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Introducció

En aquests tercer mòdul treballarem els recursos�continus, tant les sèries com

els recursos�integrants. Seguirem l’estructura següent:

• Definirem conceptes bàsics que ens permetran establir una base de treball.

• Explicarem les regles generals per a la seva catalogació (definicions, fonts

principals i prescrites d’informació, etc.).

• Detallarem la puntuació per a cada element de cadascuna de les àrees bi-

bliogràfiques, i també la regla que la recull.

• Explicarem les casuístiques de la capçalera i camps de control per a cada

tipologia documental. De nou, ho farem mitjançant taules que segueixen

la mateixa estructura que les que vèiem en el mòdul “Qüestions generals

sobre catalogació”: a la columna de l’esquerra la posició, a la del mig el

valor, i a la dreta l’explicació.

• Desglossarem cada àrea bibliogràfica, tot indicant els elements que la com-

posen, l’obligatorietat d’usar-los o no, la regla de referència, la puntuació,

la codificació en MARC21 i la seva repetibilitat. En els casos en què sigui

necessari, farem un breu comentari per a ajudar a la comprensió de la nor-

ma.
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Objectius

L’objectiu principal d’aquest mòdul és establir un primer contacte amb la ca-

talogació dels recursos continus, tant si són sèries com si són recursos inte-

grants, i també conèixer les principals àrees catalogràfiques, els elements que

s’hi recullen i com cal codificar-les amb MARC21.

Els objectius específics són els següents:

1. Conèixer què entenem per recurs continu i quines característiques docu-

mentals tenen tant les sèries com els recursos integrants.

2. Saber identificar les diferents àrees catalogràfiques, poder elaborar un re-

gistre bibliogràfic amb els elements obligatoris establerts a les AACR2r i

codificar-lo en MARC21.

3. Aprendre a interpretar mitjançant els casos pràctics la normativa, tot apli-

cant els coneixements teòrics assolits.

4. Conèixer què són els camps d’entrada d’enllaç, com s’utilitzen i quina

funció tenen per a relacionar els diferents registres bibliogràfics del catàleg.
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1. Conceptes bàsics

Recurs�continu és un terme que engloba qualsevol tipus de document que té

serialitat, sense una data prevista de finalització. Es publica en parts�succes-

sives o incorpora les actualitzacions del contingut en el cos mateix del docu-

ment (iteracions). Tradicionalment, es parlava de revistes, publicacions peri-

òdiques o publicacions en sèrie, però a mesura que han anat evolucionant els

suports electrònics han aparegut nous documents amb serialitat com ara pàgi-

nes web, blogs, etc., que no encaixaven amb la definició clàssica de publicació

en sèrie.

Dins dels recursos continus distingim:

• Publicacions�en�sèrie o sèries: publicacions en qualsevol suport, editades

en parts successives que porten designacions numèriques o cronològiques,

concebudes per a ser continuades indefinidament. Inclouen publicacions

periòdiques: diaris; anuaris (informes de l’any, etc.); revistes, memòries,

actes, treballs, etc., de societats, i col·leccions numerades de monografies.

• Recursos� integrants: recursos continus que s’actualitzen incorporant el

nou contingut en l’obra mateix, per exemple, una pàgina web.

La característica principal que ens permet decidir si un document és o no un

recurs continu és la serialitat, i no la forma de presentació o el format en què es

presenta. Així, una col·lecció de monografies es pot considerar un recurs con-

tinu si la cataloguem en conjunt ja que no té una data prevista de finalització,

malgrat que cadascun dels seus components sigui monogràfic. La col·lecció, si

observeu, té serialitat com hem comentat i s’actualitza mitjançant parts suc-

cessives (cadascuna de les monografies que la componen són una part).

Lectura recomanada

Per a més informació sobre
els recursos integrants:
Regina�Reynolds�Romano
(2005). "Continuing resour-
ces: FAQ and fiction, present
and future". International Ca-
taloguing and Bibliographic
Control (vol. 34, núm. 1, pàg.
8-13).

El concepte de serialitat té a veure amb l’actualització dels continguts, amb

la idea que l’obra no és completa quan apareix, sinó que es van afegint nous

continguts amb el temps mitjançant noves parts o actualitzant-ne el cos.

Davant de la sospita que un document pugui ser un recurs continu ens hem

de preguntar:

• Té serialitat? El recurs s’actualitza al llarg del temps?

• Té una data prevista de finalització?

• Com s’actualitza: mitjançant parts successives o en el cos del document?

Gràficament, podem seguir l’esquema següent:

Lectura recomanada

Per a més informació sobre la
serialitat:
Jean�Hirons (2003). “Seria-
lity: what have we accom-
plished? What’s next?”. Ca-
taloging and Classification
Quarterly (vol. 36, núm. 3/4,
pàg.121-140).
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Exemples

Document�monogràfic,�Llibre

Document�monogràfic,�disc�en�format�electrònic
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Recurs�continu,�publicació�en�sèrie�en�paper
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Recurs continu, pàgina web
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2. Descripció bibliogràfica

Els recursos continus es cataloguen seguint el capítol 12 de les AACR2. Recor-

deu, però, que sempre cal combinar el capítol 1 que estableix les regles gene-

rals de catalogació per a cada àrea amb el capítol específic segons la tipologia

documental que estiguem tractant. Per exemple: Capítol 1 + Capítol 2 per a

llibres, Capítol 1 + Capítol 12 per a recursos continus, etc.

2.1. Regles generals, base de la descripció, font principal

d’informació i fonts prescrites per cada àrea catalogràfica

(12.0 AACR2)

El capítol 12 serveix per descriure els recursos continus, tant si s’actualitzen

en parts successives (publicacions en sèrie), com si ho fan de manera integrant

(recursos integrants continus). A la vegada ens permeten catalogar una sèrie

de recursos finits amb característiques especials:

• Recursos amb característiques de publicació en sèrie de durada limitada

(per exemple, butlletins de notícies d’esdeveniments, congressos, etc.).

• Reimpressions de publicacions en sèrie.

• Recursos integrants finits.

El document és el conjunt de totes les seves parts o iteracions, però se

n’estableix una com a base per a la descripció bibliogràfica (12.0B1). Per a les

publicacions�en�sèrie serà el primer�número�o�part o, en la seva absència, el

primer�número/part�disponible, mentre que per als recursos�integrants ens

basarem en la iteració�actual (exceptuant la data d’inici de la publicació que

l’haurem de cercar en altres fonts). Per a les àrees 5 de descripció física i 6 de

col·lecció, la base és el conjunt de números/parts o iteracions.

La font principal d’informació dependrà del suport en què es trobi el docu-

ment. Si estem davant d’un recurs�imprès, treballarem amb les dades que apa-

reguin a la portada o, en la seva absència, amb el substitut�de�portada (porta-

da analítica, títol inicial, capçalera, pàgines d’editorial, colofó i altres pàgines).

En el cas que cataloguem recursos�continus�no�impresos, cal distingir entre:

• Les publicacions en sèrie electròniques d’accés directe, la font principal

dels quals serà el suport�físic o les etiquetes.

