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• Reservades: són les que no es publiquen perquè es consideren confiden-

cials o perquè tenen un interès escàs per a justificar la despesa que exigeix

la seva edició.

d)�Segons�la�matèria�que�incloguin

• Generals: la seva informació inclou molts sectors. Són escasses per la di-

ficultat de recollida de dades i elaboració que plantegen, a més dels mit-

jans que exigeixen perquè es puguin confeccionar; no obstant això, són

els organismes internacionals els qui les elaboren, per exemple l’Statistical

yearbook, de l’ONU.

• Especialitzades: es refereixen a un sol sector d’activitat o camp d’interès.

Són les més abundants, i també les que tenen més demanda dels usuaris.

3.7.3. Organismes productors

Els organismes�productors�d’estadístiques són entitats que recopilen,

processen i distribueixen dades estadístiques.

Es pot tractar d’entitats oficials plenament dedicades a aquesta funció

(l’Eurostat, l’Institut Nacional d’Estadística [INE], el Centre d’Investigacions

Sociològiques [CIS], etc.), entitats oficials que produeixen estadístiques encara

que aquesta no sigui la seva activitat principal (l’Organització de Cooperació i

Desenvolupament Econòmic [OCDE], l’ONU, etc.), o bé entitats privades (as-

sociacions professionals, caixes d’estalvi, empreses de màrqueting, etc.).

L’organisme oficial per excel·lència és l’agència estadística central de cada país,

que a Espanya és l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’INE és l’agència de

l’Administració central dedicada exclusivament a recopilar, gestionar i difon-

dre dades estadístiques. A més, serveix d’enllaç amb altres agències similars

d’àmbit supranacional o internacional.

Igual que hi ha diferents nivells de l’Administració (estatal, autonòmica i lo-

cal), hi ha diferents nivells d’estadístiques oficials. L’INE recopila dades a dife-

rents nivells de “desagregació territorial”: nacional, autonòmic, provincial, lo-

cal. És l’òrgan coordinador del sistema estadístic espanyol, que inclou els mi-

nisteris –que també produeixen estadístiques oficials–, instituts d’estadística

autonòmics, etc.

Actualment gairebé totes les comunitats autonòmiques tenen una agència. Per

exemple, a Catalunya, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les admi-

nistracions locals són centres de producció també importants, però només els

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.ine.es/
http://www.idescat.net/
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ajuntaments més importants es poden permetre disposar d’un departament

d’estadística o d’una unitat similar pròpia, com, per exemple, el Departament

d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Molts altres organismes espanyols produeixen estadístiques; potser el més

conegut de tots és el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), entitat ofici-

al encarregada d’arxivar i difondre enquestes d’opinió i estudis similars. El seu

lloc web defineix aquesta missió com l’estudi científic de la societat espanyola.

Una de les agències internacionals més importants és l’Eurostat, l’Institut

Estadístic de la Unió Europea, que duu a terme un treball d’harmonització

important de les estadístiques dels diferents països europeus. També hi ha

diferents associacions regionals (per exemple, l’OCDE) i una llarga nòmina

d’entitats sectorials –com, per exemple, el Fons Monetari Internacional (FMI),

l’Organització Mundial del Comerç (OMC), la Unesco, l’Organització Interna-

cional del Treball (OIT), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), etc.–, que

recopilen i difonen dades estadístiques dins del seu àmbit d’actuació.

3.7.4. Selecció de recursos

• Accés�integrat�a�estadístiques�dels�EUA�(GovStat�Project)

• Centre�d’Investigacions�Sociològiques�(CIS)

• Fons�Monetari�Internacional�(FMI)

• International�Statistical�Yearbook� (ISY). Permet l’accés directe a dife-

rents bases de dades internacionals i nacionals. Inclou informació sobre

estadístiques generals, comptes nacionals, indústria, etc. S’actualitza anu-

alment.

• Institut�Nacional�d’Estadística�(INE).�Sistema�Estadístic�Nacional

• Institut�d’Estadística�de�Catalunya�(Idescat)

• Nacions�Unides�(ONU),�Divisió�Estadística

• Organització�Internacional�del�Treball�(OIT)

• Organització�per�a�la�Cooperació�i�Desenvolupament�Econòmic�(OC-

DE)

• Oficina�Estadística�de�les�Comunitats�Europees�(Eurostat)

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm
http://www.cis.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.who.int/es/
http://www.ils.unc.edu/govstat/
http://www.cis.es/
http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM
http://www.statistischedaten.de/__shop_neu/shop/index.php?action=isy
http://www.ine.es/normativa/leyes/sistestanac.htm
http://www.idescat.net/
http://unstats.un.org/unsd/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.oecd.org/statsportal/
http://www.oecd.org/statsportal/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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3.8. Fonts geogràfiques

3.8.1. Definició i característiques

Les fonts�d’informació�geogràfiques s’empren per a respondre a ne-

cessitats informatives relacionades amb la localització o descripció de

llocs, sigui quina sigui la seva cobertura. Permeten obtenir dades de lo-

calització sobre un lloc determinat: país, regió, localitat, etc. En general,

són obres en les quals preval el component gràfic, en què les imatges so-

len ser més importants que els textos, atesa la informació que faciliten.

Les obres més habituals d’aquest tipus de fonts són els mapes, plànols i llistes

de carrers, els atles, les guies geogràfiques, els denominats estat del món, els

diccionaris geogràfics, les enciclopèdies generals, els servidors d’informació

geogràfica i les fonts institucionals d’informació geogràfica:

• Mapes. Són fonts d’informació geogràfiques bàsiques que contenen repre-

sentacions gràfiques o geogràfiques més o menys detallades d’una àrea.

• Plànols. Són equivalents als mapes. D’una banda, poden ser considerats

mapes amb un nivell de detall o escala més gran i, d’una altra banda,

s’entén també com a plànol la imatge esquematitzada d’un lloc, ja sigui

per a destacar-ne el relleu, la hidrografia, les comunicacions o qualsevol

altre aspecte.

• Llistes� de� carrers. Són mapes o plànols en els quals es representa

l’ordenació urbana d’una localitat determinada.

• Atles. Són la font d’informació geogràfica més comuna, obres formades

per conjunts de mapes, plànols i, fins i tot, llistes de carrers. El contingut

i la precisió dels atles dependran de la intenció dels seus editors, ja que

poden incloure tota la terra, un determinat continent, país, regió, etc., i

també ser més generals o oferir escales molt detallades de les diferents àrees

recollides.

• Guies�geogràfiques. Són una font important per a obtenir informació so-

bre un país o àrea, ja que en proporcionen la història, geografia, costums,

cultura, turisme, etc. Aquestes guies es poden difondre en forma de llibres,

fullets, CD-ROM o com a pàgines web.
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• Els�estat�del�món. També anomenats facts, són fonts d’informació que

recullen totes les dades relatives a un país en un moment concret. Són

de summe interès perquè reuneixen informació històrica (esdeveniments

principals, bandera, himne, etc.) i geogràfica (extensió, clima, etc.), junta-

ment amb dades d’actualitat (govern, població, economia, etc.).

• Diccionaris�geogràfics o gazetteers. Són obres en les quals es disposen els

topònims en ordre alfabètic. Ofereixen informació de cadascun dels llocs

inclosos i, fins i tot, mapes o il·lustracions.

Exemples

Àmbit�espanyol: El estado del
mundo de l’editorial Akal.
Àmbit�internacional: Destaca
el CIA world fact book.

• Servidors�d’informació�geogràfica. Són un altre recurs excel·lent per a

recuperar dades o imatges sobre un país o àrea determinats. En general,

presenten diferents categories: informació sobre llocs, mapes, dades turís-

tiques, etc.

• Fonts institucionals d’informació geogràfica, per exemple, els organismes

especialitzats, com:

– Centre�Nacional�d’Informació�Cartogràfica

– Directori�Cartogràfic�d’Espanya

– A�Catalunya:�Institut�Cartogràfic�de�Catalunya

– Institut�Geogràfic�Nacional

La utilització d’aquest tipus de fonts requereix un cert coneixement de la ter-

minologia i vocabulari específic; saber interpretar la simbologia de què se ser-

veixen per a mostrar les informacions, i dominar les estratègies específiques

de cerca, ja que són diferents les que s’utilitzen en un altre tipus de fonts

d’informació.

És important tenir en compte en aquest tipus de fonts l’autoria, que en gene-

ral són els organismes oficials; l’actualització és fonamental i la qualitat dels

materials gràfics.

3.8.2. Selecció de recursos

• Llista�de�carrers�de�les�Páginas�amarillas

• Catàleg�de�guies�de�viatges. Geoplaneta (turisme, viatges, guies de carrers,

plànols i atles).

• Encarta_Mapas.�Map�of�the�World. Mapes de totes les zones del món.

• Mapas�Mundi. Mapes físics i històrics del món, llistes de carrers i altres

informacions geogràfiques.

• Mapes

• Maps�Collection. Conté mapes del món, dividits per continents, països i

fins i tot mapes històrics.

• National Geographic

Exemple

Com a exemples destacats de
servidors d’informació geogrà-
fica hi ha Mapquest, The Virtu-
al Tourist o Geographic.

http://www.photius.com/wfb2000/es/
http://www.cnig.es/index.jsp
http://www.dices.net/
http://www.icc.cat/
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp
http://www.geoplaneta.com/
http://encarta.msn.com/encnet/features/mapcenter/map.aspx
http://www.nationalgeographic.com/maps
http://maps.google.es/
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
http://maps.nationalgeographic.com/map-machine
http://www.mapquest.com/
http://www.virtualtourist.com/
http://www.virtualtourist.com/
http://www.geographic.org/
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3.9. Fonts biogràfiques

3.9.1. Definició i característiques

Les fonts�d’informació�biogràfica són les obres que ofereixen informa-

ció sobre una persona. El fet que es trobin publicades en alguna obra,

significa que són persones més o menys famoses.

Són fonts biogràfiques les biografies, autobiografies, memòries, diaris, episto-

laris, repertoris biogràfics, diccionaris biogràfics, biobibliografies i les hagio-

grafies:

• Biografies. Relaten la vida d’una persona. És escrita per una persona dife-

rent de la biografiada.

• Autobiografies. La persona escriu sobre ella mateixa. Són obres a mig camí

entre la història i la literatura. Exemple: autobiografia d’Albert Einstein.

• Memòries. La persona escriu sobre els records de la seva vida, fets en els

quals ha participat o dels quals ha estat testimoni.

• Diaris. La persona escriu el seu esdevenir diari, solen ser molt intimistes

i emotius.

• Epistolaris. Són les cartes que ha escrit i rebut el personatge. En aquest

tipus de font també s’inclouen els llibres d’entrevistes i converses mantin-

gudes per ell.

• Diccionaris� biogràfics. Ordenen la informació alfabèticament, d’acord

amb algun tipus de criteri unificador, com el país, professió, mateixa èpo-

ca, etc. En aquesta categoria destaquen els Quién es quién o Who is who

que són repertoris de personatges d’una mateixa professió o nacionalitat

del món contemporani. La primera edició del Who is who era anglesa, de

l’any 1849.

• Hagiografies. Són vides de sants i santes, molt utilitzades en història ecle-

siàstica.

La funció de les fonts bibliogràfiques és proporcionar informació sobre una

persona: vida, obra, context geogràfic i històric.

Per a buscar informació sobre una persona, a més d’aquestes fonts biogràfi-

ques, podem consultar obres de referència i publicacions seriades que també

són molt útils en aquests casos (enciclopèdies, diccionaris, publicacions pe-



CC-BY • PID_00192981 57 Tipologia documental

riòdiques, manuals, directoris, etc.). Atès que d’aquestes últimes es tracta en

apartats propis i la seva finalitat no és exclusivament biogràfica, ens centrarem

en les fonts pròpiament biogràfiques.

Consulta

• En una enciclopèdia podem consultar la ressenya biogràfica, més o menys extensa, de
personatges famosos, habitualment difunts. Per exemple: Gran enciclopèdia catalana,
Britannica online.

• Els diccionaris proporcionen notícies curtes i sintètiques sobre el personatge. Per
exemple: Diccionario enciclopédico abreviado Espasa.

• Els diaris ens informen dels personatges més actuals, com, per exemple, personatges
del món polític en diaris de difusió nacional (per exemple: El País) o del món econò-
mic (per exemple, Expansión).

• Els manuals són una gran font d’informació per a personatges històrics i de la litera-
tura. Per exemple: Manual de literatura de segon de batxillerat.

• Els directoris proporcionen informació actualitzada de grups de recerca. Per exemple:
directori d’investigadors americanistes del CSIC o la seva adreça i telèfon a les Páginas
blancas de Telefónica.

Elaborem una taula amb la tipologia proposada per Isabel Villaseñor:

Un sol personatge Més d’un personatge

Biògraf�i�biografiat�són
la�mateixa�persona:

Biògraf�i�biografiat�són
persones�diferents:

Repertoris�biogràfics:

Autobiografia
Memòries
Diaris
Epistolaris

Biografia
Hagiografies

Diccionaris biogràfics o
Who is who
Directoris tipus guia telefò-
nica

Al seu torn, cadascuna d’elles es podria tipificar per:

• Nacionalitat del personatge

Exemple

Qui és qui a les lletres espanyoles.

• Professió

Exemple

Biografies de físics.

• Sexe

Exemple

Escriptores en llengua espanyola

http://www.cervantesvirtual.com/portal/escritorasespanolas/


CC-BY • PID_00192981 58 Tipologia documental

3.9.2. Selecció de recursos

1)�Generals

• Biografías�y�vidas. Cercador de biografies en castellà que inclou milers de

registres amb personatges famosos, històrics i actuals. Podem fer-hi la cer-

ca per “cognoms, nom” o per “paraula clau”. Efemèrides, curiositats histò-

riques, personatges destacats, galeria fotogràfica i, sens dubte, biografies.

• Biographical�dictionary. Aquest diccionari bibliogràfic permet fer la cerca

per ordre alfabètic, nom, categoria, nacionalitat o mitjançant formulari.

• Biography. Pàgina web de contingut principalment americà en què tro-

barem petites ressenyes biogràfiques que ens mostraran aspectes concisos

i importants de la biografia del personatge; aquesta URL és una de les més

recomanades per a les consultes d’aquest tipus. La cerca es pot fer per se-

arch, schws (categories temàtiques), vídeos...

• Buscabiografías. Aquest recurs en castellà ofereix ressenyes clares i exten-

ses i, com a nota d’interès, direm que afegeix a cada registre l’URL del qual

s’ha pres la informació. Usa un motor de cerca en el qual hem d’introduir

el nom del personatge. La informació és reduïda per a personatges gene-

rals, però una mica més extensa si es tracta d’anglosaxons. Ofereix dues

seccions interessants: “tal dia com avui va néixer...” i “efemèrides”.

• Quién�es�quién

Exemple

Institut�Nacional�del�Llibre (1969). Quién es quién de las letras españolas [text imprès].
Madrid: Institut Nacional del Llibre Espanyol.

2)�Temàtiques. Fonts temàtiques són les que centren el seu estudi en personat-

ges d’una disciplina concreta. En els exemples següents el tema és Escriptores:

• Escriptores�i�pensadores�europees

• Escriptores. Directori biogràfic que proporciona informació per escripto-

res i els seus llibres. La cerca es pot fer per ordre alfabètic, llibres.

• Pàgines�web�d’escriptors

• Premi�Nobel

• Premis�Nobel. S’hi recullen dades biogràfiques sobre tots aquells que han

estat guardonats amb el premi Nobel.

http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.s9.com/biography
http://www.biography.com/
http://www.buscabiografias.com/
http://www.escritorasypensadoras.com/
http://www.escritoras.com/escritoras/
http://www.trazegnies.arrakis.es/pagescritores.html
http://nobelprize.org/
http://www.hispanobel.com/
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3)�Pàgines�web�de�personatges

• Astro�cosmo�Albert�Einstein

• Pàgina�web�oficial�de�Bette�Davis

• Doris�Lessing�a�restrospective

Pàgines web de
personatges

L’autoria d’aquestes pàgines
web és molt diversa: periodis-
tes, fans, mànagers, etc. Per a
avaluar la qualitat d’aquestes
fonts caldrà aplicar els parà-
metres estudiats en el mò-
dul “Descripció i avaluació de
fonts d’informació” d’aquesta
assignatura.

http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-a_einstein.htm
http://www.bettedavis.com/
http://www.dorislessing.org/
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4. Fonts d’informació bibliogràfiques

Les fonts�d’informació�bibliogràfica són els instruments que ens per-

meten accedir a monografies, publicacions seriades, articles científics,

tesis doctorals, comunicacions, informes i altres documents editats mit-

jançant, principalment, els catàlegs, les bibliografies nacionals i comer-

cials, els repertoris bibliogràfics i les bases de dades.

4.1. Catàlegs de biblioteques

4.1.1. Definició i característiques

Actualment milers de biblioteques són accessibles per la Xarxa, de manera

que permeten l’accés a les seves pàgines web. Són un univers d’informació en

format electrònic i ofereixen informació sobre els seus serveis i els seus catàlegs

a qualsevol hora del dia o de la nit.

Aquestes pàgines web contenen informació abundant, no solament sobre catà-

legs informatitzats, sinó també sobre altres recursos externs a la biblioteca;

entre les prestacions més comunes hi ha: l’accés a articles de revistes, obres de

referència, bases de dades, etc. Són serveis d’informació integrats a una sola

interfície que permetran a l’usuari localitzar la informació i accedir-hi d’una

manera fàcil i autònoma, alhora que ofereixen assistència a l’usuari.

El catàleg de la biblioteca és el principal inventari dels fons continguts en una

institució, ja que recull no solament les col·leccions de registres bibliogràfics

de tots els documents que tenen, sinó també col·leccions especials, vídeos,

mapes, CD-ROM, alhora que serveix de portal per a la cerca de recursos elec-

trònics, col·leccions digitals i bases de dades remotes. A més, són unes fonts

d’informació bibliogràfica de caràcter referencial excel·lents que recopilen i

indexen els fons d’una biblioteca o centre de documentació amb un document

secundari.

Els catàleg�d’accés�públic�en�línia, coneguts també com a OPAC, són

els catàlegs automatitzats als quals l’usuari pot accedir sense necessitat

d’intermediaris.
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La norma UNE 50-113-91-/2 defineix catàleg com a “document secundari que

registra i descriu documents reunits d’una manera permanent o temporal”.

Quan parlem de catàlegs ens referim, doncs, a la descripció d’un conjunt de

documents que formen part d’una col·lecció, ja sigui una biblioteca, una edi-

torial, una llibreria...

García Caro defineix el catàleg en línia com:

“El instrumento que permite al público acceder y consultar, de forma interactiva, los
materiales que forman la colección de la biblioteca a través de un terminal de ordenador,
ya esté situado en la propia biblioteca o, utilizando las redes de telecomunicaciones, desde
un terminal remoto”.