• La resta de recursos no impresos, la font principal dels quals quedarà de-

terminada per la subregla.0B del capítol corresponent en funció del tipus
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de document (per exemple, 9.0B per a recursos electrònics d’accés remot,

6.0B per a col·leccions d’enregistraments sonors, etc.).

La font prescrita d’informació per a cada àrea bibliogràfica és variable. Així,

en els recursos�impresos tenim:

Àrea descriptiva FPI

Àrea�1�de�títol�i�menció�de�responsabilitat Portada

Àrea�2�d’edició Portada, altres preliminars, colofó

Àrea�3�de�la�numeració Tot el recurs (conjunt de parts o iteracions)

Àrea�4�de�publicació,�distribució,�etc. Tot el recurs (conjunt de parts o iteracions)

Àrea�5�de�descripció�física Tot el recurs (conjunt de parts o iteracions)

Àrea�6�de�col·lecció Portada de la col·lecció, portada analíti-
ca, coberta, títol inicial, capçalera, pàgines
d’editorial, colofó, resta del recurs

Àrea�7�de�notes Qualsevol font

Àrea�8�de�número�normalitzat�i�termes�de
disponibilitat

Qualsevol font

De nou, els recursos no impresos quedaran determinats per la subregla.0B del

capítol corresponent a la tipologia documental descrita.

2.2. Puntuació

La puntuació dels elements de les diferents àrees es pot resumir en la taula

següent:

12.1. Àrea del títol i de la menció de responsabilitat Regla

Títol d’un suplement o secció, o designació
d’un suplement o secció

Precedit de .

Títol d’un suplement o secció que va a conti-
nuació d’una designació de suplement o sec-
ció

Precedit de ,

Designació general de material Dins de [ ]

Títol paral·lel Precedit de =

Informació complementària de títol Precedida de :

Primera menció de responsabilitat Precedida de /

Següents mencions de responsabilitat Precedides de ;

12.1A1

12.2. Àrea d’edició Regla

Menció relativa a una revisió explícita de
l’edició

Precedida de , 12.2A1
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Primera menció de responsabilitat Precedida de /

Següents mencions de responsabilitat Precedides de ;

12.3. Àrea de la numeració Regla

Numeració del primer número o part d’una
publicació en sèrie

Seguida de -
Només va precedida de -
quan es dóna la numeració
del darrer número/part

Data a continuació d’una designació numèrica
i/o alfabètica

Entre ( )

Sistema de numeració alternatiu Precedit de =

Nova seqüència de numeració Precedida de ;

12.3A1

12.4. Àrea de publicació, distribució, etc. Regla

Segon lloc de publicació, distribució, etc. i se-
güents

Precedits de ;

Nom de l’editor, distribuïdor, etc. Precedit de :

Menció de la funció de l’editor, el distribuïdor,
etc.

Entre [ ]

Data de publicació, distribució, etc. Precedida de ,

Dates de fabricació (lloc, nom, data) Entre ( )

Nom del fabricant Precedit de :

Data de fabricació Precedida ,

12.4A1

12.5. Àrea de descripció física Regla

Altres dades físiques Precedides de :

Dimensions Precedides de ;

Material d’acompanyament Precedit de +

Dades físiques del material d’acompanyament Entre ( )

12.5A1

12.6. Àrea de col·lecció Regla

Cada menció de col·lecció Entre ( )

Títol paral·lel Precedit de =

Informació complementària de títol Precedida de :

Primera menció de responsabilitat Precedida de /

Següents mencions de responsabilitat Precedides de ;

ISSN de la col·lecció o subcol·lecció Precedit de ,

Numeració de la col·lecció o subcol·lecció Precedida de ;

Data a continuació d’una designació numèrica
i/o alfabètica

Entre ( )

Títol o designació de la subcol·lecció Precedit de .

12.6A2
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Títol de la subcol·lecció que va a continuació
d’una designació de subcol·lecció

Precedit de ,

12.7. Àrea de notes Regla

Cada nota Precedida de . - 12.7A2

12.8. Àrea de número normalitzat i termes de disponibilitat Regla

Cada repetició Precedida de . -

Títol clau Precedit de =

Termes de disponibilitat Precedits de :

Qualificació Entre ( )

12.8A2

2.3. MARC21: Capçalera i camps de control 008, 006 i 007

2.3.1. Capçalera

Posició Valor Explicació

Pos.�06�Tipus�de�registre a, c, d, e, f, g, i, j, k, m, o, p, r, t Escollirem el valor corresponent segons el tipus de recurs continu
que estiguem catalogant.
Ex. Publicació en sèrie de partitures impreses:
Ldr/06: c
Ex. Pàgina web on clarament predomina el text:
Ldr/06: a

Pos.�07�Nivell�bibliogràfic s: sèrie
i: recurs integrant

La pos. 07 de la capçalera té més valors, però en el cas dels recur-
sos continus escollirem un dels dos esmentats.
Escollir�una�d’aquestes�dues�posicions�ens�obliga�a�fer�una�008
de�recurs�continu.

Pos.�17�Nivell�descripció #, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, u, z Vindrà determinada pel centre en què treballem.

Pos.�18�Regles�de�catalo-
gació�emprades

a: AACR2 Vindrà determinada pel centre en què treballem. En el context
d’aquesta assignatura, escollirem el valor a.

2.3.2. Camp 008

Per als recursos continus, tant sèries com recursos integrants, emprarem la 008

de�recursos�continus ja que ens obliguen els valors Ldr/07: s i Ldr/07: i.

Posició Valor Explicació

Pos.�00-05�Data�creació
del�registre

aammdd Normalment l’omple per defecte el SIGB.

Pos.�06�Tipus�de�data c: recurs continu obert (en curs)
d: recurs continu tancat

La pos. 06 del 008 té més valors però en el cas dels recursos conti-
nus escollirem un dels dos esmentats.

Pos.�07-10�Data�1 1-9: aaaa
u: data total o parcialment descone-
guda
||||: sense intenció de codificar

Correspon a la data d’inici de la publicació i coincideix amb la data
donada a l’àrea 3 de numeració (camp 362).
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Posició Valor Explicació

Pos.�11-14�Data�2 1-9: aaaa/9999 Si el recurs està tancat posarem la data de finalització (aaaa), si en-
cara està obert posarem 9999.

Pos.�15-17�Lloc�de�publi-
cació

xx#: sense lloc, desconegut o inde-
terminat
vp#: diversos llocs
[aaa]/[aa#]: codi alfabètic

Pos.�18�Periodicitat #: periodicitat no determinable
a: anual
b: bimestral
c: bisetmanal
d: diària
e: quinzenal
f: semestral
g: biennal
h: triennal
i: trisetmanal
j: tres vegades al mes
k: actualitzada contínuament
m: mensual
q: trimestral
s: bimensual
t: quadrimestral
u: desconeguda
w: setmanal
z: altres
|: cap intenció de codificar

Codi alfabètic que indica la periodicitat del document (aparició de
noves parts o iteracions). S’usa conjuntament amb la pos. 19 i ex-
pressa la periodicitat reflectida al camp 310 (nota de periodicitat).