C. García Caro (1994). “Los catálogos en línea de acceso público (OPAC)” (pàg. 419-431).

Els objectius del catàleg són:

a) Identificar i localitzar físicament les obres.

b) Coordinar i orientar la catalogació entre biblioteques per a:

• Compartir registres.

• Elaborar catàlegs col·lectius.

• Dur a terme el préstec interbibliotecari.

• Permetre la consulta dels catàlegs mitjançant el Web.

c) Conèixer i controlar els fons d’una biblioteca.

d) Recuperar la informació d’una col·lecció determinada, un autor, edicions,

etc.

e) Proporcionar informació sobre el fons bibliotecari: nombre d’exemplars,

anys disponibles, obres reservades, reproducció de documents, sumaris de re-

vistes, obres en préstec, realització de reserves, etc.

L’aparició del World Wide Web ha permès que la majoria dels catàlegs siguin

accessibles en línia, amb prestacions diferents. Això va representar una verda-

dera revolució en el camp de les biblioteques, ja que a moltes els catàlegs es-

tan passant de ser únicament bases de dades bibliogràfiques a proporcionar el

text complet de nombrosos documents com, per exemple, publicacions periò-

diques, revistes electròniques, llibres electrònics, obres referencials, llocs web,

recursos electrònics... D’aquesta manera, la consulta dels catàlegs s’ha simpli-

ficat molt a partir de les diferents opcions del catàleg.

En aquests moments, es pot buscar al catàleg d’una biblioteca la referència

d’una monografia o article d’una revista, visualitzar informació bibliogràfica

sobre aquest document, conèixer quina és la seva ubicació física i veure si

està disponible per al préstec. I a partir d’algunes biblioteques digitals podrem

accedir al text complet en el mateix instant.
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Les últimes tendències apunten cap a l’Opac-portal, tal com explica Ma. Vic-

toria Játiva Millares, o OPAC estès, tal com el defineix Tomás Saorín.

Játiva Millares defineix l’Opac-portal com el punt d’entrada comuna a diversos

recursos i informacions que ofereix la Xarxa, organitzats de tal manera que

l’usuari pugui localitzar la informació que necessita sense necessitat de sortir

del lloc web. Mentre que Saorín l’explica com un servei desenvolupat en els

nous SIGB estesos, que amplien les seves funcions i serveis a la Xarxa i a l’àmbit

digital. En definitiva, el portal de la biblioteca es converteix en el portal d’accés

a recursos i serveis informatius d’una manera organitzada de tal manera que

l’usuari pugui localitzar la informació que necessita sense sortir del lloc web.

4.1.2. Selecció de recursos

1)�Directoris�nacionals

• Biblioteques�espanyoles�i�de�tot�el�món

• Biblioteques�públiques�de�l’Estat

• Biblioteques�universitàries�espanyoles

2)�Directoris�internacionals

• Libdex

• The�National�Libraries�of�Europe.�Xarxa�de�biblioteques�nacionals�eu-

ropees

3)�Catàlegs�de�biblioteques

• Biblioteca� Nacional� Espanyola. A partir del catàleg bibliogràfic de la

Biblioteca Nacional podem consultar la Bibliografia Nacional Espanyola.

Conté les descripcions bibliogràfiques de: llibres moderns publicats a par-

tir del 1831; llibres antics, fullets i fulls impresos fins al 1830; llibres i do-

cuments manuscrits; revistes i diaris; dibuixos, gravats i fotografies; mapes

i plànols; videogravacions; partitures i enregistraments sonors. La cerca es

pot fer per cerca senzilla (paraula clau, llista bibliogràfica o exacta) i cerca

avançada per tots els camps: autor, títol, matèria, col·lecció, notes, ISBN,

ISSN, i limitar-la per data de publicació.

• British�Library

• Biblioteca�Nacional�Francesa

• Biblioteca�de�la�Universitat�de�Lleó

• Biblioteca�de�la�Complutense

Lectura recomanada

Ma.�V.�Játiva�Millares�(2002,
novembre-desembre). “Opac-
portal: una nueva forma de
ofrecer los recursos y servici-
os de la biblioteca”. El Profe-
sional de la Información (vol.
11, núm. 6, pàg. 442-453).

http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm
http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/DirectorioBPE/DirectorioBPE.html
http://www.csic.es/cbic/webuni.htm
http://www.libdex.com/
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/map_en.html
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/map_en.html
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://catalogue.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://biblio.uoc.es/
http://cisne.sim.ucm.es/screens/mainmenu.html
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• Biblioteca�de�Sevilla

• Biblioteca�de�la�UOC

Exemple de consulta del catàleg de la biblioteca de la UOC

Des del catàleg de la UOC es pot consultar el fons bibliogràfic de la UOC, la bibliografia
recomanada de les assignatures i les fonts d’informació de subscripció de la biblioteca
mitjançant el cercador de recursos electrònics MetaLib (cerca simple / cerca avançada).

Consulta del catàleg de la biblioteca de la UOC

4.2. Catàlegs col·lectius

4.2.1. Definició i característiques

Els catàlegs col·lectius sorgeixen de l’esforç cooperatiu que les biblioteques

fan amb l’objectiu de crear un únic catàleg que reuneixi el fons de totes les

institucions que l’integren. El seu objectiu final és posar en comú el registre

de les col·leccions que el conformen i permetre la consulta simultània del fons

de més d’una biblioteca o més d’un centre de documentació. Això requereix

una feina conjunta de normalització i aplicació.

http://fama.us.es/
http://www5.unileon.es/bibportal/
http://biblio.uoc.es/esp/index.html


CC-BY • PID_00192981 64 Tipologia documental

Les característiques més importants d’aquests catàlegs són: l’actualització i

l’accessibilitat. Aquest tipus de catàlegs ha d’oferir informació dels fons tan

actualitzada com sigui possible i que aquesta sigui fàcilment accessible per als

usuaris que la consulten. Això té un avantatge doble:

1) L’estratègia de cerca que es fa es duu a terme consultant el fons de diverses

biblioteques alhora.

2) La interfície de consulta és única.

Els catàlegs col·lectius si bé van representar una innovació tecnològica, ac-

tualment presenten una sèrie de problemes derivats de la seva naturalesa i

concepció perquè aquests catàlegs col·lectius es consulten en línia, però no

s’actualitzen de manera simultània.

El procés habitual en la majoria d’ells és que, d’una manera periòdica, cada

centre envia a la unitat central de procés les dades corresponents a la descrip-

ció dels fons i les localitzacions, informació que després és consultable des de

la interfície corresponent. Això comporta una sèrie d’inconvenients, ja que

aquestes actualitzacions, encara que aconsegueixen una periodicitat regular,

se solen distanciar diversos mesos, la qual cosa comporta que les catalogacions

no estiguin disponibles al catàleg col·lectiu fins a bastant temps després que

realment ho estiguin a la biblioteca d’origen.

D’altra banda, tampoc no solen contenir una eina que, en bolcar les dades,

eviti els duplicats de catalogacions que es troben accessibles en diversos cen-

tres. Seria necessari, en aquest cas, disposar d’un procediment que no solament

permetés evitar aquestes duplicacions, sinó que sigui el mateix catalogador

qui decideixi la descripció bibliogràfica que més li interessa, depenent de la

qualitat o de si és més o menys completa la informació que ofereix.

Aquestes dues qüestions, juntament amb altres que veurem en el punt següent,

han propiciat un nou pas endavant quant a la gestió interbibliotecària al nostre

país. Són les xarxes bibliotecàries, en què l’usuari, en última instància, és el

verdader beneficiat dels nous serveis.

4.2.2. Selecció de recursos

Els catàlegs col·lectius es poden classificar atenent diversos criteris: per tipolo-

gia de biblioteques, per àmbit geogràfic, per compartir el mateix programa o

pel tipus de documents que recullen.

1)�Per�tipologia�de�biblioteques

• Catàleg�col·lectiu�de�la�Xarxa�de�biblioteques�del�CSIC

• Catàleg�de�les�biblioteques�públiques�de�l’Estat

http://www.csic.es/cbic/otroscat/webuni.html
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• Rebiun.�Xarxa�espanyola�de�biblioteques�universitàries

2)�Per�àmbit�geogràfic

El context geogràfic pot arribar des d’una característica tan general com un

país a una província, passant per les comunitats autònomes.

• Catàleg�col·lectiu�de�les�universitats�de�Catalunya�(CCUC). Aquest catà-

leg disposa de dos milions de títols corresponents a monografies, revistes,

mapes, discos, vídeos, CD-ROM, disquets, etc. i vuit mil revistes i llibres

electrònics amb accés al text complet. La consulta es pot fer en català, cas-

tellà i anglès. El CCUC es va iniciar l’any 1996 i és gestionat pel Consorci

de biblioteques universitàries de Catalunya. Actualment en formen part

34 institucions diferents.

• Madroño.�Consorci�de� les�universitats�de� la� comunitat�de�Madrid� i

de�la�UNED�per�a�la�cooperació�bibliotecària. El Consorci té com a ob-

jectiu fonamental millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris mitjançant

la cooperació interbibliotecària amb la finalitat de compartir recursos ca-

talogràfics i establir el catàleg col·lectiu de les universitats de la comuni-

tat de Madrid: Universitat d’Alcalá de Henares, Universitat Autònoma de

Madrid, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat Complutense de Ma-

drid, Universitat Politècnica de Madrid, Universitat Nacional d’Educació

a Distància, Universitat Rei Joan Carles.

3)�Per�compartir�el�mateix�programa

• Xarxa� universitària� espanyola� de� catàlegs� Absys� (RUECA). Des

d’aquesta adreça es pot accedir als catàlegs de les universitats espanyoles

les biblioteques de les quals fan servir el sistema de gestió ABSYS (Castella-

la Manxa, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, la Rioja, Múrcia,

Pontifícia de Comillas i Centre Universitari Francisco de Vitoria). Aquest

catàleg permet visualitzar l’estat actual del registre mitjançant un enllaç

des del catàleg col·lectiu fins al catàleg de la mateixa biblioteca que té el

registre concret.

4)�Pel�tipus�de�documents�que�recullen

• Catàleg�col·lectiu�del�patrimoni�bibliogràfic�espanyol. Aquest catàleg

col·lectiu té com a objectiu l’inventari i la descripció del patrimoni bibli-

ogràfic dipositat a les biblioteques espanyoles, públiques o privades. Els

seus registres descriuen majoritàriament diferents edicions d’obres impre-

ses entre els segles XV i XX, i també informació sobre els exemplars concrets

d’aquestes edicions dipositats a prop de 500 biblioteques.

http://rebiun.crue.org/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://www.cbuc.es/ccuc/
http://www.cbuc.es/ccuc/
http://www.consorciomadrono.es/index.html
http://www.consorciomadrono.es/index.html
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• Catàleg�col·lectiu�espanyol�de�publicacions�periòdiques. Catàleg man-

tingut, actualitzat i coordinat per la Biblioteca Nacional, per la qual cosa

forma part del catàleg general d’aquesta institució, ARIADNA.

• DOCUMAT.�Catàleg�col·lectiu�de�publicacions�periòdiques�de�l’àrea�de

matemàtiques. La Xarxa DOCUMAT és integrada per divuit biblioteques

universitàries i científiques.

• MECANO.�Catàleg�col·lectiu�d’hemeroteques�espanyoles�d’enginyeria,

informàtica�i�tecnologia. MECANO es constitueix com una xarxa de bi-

blioteques orientada a proporcionar-se entre elles, d’una manera ràpida i

eficaç, fotocòpies d’articles de revistes o ponències a congressos, existents

a les biblioteques de la Xarxa.

4.3. Bibliografies nacionals

4.3.1. Definició i característiques

En el Congrés Internacional sobre Bibliografies Nacionals organitzat per la

Unesco el 1977 es va definir la bibliografia nacional com a: “el conjunt de re-

gistres que componen la producció bibliogràfica d’un país en totes les seves

llengües oficials, en suport paper o en altres tipus de suport, i que apareixen

publicats regularment en un organisme oficial o en un organisme autoritzat

oficialment”.

D’aquesta definició s’extreu el seu possible caràcter plurilingüe i els diferents

tipus de publicacions que poden incloure:

• Les publicacions registrades amb ISBN (monografies).

• Les publicacions registrades amb ISSN (publicacions seriades).

• Les publicacions oficials (procedents de l’Administració pública).

• La denominada literatura grisa (tesis, actes de congressos i seminaris, do-

cuments de treball).

• Les publicacions editades fora dels canals ordinaris de difusió.

• Les publicacions no textuals (mapes, partitures musicals i pel·lícules).

Les bibliografies o repertoris bibliogràfics es defineixen com a obres de referència

secundàries que s’utilitzen per a localitzar la informació de textos escrits que

contenen altres fonts primàries com, per exemple, llibres, revistes, ordenats

seguint un sistema preestablert, sense tenir en compte el material que els ser-

veixi de suport.

Els objectius de les bibliografies nacionals són:

http://servicios.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNCCPP4
http://documat.unirioja.es/
http://www.upv.es/pls/obib/est_mec.menu?p_estilo=200&p_kiosco=N
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• Informar del que s’ha escrit sobre una qüestió o lloc, o per una o diverses

persones, etc.

• Identificar un text, és a dir, verificar-ne l’existència i l’autenticitat de les da-

des que l’individualitzen: nom d’autor, títol, peu d’impremta, extensió...

• Localitzar aquests materials a les biblioteques on puguin ser, amb la

qual cosa la bibliografia es converteix en un element no solament

d’identificació, sinó també de localització.

• Servir com a instrument per a l’increment del fons d’una biblioteca (ad-

quisicions, accés).

• Servir d’inventari de la producció intel·lectual recopilada mitjançant el

registre d’obres publicades en aquesta àrea del coneixement.

• Elaborar instruments per al servei de referència, com llistes selectives.

• Servir com a model per a catalogació i classificació.

La funció de les bibliografies és facilitar el treball intel·lectual, de manera que

es converteixen en l’instrument universal de control de les informacions, mit-

jançant la recerca, identificació, descripció i classificació dels documents es-

crits. A més, identifiquen i reuneixen els textos publicats (o part d’ells) sobre

una qüestió en un període de temps determinat, amb la finalitat d’informar

del fons existent en aquesta temàtica.

Les bibliografies reuneixen totes les publicacions que hi ha sobre una

matèria o un autor determinats, independentment del lloc on estiguin

dipositades (és a dir, sense tenir en compte en quina biblioteca o quin

centre es troben).

Les bibliografies proporcionen les dades identificatives de les obres següents:

1) En les monografies: nom de l’autor o els autors, títol, edició, editorial, for-

mat i nombre de pàgines. De vegades s’hi pot incloure el preu.

2) En les publicacions�periòdiques: nom de l’autor o els autors, any de pu-

blicació, títol de l’article i localització de l’article dins del document font, és a

dir, de la publicació periòdica o revista on es publica (títol de la revista, volum,

número, mes, any de publicació i nombre de pàgines).
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La bibliografia�nacional és el millor instrument per a assegurar el re-

gistre del patrimoni de l’edició nacional i aconseguir un control bibli-

ogràfic eficaç.

Les biblioteques nacionals han de treballar en cooperació amb altres organis-

mes, però tindran la responsabilitat de coordinació i aplicació de les normes.

El conjunt de les bibliografies nacionals constitueix la bibliografia internacio-

nal, en el context del control bibliogràfic internacional (CBU), concepte establert

per l’IFLA i acceptat mundialment.

L’IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques)

conté una secció sobre bibliografies.

Les bibliografies nacionals entren de ple en el programa CBU l’objectiu del

qual és crear un sistema mundial de control i intercanvi dels registres bibli-

ogràfics perquè es pugui facilitar, a escala mundial, una forma internacional-

ment acceptable, el subministrament de dades bibliogràfiques de totes aque-

lles publicacions que es fan al món.

El control bibliogràfic pressuposa l’existència d’una agència bibliogràfica na-

cional, organisme que s’encarregaria de fer la catalogació i registre de totes les

publicacions noves segons la normativa internacional.

La bibliografia nacional pot ser de dos tipus: bibliografia nacional en curs,

que és la que recull la producció a mesura que aquesta es va generant, i la bi-

bliografia nacional retrospectiva, que recull la producció d’un període passat.

Les bibliografies nacionals en curs són òrgans d’informació de la producció

intel·lectual d’un país i serveixen a la recerca, a la indústria editorial i a qual-

sevol professió per a l’acompliment de la qual sigui necessari el suport dels

llibres. Mentre que les bibliografies retrospectives funcionen com un inventari

de la producció escrita: tenen una classificació alfabètica de títols i autors anò-

nims, de vegades amb el complement de diversos índexs: rares vegades tenen

una forma sistemàtica.

Al seu torn, aquestes bibliografies poden ser de caràcter oficial, l’elaborada

per l’agència bibliogràfica nacional, i de caràcter comercial. elaborada per en-

titats privades, les editorials, entre d’altres. Les bibliografies nacionals en curs

s’elaboren d’acord amb el dipòsit legal, la qual cosa permet donar un reconei-

xement oficial als documents publicats.

Cada país elabora la seva pròpia bibliografia nacional. A Espanya, la Biblioteca

Nacional s’encarrega d’elaborar les bibliografies de monografies, mentre que

l’Institut Bibliogràfic Nacional, integrat dins de la Biblioteca Nacional, reuneix

les publicacions seriades.

http://www.ifla.org/
http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
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La bibliografia espanyola recull els registres bibliogràfics dels documents pu-

blicats a Espanya i que ingressen a la Biblioteca Nacional d’acord amb les dis-

posicions vigents de dipòsit legal. És un instrument per al control bibliogràfic

nacional, constitueix el registre de la producció editorial espanyola i facilita

la difusió del patrimoni intel·lectual i cultural del país per a les generacions

presents i futures.

La bibliografia espanyola impresa va iniciar la seva publicació per primera ve-

gada el 1959, amb la recollida de llibres o monografies a què posteriorment es

van anar agregant altres materials. Actualment inclou monografies, publicaci-

ons periòdiques, música impresa i cartografia, amb diferent periodicitat segons

el tipus de material. L’edició en CD-ROM de monografies, que es va iniciar el

1992 –amb caràcter retrospectiu des del 1976– va finalitzar la seva publicació

l’any 2007. La bibliografia espanyola en línia és accessible des d’abril del 2007.

A més, cada comunitat autònoma elabora la seva pròpia bibliografia general

autonòmica: per exemple, la Bibliografia nacional de Catalunya. Barcelona: Ins-

titut Català de Bibliografia, 1983; Bibliografia valenciana. València: Conselleria

de Cultura, Educació i Ciència, 1988 –n’hi ha una versió per a monografies i

per a publicacions periòdiques.

La bibliografia nacional en línia permet una actualització més freqüent i una

distribució més ràpida i eficaç. Facilita la cerca i la recuperació de la informació.

Permet la còpia i descàrrega gratuïta dels registres.