Pos.�19�Regularitat n: irregular normalitzada
r: regular
u: desconeguda
x: completament irregular
|: cap intenció de codificar

Regularitat en l’actualització.
Ex. Un recurs continu mensual del qual realment apareixen 12
números a l’any quan toca serà regular (r), mentre que un recurs
continu mensual del qual no apareixen els 12 número a l’any ni ho
fan regularment tindran una n o una x.

Pos.�20�Sense�definir # 1 posició que cal omplir amb un blanc (#).

Pos.�21�Tipus�de�recurs
continu

#: cap dels següents
d: base de dades actualitzable
l: fulls solts actualitzables
m: col·lecció de monografies
n: diari
p: revista
w: lloc web actualitzable
|: cap intenció de codificar

Pos.�22�Forma�del�docu-
ment�original

#: cap de les següents
a: microfilm
b: microfitxa
c: microcòpia opaca
d: caràcters grans
e: format de diari
f: braille
o: en línia
q: electrònic directe
s: electrònic

Codi alfabètic que identifica el material en què va ser publicat ori-
ginalment el document, per exemple, microfitxa, braille, recurs
electrònic, etc. Habitualment: #, o/q i s.

Pos.�23�Forma�del�docu-
ment

#: cap de les següents
a: microfilm
b: microfitxa
c: microcòpia opaca
d: caràcters grans
e: format de diari
f: braille
o: en línia
q: electrònic directe
s: electrònic

Codi alfabètic que identifica el material en què es troba el docu-
ment que estem descrivint, per exemple, microfitxa, braille, recurs
electrònic, etc.
Ex. Un document publicat originalment en paper del qual estem
fent la descripció de la versió electrònica: 008/22: # i 008/23: s.
Ex. Un document publicat originalment en format electrònic:
008/22: s i 008/23: s.
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Posició Valor Explicació

Pos.�24 #: naturalesa del contingut sense es-
pecificar
a: resums/sumaris
b: bibliografies
d: diccionaris
e: enciclopèdies
f: manuals
g: articles sobre temes legals
i: índexs
j: documents de patent
k: discografies
l: legislació
m: tesis
n: estat de la qüestió d’una matèria
o: ressenyes
p: textos programats
q: filmografies
r: directoris
s: estadístiques

Naturalesa de tot el document. Indica que el document és un ti-
pus dels especificats, per exemple, bibliografies, catàlegs, lleis, etc.

Pos.�25-27 Valors: #, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,
l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y, z,
5, 6, |

Naturalesa del contingut. Indica que el document conté un o di-
versos tipus dels especificats, per exemple, bibliografies, catàlegs,
lleis, etc.

Pos.�28�Publicació�de�go-
vern

#: no és una publicació de govern
a: autonòmic
c: multilocal
f: federal/nacional
i: organisme intergovernamental in-
ternacional
l: local
m: multiestatal
o: publicació de govern (nivell sense
determinar)
s: estatal, provincial, territorial, de-
pendent, etc.
u: desconegut si el document és una
publicació de govern
z: altres
|: cap intenció de codificar

En funció de l’editor. Si aquest és una entitat de govern, escollirem
el valor concret.
Ex. Documental produït per l’Ajuntament de Barcelona:008/28: l

Pos.�29�Publicació�de�con-
grés

0: no és una publicació de congrés
1: publicació de congrés
|: cap intenció de codificar

Indica si el document és una publicació d’un congrés (actes, co-
municacions, etc.) o no.

Pos.�30-32 ## 2 posicions que cal omplir amb un blanc (#).

Pos.�33�Alfabet�o�escrip-
tura�original�del�títol

#: no és dóna cap alfabet o escriptu-
ra/Sense títol clau
a: llatí sense diacrítics ni caràcters es-
pecials
b: llatí amb diacrítics o caràcters es-
pecials
c: ciríl·lic
d: japonès
e: xinès
f: àrab
g: grec
h: hebreu
i: thai
j: devanagari
k: coreà
l: tàmil
u: desconegut
z: altres
|: cap intenció de codificar

Indiquem el tipus d’alfabet original emprat en el títol propi.
Per al català, castellà, francès o altres llengües que empren diacrí-
tics, escollirem el valor b. En canvi, per a l’anglès, escollirem el va-
lor a.
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Posició Valor Explicació

Pos.�34�Convenció
d’entrada

0: entrada successiva
1: darrera entrada
2: entrada integrant
|: cap intenció de codificar

Codi que indica si un document va ser catalogat d’acord amb les
convencions de catalogació d’entrada successiva, de darrera entra-
da o d’entrada integrada.
Entrada�successiva: es crea un nou registre bibliogràfic cada vega-
da que hi ha un canvi major en el títol propi, en l’encapçalament
principal d’autoria o en un qualificador del títol uniforme. El títol
anterior o el posterior o l’autor/títol s’anoten en un camp d’enllaç
780/785 en cada un dels registres.
Darrera�entrada: per regles anteriors a AACR.
Entrada�integrant: un registre es cataloga sota el seu últim títol
(el més recent) i/o la persona o entitat responsables. S’utilitza per
a recursos integrants i per a publicacions en sèrie electròniques
que no conserven els títols anteriors.

Pos.�35-37�Llengua aaa: codi alfabètic
zxx: cap contingut lingüístic
mul: més d’una llengua
sgn: llengua de signes

Pos.�38�Registre�modificat #: no modificat Quan el registre, s’absorbeix/copia d’un altre catàleg cal indicar si
s’hi fan modificacions. En cas que el registre sigui original, escolli-
rem el valor #.

Pos.�39�Font�de�la�catalo-
gació

#: agència bibliogràfica nacional
c: programa de catalogació coopera-
tiva
d: altres

2.3.3. Camp 006

Aplicarem el criteri explicat en el mòdul “Qüestions generals sobre cataloga-

ció”.

Exemples

Una revista en línia

• Ldr/06: a Ldr/07: s

• 008 de recurs continu (obligada per la Ldr/07: s)

• 006 de recurs electrònic (per descriure les característiques secundàries electròniques
que no s’han descrit a la 008)

• No farem 007 de text perquè només s’empra en documents impresos

Una revista en paper

• Ldr/06: a Ldr/07: s
• 008 de recurs continu (obligada per la Ldr/07: s)
• 007 de text

Una revista en línia de partitures musicals

• Ldr/06: c Ldr/07: s

• 008 de recurs música (obligada per la Ldr/06: c)

• 006 de recurs electrònic (per a descriure les característiques secundàries electròniques
que no s’han descrit a la 008)

• 006 de música (per a descriure les característiques secundàries a la serialitat que no
s’han descrit a la 008)
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2.3.4. Camp 007

Per als recursos continus impresos emprem la 007�de� text, si el document

el tenim en format paper, i la de recurs�electrònic, si és digital, tant d’accés

directe com indirecte.

007�de�text

Posició Valor Comentaris

Pos.�00�Categoria�de�ma-
terial

o: text Només hi ha aquest valor.

Pos.�01�Designació�espe-
cífica�de�material

a: caràcters normals (llegibles a ull nu)
b: caràcters grans (per persones amb proble-
mes visuals)
c: braille
d: text en fulls solts (sense enquadernar, dins
d’una carpeta)
u: sense especificar
z: altres
|: cap intenció de codificar

Fa referència a les característiques del text: mida de la lle-
tra, tipus d’alfabet braille, etc.

007�de�recurs�electrònic

Posició Valor Comentaris

Pos.�00�Categoria�de�ma-
terial

c: recurs electrònic Només hi ha aquest valor.

Pos.�01�Designació�espe-
cífica�de�material

a: cartutx de cinta
b: cartutx de xip
c: cartutx de disc òptic d’ordinador
d: disc d’ordinador, tipus sense especificar
e: cartutx de disc d’ordinador, tipus sense es-
pecificar
f: casset de cinta
h: bobina de cinta
j: disc magnètic
k: targeta d’ordinador
m: disc magnetoòptic
o: disc òptic
r: remot
u: sense especificar
z: altres
|: cap intenció de codificar

Fa referència al material (suport) sobre el qual està enre-
gistrat el recurs electrònic.
Els tipus que trobem més habitualment a les biblioteques
avui dia, són el disc òptic (CD-ROM o DVD-ROM) i el re-
mot (recursos electrònics en línia).

Pos.�02�Sense�definir # 1 posició que cal omplir amb un blanc (#).

Pos.�03�Color a: monocrom
b: blanc i negre
c: multicolor
g: gamma de grisos
m: mixt
n: no aplicable
u: desconegut
z: altres
|: cap intenció de codificar

En funció de les característiques del recurs continu esco-
llirem un valor o altre.
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Posició Valor Comentaris

Pos.�04�Dimensions a: 3 1/2 in (9 cm)
e: 12 in (30 cm)
g: 4 3/4 in o 12 cm
i: 1 1/8 x 2 3/8 in (3x6 cm)
j: 3 7/8 x 2 1/2 in (10x7 cm)
n: no aplicable
o: 5 1/4 in (14 cm)
u: desconegut
v: 8 in (20 cm)
z: altres
|: cap intenció de codificar

Fa referència a les mides del suport.
Pels CD-ROM o DVD-ROM emprem el valor z (altres) ja
que no hi ha cap mida que correspongui als 12 cm que
fan de diàmetre.
Els documents electrònics no tenen mides, per tant em-
prem el valor n (no aplicable).

Pos.�05�So #: sense so (mut)
a: so
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

Segons si el document té so o no.

Pos.�06�Densitat�de�bits
de�la�imatge

06-08: densitat de bits de la imatge
001-999: densitat exacta de bits
mmm: múltiple
nnn: no aplicable
---: desconegut
|||: cap intenció de codificar

Només s’utilitza si el document que estem catalogant és
una imatge digital o una sèrie d’imatges. En cas contrari,
emprem els valors nnn.

Pos.�09�Formats�de�fitxer a: un
m: múltiple
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

Indiquem si el recurs està format per un o més tipus de
fitxers (ex. pdf, jpf, tiff, etc.).

Pos.�10�Requeriment(s)
d’assegurament�de�quali-
tat

a:absent
n: no aplicable
p: present
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

Indiquem si s’han inclòs requeriments d’assegurament
de la qualitat en el moment de la creació o reformatació
del recurs.
Segons el format MARC21 bibliogràfic, els requeriments
d’assegurament de la qualitat són “punts de referència
normalitzats que poden ser interpretats per un ésser hu-
mà o per una màquina i usats per mesurar la resolució, el
color, la fidelitat de representació de l’original, etc.”
Aquesta informació és difícil trobar-la en el recurs i nor-
malment no es codifica (valor |) en biblioteques públi-
ques, universitàries o especialitzades. Es reserva per a bi-
blioteques nacionals.

Pos.�11�Antecedents/Font a: fitxer reproduït a partir de l’original
b: fitxer reproduït a partir d’una microforma
c: fitxer reproduït a partir d’un recurs electrò-
nic
d: fitxer reproduït a partir d’un suport inter-
medi (no microforma)
m: mixt
n: no aplicable
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

En les publicacions en sèrie és habitual trobar-nos davant
de recursos electrònics que originàriament eren docu-
ments en paper. Aquesta posició ens permet indicar si el
document que cataloguem és una reproducció a partir
d’un altre en un altre suport.

Pos.�12�Nivell�de�com-
pressió

a: sense comprimir
b: sense pèrdua
d: amb pèrdua
m: mixt
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

En funció del format emprat, pot ser que hi hagi un pro-
cés de compressió i que això impliqui pèrdua de qualitat.
Cal indicar-ho a la posició 12.
Per exemple, els .jpg tenen un procés de compressió de
la imatge que fa perdre qualitat en referència als .tiff.

Pos.�13�Qualitat�de�la�re-
formatació

a: accés
n: no aplicable
p: conservació
r: substitució
u: desconegut
|: cap intenció de codificar

Fa referència a la qualitat del recurs electrònic en funció
de l’ús que se’n farà. Així, determinats recursos poden
ser només d’accés i habitualment comprimits i amb pèr-
dua de qualitat, mentre que d’altres estan pensats per a
la seva conservació i s’utilitzen formats no comprimits i
estables al llarg del temps.
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2.4. Àrea del títol i de la menció de responsabilitat

Element Obligatori Regla Puntuació Codificació MARC21 Repetibilitat

Títol�propi Sí 12.1B 245�$a NR

Títol d’un suplement o sec-
ció, o designació d’un su-
plement o secció.

Sí 12.1B Precedit de . 245�$n�/�$p R

Títol d’un suplement o sec-
ció que va a continuació
d’una designació de suple-
ment o secció.

Sí 12.1B Precedit de , 245�$n�/�$p R

Designació general de ma-
terial

No 12.1C Dins de [ ] 245�$h
Va darrere del títol propi
(subcamps $a, $n o $p)
i davant de la informació
complementària de títol
($b), els següents títols o les
mencions de responsabilitat
($c). MARC21 no genera els
[ ], per tant, cal introduir-los
manualment.

NR

Títol paral·lel Segons el nivell
de catalogació

12.1D Precedit de = 245�$h
Va darrere del títol propi
(subcamps $a, $n o $p) o
de la DGM ($h) si n’hi ha,
i davant de la informació
complementària de títol
($b), els següents títols o les
mencions de responsabili-
tat ($c). MARC21 no genera
la puntuació =, per tant, cal
introduir-la manualment.

NR

Informació complementà-
ria de títol

Segons el nivell
de catalogació

12.1E 245�$b
Va darrere del títol propi
(subcamps $a, $n o $p) o
de la DGM ($h) si n’hi ha, i
davant les mencions de res-
ponsabilitat ($c). MARC21
no genera la puntuació : ,
per tant, cal introduir-la ma-
nualment.

NR

Primera�menció�de�res-
ponsabilitat

Sí 12.1F Precedida de / 245�$c NR

Següents mencions de res-
ponsabilitat

Sí, si les té 12.1F Precedides de ; A continuació de la prime-
ra menció de responsabilitat
amb la puntuació catalogrà-
fica pertinent però sense co-
di de subcamp específic.

2.4.1. Comentaris

Títol�propi�(12.1B)
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Es transcriu tal com s’indica a la norma 1.1B.