L’estructura de la bibliografia espanyola presenta una organització sistemà-

tica, en la qual els registres bibliogràfics s’ordenen per grans grups temàtics

de la classificació decimal universal (CDU), excepte la música impresa. Dins

d’aquests grups, els registres s’ordenen alfabèticament per l’encapçalament

principal i es complementen amb els índexs dels principals punts d’accés: au-

tor, títol, sèrie, matèria, etc.

La descripció i classificació dels registres bibliogràfics es duen a terme seguint

la normativa internacional i la tradició catalogràfica espanyola, regles de ca-

talogació, ISBD, encapçalaments de matèria i CDU.

Les bibliografies nacionals presenten uns objectius molt definits:

• Reunir la producció bibliogràfica d’un país, una nació o un territori.

• Servir com a variable per a ajudar a determinar la producció editorial.

• Facilitar l’accés als documents de la comunitat d’un país, una nació o un

territori.

• Orientar les polítiques de publicació.

• Fomentar el control bibliogràfic universal.
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4.3.2. Selecció de recursos

• Bibliografia�Nacional�Espanyola. Conté tots els documents que entren

per dipòsit legal per a produir la bibliografia espanyola. La Bibliografia Na-

cional Espanyola es publica en CD-ROM i en paper, les dades procedeixen

de la base de dades de l’OPAC Ariadna de la Biblioteca Nacional. La con-

sulta es pot fer en línia des de la base de dades ARIADNA, elaborada per

la Biblioteca Nacional.

• Bibliografia�Nacional�Britànica. Ofereix informació sobre les funcions

de la seva biblioteca i de les col·leccions que constitueixen la bibliografia

nacional. Ofereix informació del dipòsit legal.

• Bibliografia�Nacional�Francesa. Ofereix informació sobre la Bibliografia

Nacional Francesa (estadístiques i elaboració). Facilita informació sobre el

dipòsit legal de França.

• The�National�Libraries�of�Europe. Xarxa de biblioteques nacionals euro-

pees.

4.4. Bibliografies comercials

4.4.1. Definició i característiques

Les bibliografies comercials també es denominen repertoris de llibres en venda

i/o books in print.

Les bibliografies�nacionals�comercials i els repertoris�de�llibres�en

venda són relacions o llistes d’obres establertes d’acord amb la produc-

ció editorial d’un país. Tenen com a objectiu informar el públic de les

existències disponibles en venda durant els últims anys, amb la publi-

cació prèvia de la bibliografia nacional.

A la pràctica, les bibliografies comercials equivalen a verdaderes bibliografies

nacionals, amb la diferència que no han estat elaborades per organismes esta-

tals i que, en no tenir en compte les publicacions oficials, inclouen un tant

per cent menys de registres.

http://servicios.bne.es/esp/servicios/bibliografiaesplinea.htm
http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/map_en.html
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Segons I. de Torres (1998) són:

“Obras de referencia, de carácter referencial o indirecto, que proporcionan información
comercial secundaria y que contienen la descripción de los documentos escritos, orde-
nados siguiendo un sistema preestablecido y sin importar cuál sea el material que los
soporte”.

Arturo Martín Vega (1995) identifica el terme bibliografies comercials amb el de repertoris
de llibres en venda i el defineix com a:

“[...] relaciones de obras establecidas de acuerdo con la producción editorial de un país
que pretenden dar al usuario información de las existencias disponibles en venta durante
los últimos años previos a la aparición de estas bibliografías”.

Les bibliografies nacionals comercials i els repertoris de llibres en venda pre-

nen com a punt de referència la sol·licitud de l’ISBN (número internacional

normalitzat per a llibres), el número internacional normalitzat per a mono-

grafies que faciliten les agències nacionals de l’ISBN.

Les bibliografies nacionals comercials s’organitzen alfabèticament per autors,

títols, matèries i, de tant en tant, per editorials. Cada registre facilita les dades

bàsiques per a la possible adquisició de l’obra, inclosos el preu i l’ISBN.

Les bibliografies nacionals comercials presenten una finalitat estrictament co-

mercial, amb un triple objectiu:

1) Donar a conèixer les últimes novetats del mercat.

2) Divulgar les obres endarrerides encara disponibles en els circuits comercials.

3) Orientar els comerciants sobre els fons existents.

La gestió del control bibliogràfic varia d’uns països als altres. En alguns cor-

re a càrrec de les associacions professionals del món del llibre, en d’altres se

n’ocupen empreses especialitzades en informació bibliogràfica i de referència,

mentre que en d’altres depèn d’organismes estatals.

Per exemple al Regne Unit és J. Whitaker & Sons Ltd. qui gestiona l’agència

nacional de l’ISBN i qui publica el British books in print, repertori de llibres en

venda que es publica amb criteris de rendibilitat econòmica. El mateix ocorre

als Estats Units amb l’empresa Bowker, mentre que a França és l’editorial Cercle

de la Librarie-Electre la que edita la base de dades bibliogràfica Electre, i a Itàlia

Informazione Editoriale són els qui gestionen el sistema en cooperació amb

les associacions professionals del sector.

A Espanya és l’Agència Espanyola de l’ISBN que depèn de la Sotsdirecció Ge-

neral de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles la que s’ocupa

de desenvolupar el sistema ISBN al nostre país, imposat pel Decret 2984/1972,

de 2 de novembre, que estableix l’obligació de consignar en tota classe de lli-

bres i fullets l’ISBN.

http://www.globalbooksinprint.com/
http://www.electre.com/
http://www.ie-online.it/
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El número d’ISBN pot ser sol·licitat pels editors, empreses, associacions, insti-

tucions educatives, fundacions, organismes administratius, etc., per a cadas-

cuna de les seves publicacions, o bé pels autors responsables de l’edició de les

seves pròpies obres. L’Agència assignarà, gratuïtament, a cada editorial el seu

prefix corresponent segons la seva producció editorial.

Amb l’aparició d’Internet un altre sector que busca tenir més presencia a la Xar-

xa són les llibreries�digitals. Internet ha permès que multitud d’establiments

puguin publicar els seus productes d’informació a un preu assequible i amb

una projecció geogràfica sense precedents. El projecte més ambiciós és repre-

sentat per Amazon. En aquest sentit cal destacar el nou projecte de Google

Booksearch o Cerca de llibres a Google l’objectiu dels quals és la cerca, previ-

sualització i venda de llibres per Internet.

• Alibris

• Amazon.com

• Mundi-Libro

4.4.2. Selecció de recursos

• Base�de�dades�en�línia�de�llibres�editats�a�Espanya. Conté referències

bibliogràfiques de tots els llibres editats a Espanya des del 1972. És gestio-

nada per l’Agència Espanyola de l’ISBN. Les dades les proporciona el ma-

teix editor en tramitar la sol·licitud d’assignació d’ISBN, obligatòria des del

1972. Aquesta base permet l’accés tant als llibres disponibles com esgotats.

La difusió dels documents és en castellà, català, basc i gallec.

• Repertori�integrat�de�llibres�en�venda�a�Iberoamèrica�(RILVI). La cober-

tura del llibre hispanoamericà es fa mitjançant la base de dades ISBN: re-

pertori integrat de llibres en venda a Iberoamèrica, fruit de la col·laboració

de l’Agència Espanyola de l’ISBN i CERLAC (Centre Regional per al Foment

del Llibre a l’Amèrica Llatina i el Carib).

4.5. Bases de dades

4.5.1. Definició i característiques

Una base de dades és el conjunt de registres estructurats en camps, emmagat-

zemats en un suport electrònic, per a la visualització de la qual és necessari

tant un ordinador com un programa automàtic de recuperació d’informació

(Merlo; Arroyo, 2006).

http://www.amazon.com/
http://www.books.google.es/
http://www.alibris.com/
http://www.amazon.com/
http://www.mundilibro.com/
http://www.cerlalc.org/rilvi/index.php
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Ernest Abadal (2001) defineix una base de dades com el conjunt d’informació

bàsicament textual o alfanumèrica que ha estat gravada en un suport electrò-

nic i que disposa, a més, d’un programa informàtic que en facilita la recupe-

ració.

Les bases�de�dades són fonts d’informació excel·lents, per la qual cosa

les hem de considerar com a recursos informatius d’interès per a bibli-

oteques i centres d’informació.

Les bases de dades es poden classificar, segons Rodríguez Yunta, a partir de

múltiples criteris:

• Pel tipus d’informació primària o secundària que conté (referencials o de

font).

• Pel tipus d’organisme que les produeix: públiques o privades.

• Per la cobertura temàtica de què tracten: biblioteconomia, sociologia, bi-

ologia, etc.

• Pel tractament documental: es poden denominar catàlegs de biblioteques,

bases de dades de sumaris, indexació o resum i citacions.

Entre les múltiples classificacions possibles optem per organitzar les bases de

dades en funció del seu contingut i accés; bases de dades factuals, referencials,

a text complet (amb llicència, lliure accés) i mixtes.

4.5.2. Selecció de recursos

Bases de dades factuals

Les bases de dades factuals proporcionen el document primari, és a dir, la dada

concreta i original a text complet, que pot ser de tipus textual, numèric o

multimèdia:

• Textual: lleis, IBERLEX, premsa.

• Numèric: conté dades concretes, estadístiques, enquestes com, per exem-

ple, INEBASE, base de dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

• Multimèdia: contenen so, imatge fixa i en moviment.