Característiques�especials�dels�títols�propis�dels�recursos�continus:

a) En cas que el títol propi inclogui una menció indicant un títol anterior,

una absorció, una escissió, etc., hem d’ometre aquesta informació ja que la

recollirem en nota (12.1B1).

b) Triem sempre la forma desenvolupada del títol per sobre de la forma amb

sigles o acrònims (12.1B2).

c) Quan estem catalogant un suplement o una secció que s’ha publicat de

manera separada, la font principal pot presentar el títol propi de diferents

maneres:

• Títol comú a totes les seccions i títol de la secció/suplement gramatical-

ment independents. Transcrivim:

Títol comú. Títol de la secció/suplement

• Títol comú i Títol de la secció/suplement precedit d’una designació alfa-

bètica o numèrica. Transcrivim:

Títol comú. Designació alfabètica o numèrica, Títol de la secció
o del suplement

• Títol de la secció/suplement. Transcrivim:

Títol de la secció o del suplement

d) En les publicacions en sèrie si el títol inclou una data, un nom, un número,

etc., que varia d’un número a un altre, el substituïm per un senyal d’omissió

excepte si es troba al principi del títol.

Exemple

Memòria del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
2008

Memòria del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya ...

Canvis�en�el�títol�propi

En el cas que hi hagi un canvi en el títol propi, la solució catalogràfica és dife-

rent en funció de si es tracta d’una publicació en sèrie o d’un recurs integrant.



CC-BY-NC-ND • PID_00201423 22 Recursos continus

Publicacions�en�sèrie:

• Canvi major en el títol propi (canvi significatiu de les cinc primeres parau-

les del títol): cal crear un registre bibliogràfic nou per al nou títol (21.2C).

Posteriorment, podem fer una nota de relació històrica de la publicació on

indiquem la relació Contínua/Continuada pel de les dues publicacions.

• Canvi menor en el títol propi: indiquem en nota el canvi (12.7B4.2).

Recursos�integrants: Canvi major en el títol propi: modifiquem la zona 1 o

etiqueta 245 (21.2B) i posem el títol anterior en nota (12.7B4.2).

Designació�general�de�material�(12.1C)

Ha de correspondre a una de les categories especificades en la nor-

ma 1.1C. Si pertany a més d’una categoria escollirem la designació

[multimèdia]o[document compost] (12.1C2).

Títols�paral·lels�(12.1D)

Es transcriuen tal com s’indica en la norma 1.1D.

Característiques�especials�dels�títols�paral·lels�dels�recursos�continus:

Podem tenir títols paral·lels del títol comú o del títol de la secció/suplement,

tot i que els més habituals són els primers. Procedirem de la manera següent:

Títol comú, títol de secció/suplement i títol paral·lel pel títol comú i el de la

secció, transcrivim:

Títol comú. Títol de la secció o suplement = Títol paral·lel comú.
Títol paral·lel de la secció o suplement

Canvis�en�el�títol�paral·lel

Només reflectirem el canvi si es considera important a criteri del catalogador.

Procedirem d’una manera o altra en funció del tipus de recurs continu que

estiguem catalogant.

Publicacions� en� sèrie: Farem una nota amb el nou títol paral·lel nou

(12.7B5.2).

Recursos� integrants: Modificarem l’àrea 1 o l’etiqueta 245 $b i posarem el

títol paral·lel anterior en nota (12.7B5.2).
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Informació�complementària�de�títol�(12.1E)

Es transcriu tal com s’indica en la 1.1E. Es transcriuen com a informació com-

plementària de títol:

• Les sigles i acrònims del títol propi que apareixen a la font prescrita

d’informació juntament amb la forma desenvolupada, encara que tipogrà-

ficament tinguin més rellevància.

• Les mencions de responsabilitat o noms d’editor, distribuïdor, etc., que

formen part integral de la informació complementària de títol.

• Les addicions breus en la llengua del títol propi per a explicar el títol en els

casos en què aquest només consisteix en el nom d’una entitat, un congrés,

etc.

Canvis�en�la�informació�complementària�de�títol

Si el canvi es considera important a criteri del catalogador farem:

Publicacions�en�sèrie: Codificació de la nova informació complementària en

nota (12.7B6.2).

Recursos�integrants: Modificació de l’àrea 1 o 245 $b i transcripció de la in-

formació complementària de títol anterior en nota (12.7B6.2).

Mencions�de�responsabilitat�(12.1F)

Cal transcriure les mencions de responsabilitat (de persona o d’entitat) com

s’indica en la normal 1.1F. Si la relació no és prou clara podem fer inclusions

(paraules o frases curtes).

Característiques�especials�de�les�mencions�de�responsabilitat�en�els�recur-

sos�continus:

És habitual que trobem editors literaris en els recursos continus i aquests te-

nen un tractament diferent si estem davant d’una publicació en sèrie o si es-

tem davant d’un recurs integrant. Recordem que un editor o editor literari és

aquella persona que prepara la publicació d’un document del qual no és autor

o autora.

Publicacions�en�sèrie: Mai transcriurem els editors literaris, excepte si el cen-

tre ho considera necessari (per exemple, si són membres importants de la

institució on s’integra la biblioteca). En aquest cas, els indicarem en nota

(12.7B7.1).

Referència bibliogràfica

Regles angloamericanes de ca-
talogació. Traducció de: An-
glo-American cataloguing rules,
second edition, 2002 revision,
2005 update (2a ed., rev. de
2002, actualització de 2005).
Barcelona: Biblioteca de Ca-
talunya, 2008.
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Recursos�integrants: A criteri del catalogador, si es consideren importants els

transcriurem com a mencions de responsabilitat.

Canvis�en�la�menció�de�responsabilitat

Publicacions�en�sèrie: Quan s’afegeix o s’elimina una menció de responsa-

bilitat i no requereix la creació d’un nou registre (21.3B), la donem en nota

(12.7B7.2).

Recursos�integrants: Modifiquem la zona 1 o 245 $c tot afegint o eliminant

la menció i indiquem la menció anterior en nota (12.7B7.2).

2.5. Àrea de l’edició

Element Obligatori Regla Puntuació Codificació MARC21 Repetibilitat

Menció�d’edició Sí 12.2B 250�$a NR

Primera�menció�de�res-
ponsabilitat

Sí 12.2C Precedida de / 250�$b NR

Següents�mencions�de
responsabilitat

Sí 12.2C Precedida de ; A continuació de la primera men-
ció de responsabilitat amb la pun-
tuació catalogràfica pertinent però
sense codi de subcamp específic.

2.5.1. Comentaris

Menció�d’edició�(12.2B)

Es transcriu tal com indica la 1.2B. Segons el tipus de recurs continu, transcri-

vim les mencions següents:

Publicacions�en�sèrie:

• Mencions d’edició local.

Exemple

Ed. Barcelona

• Mencions d’edició d’interès especial.

• Mencions que indiquen un format o una presentació física especial.

Exemple

Edició digital

• Mencions d’edició que indiquen una llengua.
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Exemple

Edició catalana

• Mencions de reimpressió o reedició que indiquen una reedició o revisió

de la publicació en sèrie com un tot. En els recursos continus són molt

poc habituals.

Exemple

2a edició

Recursos�integrants: Només transcriurem la menció d’edició si es considera

important a criteri del catalogador.

Mencions�de�responsabilitat�relatives�a�l’edició�(12.2C)

Cal transcriure les mencions de responsabilitat tal com es descriu en la 1.2C i

1.2F quan aquesta és relativa a una o més edicions d’una obra però no a totes.

Canvis�en�la�informació�d’edició

Tot i que són poc habituals, podem trobar canvis en la informació relativa a

l’edició d’un recurs continu. De nou, actuarem d’una manera o una altra en

funció de la tipologia:

Publicacions�en�sèrie: Si el canvi no requereix una nova descripció, l’afegim

en nota (12.7B9.2).

Recursos�integrants: Canviem la zona 2 o 250 amb la nova edició i afegim en

nota la informació d’edició anterior (12.7B9.2).

2.6. Àrea de la numeració

Element Obligatori Regla Puntuació Codificació MARC21 Repetibilitat

Designació�numèri-
ca�i/o�alfabètica

Sí 12.3B Seguida de –
Només va prece-
dida de - quan
es dóna la nu-
meració del dar-
rer número/part

362�0X�$a (si la catalogació es basa
en el primer i/o darrer número o part)
362�1X�$a (si la catalogació no es ba-
sa en el primer i/o darrer número o
part)

NR

Nova seqüència de
numeració

Sí 12.3B Precedida de ; En un nou camp 362 NR

Designació�cronolò-
gica

Sí 12.3C Entre ( ) A continuació de la designació numè-
rica i/o alfabètica amb la puntuació
catalogràfica pertinent però sense co-
di de subcamp específic.
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Element Obligatori Regla Puntuació Codificació MARC21 Repetibilitat

Primer número o
primera part sense
designació

Sí, si no hi ha
una designació
específica

12.3D Seguida de –
Només va prece-
dida de - quan
es dóna la nu-
meració del dar-
rer número/part

362�0X�$a (si la catalogació es basa
en el primer i/o darrer número o part)
362 1X $a (si la catalogació no es ba-
sa en el primer i/o darrer número o
part)

NR

Nova seqüència de
numeració

Sí, si no hi ha
una designació
específica

12.3D Precedida de ; En un nou camp 362 NR

Sistemes alternatius
de numeració

Sí, si n’hi ha 12.3E Precedit de = A continuació de les altres designa-
cions amb la puntuació catalogràfi-
ca pertinent però sense codi de sub-
camp específic.

2.6.1. Comentaris

S’aplica generalment a publicacions en sèrie, els recursos continus no

n’acostumen a tenir. És molt�important tenir clar que només farem aquesta

àrea si basem la catalogació del recurs en el primer�i/o�darrer�número�o�part.

En cas contrari, no la codificarem.

En MARC21 emprem l’etiqueta�362:�Dates�de�la�publicació�i/o�designació

seqüencial que ens permet codificar l’àrea 3 en el cas que basem la catalogació

en el primer i/o darrer número o part, però també cal donar la informació

relativa a la numeració en nota en el cas que no puguem codificar aquesta àrea.

És important parar atenció al primer�indicador que pot adoptar dos valors:

• 0:�estil�formatat. S’utilitza quan transcrivim l’àrea 3 en els termes tals com

ens indica la norma 12.3 de les AACR2r, és a dir, quan tenim el primer i/

o darrer número de la publicació

• 1:�nota�no�formatada. S’utilitza quan no tenim el primer i/o darrer nú-

mero de la publicació. En aquest cas, no podem fer la zona 3 i donem la

informació en nota (la pròpia etiqueta genera la nota pel fet d’haver triat

com a primer indicador el valor 1, mentre que si triem el valor 0 genera

l’àrea 3).

En MARC21, transcrivim la designació numèrica/alfabètica i cronològica tal

com s’indica en la normativa respectant abreviatures i puntuació prescrita.

Designació�numèrica�i/o�alfabètica�(12.3B)
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Hem de donar la designació numèrica i/o alfabètica del primer i/o darrer nú-

mero o part tal com s’expressa en el document, usant les abreviatures dels

apèndixs B i C amb la puntuació corresponent. Aquesta informació es trans-

criu en la llengua del document.

Designació�cronològica�(12.3C)

Hem de donar la designació cronològica del primer i/o darrer número o part

tal com s’expressa en el document.

Exemple

Designació numèrica i/o alfabètica:

Vol. 1, núm. 1-

Designació numèrica i/o alfabètica i cronològica:

Vol. 1, núm. 1 (abr. 2012)-

Primer�número�o�part�sense�designació�(12.3D)

Si tenim un primer número o part d’una publicació en sèrie sense designació,

ens podem trobar amb diferents situacions:

• Que els números/parts següents estableixin un esquema de designació.

En aquest cas donem la designació del primer número/part basant-nos en

aquest esquema.

• Que els números/parts següents no estableixin cap esquema de designa-

ció. En aquest cas indiquem [No. 1] (en la llengua del document) o una

designació cronològica segons el que sigui més apropiat.

Publicacions�en�sèrie�que�han�deixat�de�publicar-se�(12.3F)

Exemple

Vol. 1, núm. 1 (abr. 2010)–Vol. 12, núm. 12 (abr. 2014)

Canvi�de�numeració�(12.3G)

Podem trobar-nos davant de tres situacions:

• La nova seqüència de numeració segueix un sistema diferent. Prosseguim

de la següent manera:

designació del primer número/part amb el sistema antic-designació
del darrer número/part amb el sistema antic; designació del primer
número/part amb el sistema nou-
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• La nova seqüència segueix el mateix sistema i va acompanyada d’una men-

ció per diferenciar-la de l’antiga. Prosseguim de la següent manera:

designació del primer número/part amb el sistema antic-designació
del darrer número/part amb el sistema antic; menció, designació
del primer número/part amb el sistema nou-

• La nova seqüència segueix el mateix sistema i no va acompanyada de cap

menció per diferenciar-la de l’antiga. Prosseguim de la següent manera:

designació del primer número/part amb el sistema antic-designació
del darrer número/part amb el sistema antic; [menció breu], desig-
nació del primer número/part amb el sistema nou-

2.7. Àrea de la distribució, publicació, etc.

Element Obligatori Regla Puntuació Codificació MARC21 Repetibilitat

Lloc�de�publicació,�distri-
bució,�etc.
Segon lloc de publicació,
distribució, etc. i següents

Sí 12.4C Precedits de ; 260�$a R

Nom�de�l’editor,�dels�dis-
tribuïdors,�etc.

Sí 12.4D Precedit de : 260�$b R

Data�de�publicació,�dis-
tribució,�etc.

Sí 12.4F Precedida de , 260�$c
Acaba amb:
. quan tenim una data única
- quan no tenim data de finalit-
zació del recurs
] o ) si hi ha modificacions o ad-
dicions

R

Lloc de fabricació No 12.4G Entre ( ).
S’inclou: lloc,
nom i data.

260�$e R

Nom del fabricant No 12.4G Entre ( ) prece-
dit de : S’inclou:
lloc, nom i data.

260�$f R

Data de fabricació No 12.4G Entre ( ) precedi-
da de , S’inclou:
lloc, nom i data.

260�$g R

2.7.1. Comentaris

En MARC21 es codifica amb l’etiqueta 260. Cal destacar el primer indicador

que permet identificar els diferents editors que pot tenir una obra. En el cas de

les monografies normalment només tenim un editor, de manera que només

utilitzem el valor #, però en els recursos continus pot anar variant, fruit de

l’evolució natural de la publicació al llarg del temps.