Bases de dades referencials

Les bases de dades referencials són aquelles que contenen informació referen-

cial o secundària que serveix per a descriure i permetre la localització de docu-

ments impresos (llibres, articles), sonors, iconogràfics, audiovisuals o electrò-

nics, i es remet l’usuari a una altra font d’informació per a obtenir la resposta.

http://www.ine.es/


CC-BY • PID_00192981 74 Tipologia documental

Es tracta de compilacions de referències que remeten sempre a una altra font,

document, organització per a extreure la informació. Aquestes bases poden ser

de caràcter bibliogràfic i directori.

1)�Bases�de�dades�bibliogràfiques�referencials

Es caracteritzen per recollir referències de llibres com, per exemple, bases de

dades de l’ISBN; de referències de tesis, com la base de dades Teseo; d’articles

de revistes, com la base de dades ISOC; de sumaris, dades bibliogràfiques en

curs com el Currents contents; de premsa, com Reuters; de patents com OEPM.

• Base�de�dades�TESEO. Produïda pel Ministeri d’Educació i Ciència, pro-

porciona informació referencial sobre les tesis doctorals llegides a Espanya

des del 1976. Disposa d’un sistema de cerca senzill i avançat. La cerca es

pot dur a terme per autor, director, universitat, títol o matèria. Aquesta

base facilita només la referència i, en la major part dels casos, el resum.

Exemple de consulta a la base de dades TESEO

2)�Bases�de�dades�bibliogràfiques�que�recullen�el�contingut�(sumari,�matè-

ria�o�resum)

• Bases�de�dades�bibliogràfiques�del�CSIC que ofereixen la informació bi-

bliogràfica bàsica continguda en les bases de dades ICYT (ciència i tecno-

logia), ISOC (ciències socials i humanitats) i IME (biomedicina).

https://www.micinn.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
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• Compludoc. Base de dades d’articles de revistes.

• Dialnet. Base de dades de sumaris de revistes iberoamericanes.

• Sumaris�electrònics. Base de dades del Consorci de biblioteques univer-

sitàries de Catalunya.

• RACO� (revistes� catalanes� amb� accés� obert). Permet accedir a més de

83.000 articles de 232 revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

RACO és un projecte conjunt de la Biblioteca de Catalunya, del Centre

de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i del Consorci de biblioteques

universitàries de Catalunya (CBUC), creat a partir de la base de dades de

sumaris electrònics del CBUC.

• Catàlegs�de�biblioteques. Són també bases de dades bibliogràfiques que

descriuen el contingut de les revistes.

• Índexs�de�citacions. Es consideren també bibliogràfiques perquè a part

de descriure el document ofereixen informació sobre quins autors són els

més citats en un determinat treball o text. La base de dades més coneguda

és l’ISI Web of knowledge.

Bases de dades a text complet de lliure accés

• TDX.�Tesis�doctorals�en�xarxa. Dipòsit cooperatiu en format digital que

conté les tesis presentades a les universitats catalanes i altres comunitats

autònomes. La cerca es pot fer per autor/a, director/a, títol, matèria de la

tesi, universitat i departament on s’ha llegit, etc. A més, permet la consulta

i accés al text complet de la tesi.

• Repositoris. Servidors en els quals s’emmagatzemen documents, als quals

s’accedeix mitjançant sistemes automàtics de recuperació. Es denominen

també arxius o dipòsits de documents. Són una iniciativa OAI, arxius oberts

d’origen cooperatiu i desinteressat. La interoperativitat es fa mitjançant

metadades que utilitzen el Dublin Core per a recuperar els documents i

l’XML com a sintaxi.

– E-prints�Complutense

– E-Lis�E-prints�in�Library�and�Information�Science

– Recercat. Repositori universitats catalanes

Bases de dades a text complet sota llicència

En estar sotmeses a una llicència de pagament, és necessari accedir a aquest

grup de bases de dades mitjançant una unitat d’informació com, per exemple,

la biblioteca de la UOC. Per a localitzar aquestes bases de dades és necessari

conèixer tant els productors com els proveïdors que les distribueixen.

Vegeu també

Vegeu també el mòdul “Fonts
institucionals” d’aquesta assig-
natura.

http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm
http://dialnet.unirioja.es/
http://sumaris.cbuc.es/
http://www.raco.cat/
http://www.tesisenxarxa.net/
http://www.ucm.es/eprints
http://eprints.rclis.org/archive/00002759/
http://www.recercat.net/
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A continuació, esmentem algunes de les entitats més importants com a pro-

ductores i distribuïdores de bases de dades: Dialog, EBSCO, ISI, OCLC, etc.

• Ebsco�Information�Service. Base de dades multidisciplinària, bibliogràfi-

ca i de text complet que permet l’accés a milers de revistes electròniques

de diferents editorials.

• Elsevier.�Editor.�Science�Direct. Base de dades especialitzada en àmbits de

la medicina, ciència i tecnologia amb accés al text complet dels articles de

més de 1.600 revistes publicades per Elsevier. Inclou les revistes publica-

des anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt

Health Sciences i altres editors.

• Emerald.�Editor.�Emerald�Full�Text

Bases de dades mixtes

• Dialnet. És un portal integrador de recursos (revistes, llibres, tesis) que es

constitueix en una de les principals bases de dades de contingut hispà.

Facilita l’accés als sumaris, resum i, moltes vegades, al text complet.

• Scholar�Google�o�Google�acadèmic. Permet buscar bibliografia especia-

litzada d’una manera senzilla tant des de la biblioteca com des de la xarxa

en un gran nombre de disciplines i fonts com, per exemple, estudis revi-

sats per especialistes, tesis, llibres, resums i articles de fonts com editorials

acadèmiques, societats professionals, dipòsits d’impressions preliminars,

universitats i altres organitzacions acadèmiques. També permet trobar do-

cuments acadèmics, resums i citacions, i obtenir informació sobre docu-

ments acadèmics clau en un camp de recerca i ordena els resultats de la

cerca per ordre de rellevància.

http://dialnet.unirioja.es/
http://scholar.google.es/
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5. Recursos d’informació a Internet

Internet és una xarxa de xarxes, descentralitzada i de cobertura mundial, for-

mada per la connexió directa entre computadores o ordinadors mitjançant un

protocol especial de comunicació. La difusió d’Internet és un pas decisiu en

la societat de la informació.

L’impacte dels canvis de la societat de la informació en les tasques dels docu-

mentalistes ha estat molt fort a partir de la dècada de 1990 amb el desenvolupa-

ment de les comunicacions gràcies a la xarxa Internet. Els serveis d’informació

i documentació (biblioteques, centres de documentació) s’han adaptat a la

nova manera de treballar i han sabut aprofitar les noves possibilitats que es

presentaven per a oferir més serveis i millors condicions. Molts camps s’han

vist impulsats, però l’accés a les fonts d’informació ha estat un dels més be-

neficiats.

La informació a Internet presenta unes característiques diferents dels suports

tradicionals, ja que a diferència d’aquests últims, no és estable, no és selecci-

onada, ni organitzada d’una manera centralitzada i és escassament indexada.

Representa un volum de milers de terabytes, amb text, imatge i àudio, amb

múltiples formats (HTML, PDF, DOC, GIF, JPEG, WAW, AVI, MP3...) i una vo-

latilitat elevada (Koehler, 1990) que es calcula en uns 2,9 anys de vida per web.

Les fonts que contenen aquesta informació són en la majoria de casos la trans-

lació de la font en paper o electrònica (monografies, articles, revistes, diaris,

bases de dades, fotografies, vídeos accessibles des d’Internet), però Internet

també ha creat noves fonts (les llistes de discussió) i eines (cercadors, directo-

ris, portals).

La Xarxa disposa d’una immensa quantitat d’informació. L’home sempre ha

estat conscient de la dificultat de manejar aquest volum i dels problemes a

l’hora d’indexar i classificar tots els recursos que hi ha a la Xarxa. Des de la

primera ARPANET en la dècada de 1960 fins avui, s’han fet necessaris mètodes

que facilitin la localització de les fonts, cada vegada més nombroses.

Històricament han anat sorgint diversos instruments dissenyats per a organit-

zar els recursos i ajudar en la seva localització: els directoris, com Yahoo el

1994 on un equip humà classificava les fonts al seu índex de categories i arri-

bava a cobrir el 20% de les fonts existents en aquell moment, o cercadors com

Altavista el 1996 que amb el seu robot de rastreig de la Xarxa emmagatzemava

la informació d’una manera automàtica i gairebé immediata en la seva base

de dades.
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Avui en dia els serveis de cerca a la Xarxa giren entorn d’aquests dos

grans paradigmes: buscar per un índex temàtic (o directori) o per motors

de cerca (Dempsey i altres, 2000, pàg. 254).

Actualment no hi ha eines de cerca pures al 100%, ja que la majoria combina

un directori amb la possibilitat de buscar al cercador, encara que una de les

dues opcions sigui la predominant.

5.1. Directoris de recursos web

5.1.1. Definició i característiques

Els directoris, com els cercadors i els portals, són instruments que ofe-

reixen enllaços a recursos d’Internet, però la seva particularitat és que

els organitzen en una classificació temàtica.

Els directoris estan elaborats per un equip humà, la qual cosa implica un procés

de selecció de fonts, identificació del contingut, descripció i indexació més

valuosa que el que fa un robot com en el cas dels cercadors. En ser recopilats

per un equip humà, els directoris es coneixen com a productes d’informació d’alt

valor afegit. En aquesta categoria de directoris s’inclouen els índexs temàtics,

les guies temàtiques i Internet Subject Gateways.

Els directoris permeten:

• Accedir a una col·lecció seleccionada i estructurada de recursos de qualitat

per temes.

• Fullejar les categories temàtiques –browsing.

• Buscar a la col·lecció per paraules clau mitjançant un formulari.

Els recursos dels directoris són organitzats per documentalistes i bibliotecaris,

que seleccionen recursos de la Xarxa altament especialitzats. És preferible un

nombre inferior de recursos però més concrets i avaluats, és a dir, es prefereix

la precisió que l’exhaustivitat (Navarro i Tramullas, 2005, pàg. 51).

Una vegada seleccionats, els descriuen breument per a orientar l’usuari en la

seva cerca i els contextualitzen en una estructura jeràrquica de classificació

per temes.

Exemples de fonts seleccionades en un directori

Bases de dades de publicacions en sèrie, literatura grisa (informes, tesis...), llibres digitals,
etc.
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Cada directori utilitza el llenguatge documental més adequat al seu fons o

tradició documental, que pot ser, o bé un sistema de classificació o un tesaurus.

Exemples de directoris i llenguatges que utilitzen sistema de classificació o
un tesaurus

• BUBL. Sistema de classificació Dewey i encapçalaments de matèria de l’LCSH
• INFOMINE. Sistema de classificació LCC i encapçalaments de matèria de l’LCSH
• INTUTE. Tesaurus: Hasset, IBBS, CAB i el sistema de classificació CDU.

La mateixa estructura arbòria de la classificació permet a l’usuari recórrer o fullejar les
categories. Cadascuna d’elles es pot obrir en successives classificacions fins a arribar a
oferir l’enllaç a la font seleccionada. A més, solen incloure formularis de cerca per a con-
sultes directes per paraules clau.

Hi ha directoris generals que inclouen tot tipus de temàtiques, com Yahoo, i directoris
acadèmics especialitzats en un àmbit o conjunt d’àmbits, com, per exemple, INTUTE que
està especialitzat en ciències socials (economia, dret, política...).

Els directoris poden ser internacionals, com BUBL, o nacionals, com les guies temàtiques
de les universitats espanyoles o com el de Yahoo España.

5.1.2. Selecció de recursos

  Internacionals Nacionals

Gene-
rals

• Yahoo
• Dmoz
• Librarian’s Internet In-

dex

• Compilador de directoris: Buscopio
• Yahoo España
• Ministeri d’Educació i Ciència. Tecnociencia

Acadè-
mics

• BUBL
• VLIB
• Infomine

Especialitzats:
• Ciència i tecnologia
• Sciseek
• Física i química
• Salut i ciències socials
• Intute

Guies�temàtiques�d’universitats.�Espanya:
• Univ. Complutense de Madrid
• Universitat de Sevilla
• Universitat de Cantàbria
• Consorci de biblioteques universitàries catalanes

5.2. Cercadors

5.2.1. Definició i característiques

Els cercadors són programes informàtics amb un robot que recorre

d’una manera automàtica l’estructura de la Xarxa. La seva missió és anar

d’una pàgina web a una altra utilitzant els hiperenllaços i desar la in-

formació en una base de dades.

Actualment hi ha dos grans cercadors: Google i Yahoo que ha anat absorbint

altres motors anteriors.

http://www.bubl.ac.uk/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.intute.ac.uk/
http://dir.yahoo.com/
http://dmoz.org/
http://lii.org/
http://lii.org/
http://www.buscopio.net/
http://es.dir.yahoo.com/
http://www.tecnociencia.es/
http://bubl.ac.uk/
http://vlib.org/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.sciseek.com/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.ucm.es/BUCM/
http://bib.us.es/ayuda_invest/guiasmaterias.asp
http://www.buc.unican.es/BDigital/areas
http://ccuc.cbuc.cat
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Són termes sinònims: motors de cerca, search engine, aranyes, robots, spiders. La

seva missió és buscar i recuperar informació del Web mitjançant formularis o

índexs temàtics.

La característica principal dels cercadors és la potència dels seus robots,

capaços d’indexar i recuperar milers de pàgines d’acord amb criteri de cerca

per paraules clau. Són dissenyats per a indexar pàgines HTML, però les seves

prestacions són cada vegada més àmplies, ja que indexen documents d’àudio,

imatges, .pdf, .doc, arxius comprimits i executables, etc.

Els cercadors ofereixen els seus resultats en una llista, a diferència dels directo-

ris que ho fan en forma de classificació temàtica. Entre els seus desavantatges

hi ha la manera poc ordenada de presentar els resultats recuperats. De fet, una

cerca pot tornar milers de resultats i, amb més motiu, l’ordre en el qual són

presentats és crucial. Els sistemes anteriors a Google combinaven els factors

de repetició de la paraula buscada i la seva posició a la pàgina; a partir de Go-

ogle i el seu Pagerank, les pàgines més ben posicionades són les que reben un

nombre d’enllaços més elevat.

Podem distingir diversos tipus de cercadors:

a) Cercadors generals (internacionals o nacionals) com Google, Yahoo, Alta-

vista.

b) Cercadors acadèmics, especialitzats en un àmbit temàtic com Scirus en cièn-

cia, Google acadèmic.

c) Multicercadors: són cercadors que llancen la consulta a diversos cercadors

i eliminen els resultats duplicats. Ixquick consulta Google, Yahoo, Altavista,

MSN i Open Directory Project alhora.

d) Compiladors: són cercadors de cercadors. Els acostumen a organitzar temà-

ticament i geogràficament. Buscopio.

e) Cercadors per al Web invisible.

f) Cercadors d’imatges.

g) Cercadors d’àudio i vídeo.

5.2.2. Selecció de recursos

• Search�Engine�Watch

a)�Cercadors�generals (internacionals o nacionals)

• Altavista

Vegeu també

Sobre els cercadors per al Web
invisible, vegeu el subapartat
5.2.2 d’aquest mòdul.

http://www.ixquick.com/esp/
http://www.buscopio.net/
http://searchenginewatch.com/
http://es.altavista.com/
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• Google

• Trovator

• Yahoo

b)�Cercadors�acadèmics�sobre�informació�científica

• Scirus

• Google�acadèmic

c)�Multicercadors

• Ixquick

d)�Compiladors:

• Buscopio

e)�Cercadors�per�al�Web�invisible

• Internet�invisible

• Invisible�Net

f)�Cercadors�d’imatges

• Google�images

• Fagan�finder:�images�search�engines

g)�Cercadors�de�vídeo�i�àudio

• Fagan�finder:�audio�search�engines

5.3. Portals

5.3.1. Definició i característiques

Els portals són pàgines d’entrada a un conjunt de recursos i serveis elec-

trònics organitzats per a permetre a l’usuari accedir a un gran volum

d’informació. Hi ha dos tipus de portals: els genèrics i els especialitzats,

entre els últims destaquen els portals corporatius.

http://www.google.es/
http://trovator.combios.es/
http://search.yahoo.com/
http://www.scirus.com/
http://scholar.google.es/
http://eu.ixquick.com/esp
http://www.buscopio.net/
http://www.internetinvisible.com/
http://www.invisibleweb.net/
http://images.google.es/
http://www.faganfinder.com/
http://www.faganfinder.com/
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Hem dit en la definició que un portal és una pàgina d’entrada als recursos de

la Xarxa, cosa que es podria aplicar a qualsevol tipus de pàgina web. En què

rau la diferència? Un portal sempre és una pàgina web, però no a la inversa:

no totes les pàgines web són portals.

Per a considerar-se un portal, la font ha de tenir les característiques següents,

segons David Morrison, citat a J. C. García Gómez (2001):

• Personalitzar els perfils d’usuari.

• Organitzar l’escriptori.

• Recursos informatius organitzats.

• Trajectòria o estudi de seguiment de les activitats dels usuaris.

• Accés a les bases de dades.

• Localització de persones o dades importants.

De totes, la personalització és la característica fonamental quant a la diferen-

ciació amb una pàgina web.

Exemple

Quan ens connectem al portal de la UOC entrem amb el nostre perfil, ja sigui d’estudiant,
consultor, visitant... i accedim a uns o altres serveis predeterminats segons el nostre perfil.
Així, per exemple, un estudiant no té accés a modificar el registre de notes i un consultor
no té accés a les aules en les quals no imparteix docència.

Històricament, han anat sorgint diversos instruments dissenyats per a organit-

zar els recursos de la Xarxa i ajudar a la seva localització: els directoris (com Ya-

hoo el 1994) i els cercadors (com Altavista el 1995). També els grans proveïdors

d’informació a Internet, com Telefónica o AOL o Microsoft, oferien les seves

pàgines web, com a pàgines d’inici o homepages amb diverses opcions de cerca.

A poc a poc, aquests instruments van anar afegint cada vegada més competèn-

cies i serveis de valor afegit com ara correu, notícies, lleure fins a arribar-se a

convertir en els portals actuals.

Els portals tenen com a objectiu convertir-se en la pàgina d’inici de tot usuari

i que aquest pugui vehicular la major part de les seves necessitats de feina,

lleure i cultura mitjançant la seva pàgina web.

Una única plataforma d’entrada comporta reduir els costos, facilitar l’accés als

recursos propis o externs, millorar el servei, fidelitzar l’usuari o client, facilitar

les relacions entre professionals.

A escala econòmica un portal que és visitat assíduament per l’usuari permet

rendibilitzar la publicitat inserida (habitualment en forma de bàners) i els ser-

veis addicionals com la venda de productes.

Observació

Fixeu-vos que les inicials de les
característiques formen la pa-
raula portal.
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Tots els portals tenen dos tipus de continguts: els propis i els adquirits a

proveïdors externs: compra a agències de notícies, editors, etc.