• #: no aplicable / no es disposa d’informació / primer editor disponible.
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• 2: editor intermedi.

• 3: editor actual o darrer editor.

Lloc�de�publicació,�distribució,�etc.�(12.4C)

Es transcriu tal com s’indica a la 1.4C.

Si hi ha canvis en el lloc de publicació, distribució, etc., fem el següent:

Publicacions�en�sèrie: Indiquem el darrer lloc en nota si es considera impor-

tant a criteri del catalogador (12.7B11.2).

Recursos�integrants: Modifiquem la informació a l’àrea 4 o la 260 $a i indi-

quem lloc anterior en nota (12.7B11.2).

Nom�de�l’editor,�del�distribuïdor,�etc.�(12.4D)

Es transcriu tal com s’indica en la 1.4D.

Si hi ha canvis en el nom d’editor, distribuïdor, etc., fem el següent:

Publicacions�en�sèrie: Si el canvi d’editor no requereix un nou registre bi-

bliogràfic, fem una nota si es considera important a criteri del catalogador

(12.7B11.2).

Recursos�integrants: Modifiquem l’àrea 4 o la 260 $b i anotem el nom anterior

en nota (12.7B11.2).

Data�de�publicació,�distribució,�etc.�(12.4F)

Es transcriuen tal com s’indica en la norma 1.4F.

2.8. Àrea de la descripció física

Element Obligatori Regla Puntuació Codifica-
ció MARC21

Repetibilitat

Extensió�del�document Sí 12.5B 300�$a R

Altres dades físiques Sí, si n’hi ha 12.5C Precedides de : 300�$b NR

Dimensions Sí 12.5D Precedides de ; 300�$c R

Material d’acompanyament Segons el nivell de
catalogació

12.5E Precedit de + 300�$e NR
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Element Obligatori Regla Puntuació Codifica-
ció MARC21

Repetibilitat

Dades físiques del material
d’acompanyament

Segons el nivell de
catalogació

12.5E Entre ( ) 300�$e NR

2.8.1. Comentaris

Extensió� del� document� (inclosa� la� designació� específica� de� material)

(12.5B)

Publicacions�en�curs: Quan cataloguem un recurs continu que està en curs,

només donem la designació específica de material, mai el nombre de parts

que tenim. En el cas dels recursos�impresos donarem v., mentre que per a

les publicacions�en�fulls�actualitzables afegirem (fulls�actualitzables) a la

designació específica que hàgim assignat.

Exemple

v.; 23 cm.

Publicacions�cessades: Un cop el recurs ha cessat donarem la designació es-

pecífica de material precedida del nombre de parts.

Exemple

64 v. ; 23 cm.

Altres�dades�físiques�(12.5C)

Les dades físiques dependran del tipus de material que sigui el recurs. Seguirem

la norma .5C del capítol en qüestió. Per exemple, si tenim, una publicació en

sèrie de mapes seguirem la norma 3.5C.

Canvi�en�altres�dades�físiques

Publicacions�en�sèrie: Si els canvis afecten tots els números o parts, modifi-

quem l’àrea 5 o l’etiqueta 300 $b. En el cas que només facin referència a un

número/part, farem una nota (12.7B12.2).

Recursos�integrants: Per a qualsevol canvi, modifiquem l’àrea 5 o l’etiqueta

300 $b. Si el canvi és prou important indicarem en nota la informació de la

iteració anterior (12.7B12.2).

Dimensions�(12.5D)

Es registren les dimensions del document tal com s’indica en la norma .5D del

capítol del tipus de material corresponent. Per exemple, si tenim una publica-

ció en sèrie d’enregistraments sonors seguirem la norma 6.5D.
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Material�d’acompanyament�(12.5E)

La pauta de catalogació és diferent si és tracta de publicacions en sèrie o re-

cursos integrants.

Publicacions�en�sèrie: El material d’acompanyament el donem tal com ens

explica la norma 1.5E sempre i quan aquest aparegui de manera regular. Si

no és així, el donarem en nota o l’ignorarem en funció de les concrecions del

centre i el criteri del catalogador.

Recursos�integrants: Només transcriurem aquesta informació si es considera

important tot seguint la norma 1.5E.

2.9. Àrea de la col·lecció

Element Obligatori Regla Puntuació Codifica-
ció MARC21

Repetibilitat

Menció de col·lecció
Número de col·lecció

Sí, si n’hi ha 12.6B Entre ( )
Precedit de ;

490�$a
490�$v

R
R

2.9.1. Comentaris

Menció�de�la�col·lecció�(12.6B)

La menció de col·lecció es transcriu tal com s’explica en la norma 1.6.

En les publicacions en sèrie no donarem la numeració si cada part o número

porta una numeració diferent.

Canvi�en�la�menció�de�col·lecció

Publicacions�en�sèrie: Si el canvi no es pot mencionar clarament a l’àrea 6,

farem una nota sempre i quan aquest es consideri rellevant (12.7B14.2).

Recursos� integrants: Canviem l’àrea 6 o la 490 i fem una nota amb la

col·lecció anterior si es considera important (12.7B14.2).

2.10. Àrea de les notes

Element Obligatori Regla Codificació MARC21 Repetibilitat

Periodicitat Sí 12.7B1 310 (periodicitat actual)
321 (periodicitat anterior)

NR
R

Llengua del document i/
o de la traducció o adap-
tació

No 12.7B1 546 R

Font del títol propi Sí, si extraiem el títol del
substitut de portada

12.7B3 500 R
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Element Obligatori Regla Codificació MARC21 Repetibilitat

Canvis a l’àrea 1 No 12.7B4.2
12.7B5.2
12.7B6.2
12.7B7.2

500 R

Història biogràfica i relaci-
ons amb altres recursos

Sí, si existeix 12.7B8 76X-78X R

Document descrit Sí, si no basem la descrip-
ció en el primer núme-
ro/part o iteració

12.7B23 588 R

2.10.1. Comentaris

Llengua�del�document�i/o�de�la�traducció�o�adaptació�(12.7B2)

Cal fer notes sobre les llengües del document si no es evident a la resta del

registre bibliogràfic.

Font�del�títol�propi�(12.7B3)

Per als recursos impresos, cal fer una nota per a la font del títol propi quan

l’extraiem del substitut de portada, mentre que per als recursos no impresos

cal seguir la norma de la subregla .7B3 del capítol corresponent al qual pertany

el recurs.

Document�descrit�(12.7B23)

Quan la descripció no es basa en el primer número o part en les publicacions

en sèrie o en la primera iteració d’un recurs, fem una nota indicant en què

ens basem.

Publicacions�en�sèrie�numerades: Donem el número o la part en què ens

hem basat per a fer la descripció. És una nota obligatòria quan no ens basem

en el primer número o part.

Publicacions�en�sèrie�no�numerades: Fem una nota del primer número o part

consultat tal com s’indica en la norma 12.7A2.

Recursos�continus�d’accés�remot: Hem de donar obligatòriament la data de

consulta del recurs en què vam fer la descripció.