Tal com diuen I. Fernández i S. Jiménez (pàg. 213) per al desenvolupament

de portals cal tenir en compte els programes públics de suport per a resoldre

problemes que limiten el mercat dels continguts digitals i, per tant, el desen-

volupament dels portals: drets d’autor, entorns multilingües i multiculturals,

censura, vincles entre sectors públic i privat, etc.

Els portals ofereixen els tipus de serveis següents:

• Serveis d’informació: general o especialitzada (webs, notícies, articles...).

• Serveis de comunicació: correu, fòrums, llistes de distribució, de discus-

sió...

• Serveis de comerç electrònic: compra, venda, d’empresa a empresa...

• Serveis de lleure: cinema, música, jocs a la Xarxa, descàrregues, esports,

espectacles, motor...

Tecnològicament és possible gràcies al conjunt potent de programes en HTML,

XML, correu web, fòrums i bases de dades.

Hi ha dos tipus de portals:

1)�Els�horitzontals�o�genèrics: orientats al públic en general, ofereixen infor-

mació de lleure i actualitat. Per a fidelitzar els usuaris solen oferir serveis de

valor afegit entorn de les comunitats virtuals com, per exemple, espai web

gratuït, xat, correu electrònic gratuït, missatges a mòbils, programari de lliure

distribució, cercador, comerç electrònic... Segons J. C. García Gómez aquest

model tendeix a resultar obsolet, ja que és molt difícil acontentar un públic tan

divers, que com més expert es torna més exigent és amb els serveis, i s’orienta

cap als portals especialitzats.

2)�Els�verticals�o�especialitzats: tal com el seu nom indica estan especialitzats

en àmbits diversos ja sigui temàtics (un portal d’economia com Guíame) o ge-

ogràfics (portal de la ciutat de Madrid Es Madrid). En aquest grup es troben els

portals corporatius, que ofereixen informació sobre la seva empresa o organit-

zació i funcionen com a servei de comerç electrònic. Els portals especialitzats

són l’espai idoni per a resoldre les qüestions pròpies d’un àmbit temàtic.

a)�Temàtics�i�geogràfics: hi ha portals especialitzats en tot tipus de temes i

àmbits geogràfics. Exemples: arquitectura, art, ciència i tecnologia, dret, docu-

mentació, economia i empresa, educació, energies, farmàcia, física, història...

i de qualsevol ciutat, regió o nació.

b)�Els�portals�corporatius són les intranets de les empreses que ofereixen

accés als seus empleats/clients/usuaris. El tipus de continguts són els propis

de l’empresa, del mercat. Tenen un cercador intern per a documents i serveis.

http://www.esade.edu/guiame/index_guiame.php
http://www.madridesmadrid.com/
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Es potencia sobretot l’accés a la informació generada en la mateixa empresa/

institució, el contacte entre usuaris o client-proveïdor. Estan molt diferenciats

els serveis oberts al públic, en general, dels serveis propis de l’empresa, per als

quals fa falta acreditar-se. El portal de la UOC és un portal corporatiu.

Finalment, podem establir tipus de portals segons tinguin o no tinguin ànim

de lucre. Poden ser portals gratuïts (patrocinats) o de subscripció.

5.3.2. Selecció de recursos

1)�Portals�horitzontals�o�genèrics

• AOL

• Inicia

• La�Guía�del�ocio

• MSN

• Terra

2)�Portals�verticals�o�específics

• Intute

3)�Portals�temàtics

a)�Administració�pública

• Administració

b)�Arquitectura

• Sólo�Arquitectura

c)�Art

• Galería�1arte

d)�Biotecnologia

• Bio

e)�Ciència�i�tecnologia

• Tecnociencia

f)�Dret

http://www.aol.com/
http://www.inicia.es/
http://www.laguiadelocio.com/
http://www.msn.es/
http://www.terra.es/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.administracion.es/
http://www.soloarquitectura.com/
http://www.1arte.com/
http://www.bio.com/
http://www.tecnociencia.es/
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• VLex

g)�Economia�i�empresa

• Esade�guíame

h)�Educació

• Education�world

i)�Farmacologia

• PharmWeb

j)�Física

• PhysicsWeb

k)�Història

• Educa�Historia

l)�Enginyeria

• Engineers�International

m)�Medicina

• Medscape

4)�Portals�corporatius

a)�Agricultura

• Agriculture

b)�Alimentació

• Calidalia

c)�Infermeria

• Nurses

d)�Diaris

• El�País

http://v2.vlex.com/
http://www.esade.edu/guiame/index_guiame.php
http://www.education-world.com/
http://www.pharmweb.net/
http://physicsweb.org/
http://www.educahistoria.com/
http://engineers-international.com/
http://www.medscape.com/
http://agriculture.tradeworlds.com/
http://www.calidalia.com/
http://www.nurses.com/
http://www.elpais.es/
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• La�Vanguardia

• Marca

e)�Ràdio

• Cadena�Ser

• Catalunya�Ràdio

• Onda�cero

f)�Televisió

• Antena�3

• Telecinco

• Televisió�de�Catalunya�TV3

g)�Universitaris

• Universitat�Oberta�de�Catalunya

5.4. Web invisible

5.4.1. Definició i característiques

Els robots dels cercadors no arriben a localitzar i indexar el conjunt total del

Web. Es calcula que la Internet invisible arriba a ser 500 vegades superior a la

Internet visible.

Per web invisible s’entén tota la informació continguda en intranets i

bases de dades que no és localitzable mitjançant cercadors convencio-

nals, com Google o Altavista.

Els cercadors no poden indexar i, en conseqüència, recuperar els continguts

d’una base de dades com un catàleg de biblioteca o intranets on és necessària

una contrasenya per a accedir al contingut. Tal com diu Lluís Codina, Internet

invisible és un nom poc afortunat, ja que la informació és perfectament visible

només que no és indexable. Codina proposa el nom de web no indexable, encara

que el terme més usat en la literatura científica continua essent web invisible.

Gran part del Web és invisible als cercadors per algun d’aquests tres motius:

Termes sinònims

Alguns termes sinònims de
web invisible són Internet invisi-
ble, Internet ocult, web profun-
da, web no indexable (Lluís Co-
dina), arxipèlag de qualitat (Isi-
dro Aguillo).

http://www.lavanguardia.es/
http://www.marca.com/
http://www.cadenaser.es/
http://www.catradio.cat/pcatradio/crHome.jsp
http://www.ondacero.es/
http://www.antena3tv.com/
http://www.telecinco.es/
http://www.tv3.cat/
http://www.uoc.edu/
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Motiu Handicap dels
cercadors

Realitat Cercadors per
a Web invisible

Pel format dels docu-
ments

Els motors de cerca es
van crear en origen
per a indexar i des-
carregar pàgines en
HTML, qualsevol altre
format era invisible.

A la Xarxa hi ha gran
abundància d’altres
formats com els PDF
d’Acrobat, els DOC i
DOCX de Word, o els
PPT de PowerPoint.
Qualsevol document
amb una d’aquestes
o altres extensions és
candidat a ser invisi-
ble.

Són capaços de buscar
més formats. Google
en aquests moments
ja busca per sis for-
mats diferents (.pdf,
.ppt, .doc, etc.).

Perquè són pàgines
dinàmiques

Els cercadors poden
accedir a pàgines web
estàtiques però no
en poden analitzar ni
descobrir les dinàmi-
ques.

Gran quantitat
d’informació es tro-
ba en bases de dades
i, en conseqüència,
només es recupera
mitjançant interroga-
ció i creació de pàgi-
nes web dinàmiques.
Els cercadors arriben
fins al web de la base
de dades però no al
seu contingut.

Es creen interfaces de
consulta unificades
que envien la matei-
xa consulta a diferents
bases de dades des
d’una mateixa pàgina
web.
http://clusty.com/
http://
www.scirus.com/

Perquè es necessi-
ta una identificació
d’usuari i contrasenya

Els cercadors no po-
den accedir als llocs
web que d’una mane-
ra expressa requerei-
xen una identificació
de l’usuari.

Molts llocs web
són de subscripció
o exigeixen paga-
ments en concepte
d’abonament o dema-
nen contrasenyes.

Ricardo Fornas ano-
mena aquests últims
Internet fosc i els defi-
neix com a totalment
inaccessibles des del
nostre ordinador.

Amb tot això podem fer una llista d’una relació de fonts i documents invisibles

o gairebé invisibles als cercadors:

• Bases de dades bibliogràfiques (com catàlegs de biblioteques i editorials).

• Bases de dades alfanumèriques (de tot tipus inclosos enciclopèdies, dicci-

onaris, estadístiques, anuaris i bases de text complet).

• Pàgines sense enllaços (pagines òrfenes).

• Formats no textuals (PDF, PPT, postscript, fitxers executables, multimèdia).

• Accés mitjançant identificació o passarel·les.

• Pàgines dinàmiques.

5.4.2. Selecció de recursos

A continuació, una última selecció de recursos:

• Web�Internet�invisible

• Vivisimo

• Scirus

• Internet�invisible

• Complet�planet. Cercador i directori

• Internet

Pàgines dinàmiques

Per pàgina dinàmica s’entén
la pàgina web amb el resultat
de la interrogació a una base
de dades. Per exemple, consul-
tem una base de dades com
la d’ISOC de documentació i
hi busquem autor = Codina,
Lluís. La pàgina amb els resul-
tats de tots els documents i re-
ferències d’aquest autor és una
pàgina web dinàmica.

http://clusty.com/
http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/
http://www.internetinvisible.com/
http://clusty.com/
http://www.scirus.com/
http://www.internetinvisible.com/
http://www.completeplanet.com/
http://www.internets.com/
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