Canvis�en�el�títol�propi,�els�títols�paral·lels,�la�informació�complementària

de�títol�i�les�mencions�de�responsabilitat�(12.7B4.2,�12.7B5.2,�12.7B6.2�i

12.7B7.2)
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Publicacions�en�sèrie: Quan es tracta de canvis menors en el títol propi, canvis

en els títols paral·lels, canvis en la informació complementària de títol i canvis

en les mencions de responsabilitat produïts després del primer número o part

o del primer disponible, fem una nota per al nou títol.

Recursos�integrants: Fem una nota per als títols propis i paral·lels anteriors, i

també per a la informació complementària de títol anterior.

Història�bibliogràfica�i�relacions�amb�altres�recursos�(12.7B8)

El tipus de relació que s’estableixi entre publicacions pot ser:

• Continuació: Una publicació amb nou títol propi en continua una altra

de ja existent. S’estableixen relacions de Contínua/Continuada�per.

• Fusió: Una publicació es fusiona amb una altra i n’apareix una tercera de

nova. S’estableixen relacions de Fusionada�amb/Fusió�de.

• Escissió: Una publicació es divideix i n’apareixen dues de noves

(s’estableixen relacions d’Escindida�en/Contínua�en�part), o bé, se’n se-

para una part (s’estableixen relacions d’Escindida�en/Separada�de).

• Absorció: Una publicació n’absorbeix una altra. S’estableixen relacions

d’Absorbeix/Absorbida�per.

• Traducció: Una publicació és la traducció d’un altra.

• Edició�simultània: Quan existeix més d’una edició a la vegada. Per exem-

ple, l’edició catalana i la castellana.

• Suplement: Una publicació té un suplement. S’estableixen relacions de

Suplement�de/Suplement.

2.10.2. Camps d’entrada d’enllaç de MARC21 bibliogràfic

(76X-78X)

Contenen informació que identifica altres documents bibliogràfics relacio-

nats.

Cada un dels camps especifica relacions diferents entre el document objecte

descrit en el registre i un document relacionat. Permeten:

• Generar una nota en la visualització del registre en què apareixen.
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• Proporcionar enllaços entre el registre bibliogràfic del document objecte i

el registre bibliogràfic del document relacionat.

• Facilitar la indexació.

Permeten establir tres tipus de relacions:

• Documents relacionats que ajuden l’usuari en la continuació�de�la�cerca,

però que no són requerits físicament per a obtenir el document objecte

(per exemple, entrades anteriors per als recursos continus, traduccions del

document objecte).

• Documents relacionats que cal obtenir� físicament per tal d’utilitzar el

document objecte (per exemple, el document font d’una part component:

un número d’una revista que conté un article específic).

• Documents relacionats que són unitats�constituents�d’un�tot�més�gran

(per exemple, les fotografies individuals contingudes en un fons de mate-

rial visual).

El format MARC21 bibliogràfic ens proporciona les definicions següents im-

prescindibles per a entendre les relacions entre documents:

• Document�objecte: “Document bibliogràfic que és la unitat principal o

primària de la descripció per a la qual va ser construït el registre”.

• Document�relacionat: “Document bibliogràfic que té una relació amb el

document objecte, ja sigui cronològica, horitzontal o vertical, i per al qual

es formula el camp d’entrada d’enllaç”.

• Part�component: “Document bibliogràfic que forma part físicament d’un

altre document bibliogràfic de manera que la recuperació de la part depèn

de la identificació i localització del document font (per exemple, un capítol

d’un llibre, un article d’una revista)”.

• Unitat�constituent: “Document bibliogràfic que forma part d’un altre do-

cument. La unitat constituent està físicament separada del document del

qual és considerada una part”.

• Document�font: “Document bibliogràfic que conté tant físicament (com

en el cas de la part component) com bibliogràficament (com en el cas de la

unitat constituent) una subpart que és el document objecte del registre”.

• Relació� cronològica: “Relació entre els documents bibliogràfics en el

temps”.
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• Relació�horitzontal: “Relació entre versions d’un document bibliogràfic

en diferents llengües, formats, tipus de suports, etc”.

• Relació�vertical: “Relació jeràrquica del tot amb les seves parts i de les

parts amb el tot”.

Font: “76X-78X - Entrades d'enllaç-Informació general”. A: Format MARC

21 per a dades bibliogràfiques (1999). Biblioteca de Catalunya, Servei de Nor-

malització Bibliogràfica. En línea a: http://www.bnc.cat/sprof/normalitza-

cio/marc21bf/bfindex.html.

Les relacions entre documents es codifiquen amb les etiquetes 780 i 785, una

580 o mitjançant la combinació de totes tres. El primer indicador és comú per

a totes les relacions, mentre que el segon és específic. Els codis de subcamp

també són comuns.

1r indicador 2n indicador Codis de subcamp

780 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

0: Continua
1: Continua en part
2: Substitueix
3: Substitueix en part
4: Format per la fusió de ... i ...
5: Absorbeix
6: Absorbeix en part
7: Separada de

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

785 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

0: Continuada per
1: Continuada en part per
2: Substituïda per
3: Substituïda en part per
4: Absorbida per
5: Absorbida en part per
6: Escindida en ... i en ...
7: Fusionada amb ... per formar ...
8: Torna a esdevenir

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

765 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

#: Traducció de
8: Cap constant de visualització generada

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

767 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

#: Traduït com
8: Cap constant de visualització generada

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

775 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

#: Altres edicions disponibles
8: Cap constant de visualització generada

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

770 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

#: Suplement
8: Cap constant de visualització generada

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
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1r indicador 2n indicador Codis de subcamp

772 0: la nota es visualitza
1: la nota no es visualitza

#: Suplement de
0: Publicació principal
8: Cap constant de visualització generada

$a: encapçalament d’entrada principal
$t: títol
$w: número de control del registre (iden-
tifica de manera unívoca un registre bibli-
ogràfic)

2.11. Àrea del número normalitzat

Element Obligatori Regla Puntuació Codificació
MARC21

Repetibilitat

Número nor-
malitzat

Sí, si en té 12.8B 022 $a, $y, $z NR

Títol clau Segons el ni-
vell de catalo-
gació

18.8C Precedit de = 222 R

2.11.1. Comentaris

De l’etiqueta 022 del MARC21 bibliogràfic destaca:

1r.�indicador: Defineix el nivell d’interès internacional d’un recurs continu

• #: Nivell no especificat o desconegut. És el que han de fer servir totes les

institucions excepte els centres ISSN.

• 0: Recurs continu d’interès internacional. S’utilitza per a recursos continus

que es troben a la xarxa de l’ISSN i tenen un registre complet. Aquest valor

només el poden atorgar els centres ISSN.

• 1: Recurs continu que no és d’interès internacional. S’utilitza per recursos

continus que es troben a la xarxa de l’ISSN i tenen un registre abreujat.

Aquest valor només el poden atorgar els centres ISSN.

2n.�indicador: Sense definir

Pel que fa als codis�de�subcamp en destaquen tres:

• $a: Número de l’ISSN (s’introdueix amb el guionet que separa els quatre

primers números dels quatre segons i sense el terme “ISSN”).

• $y: ISSN incorrecte.

• $z: ISBN cancel·lat.
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Annex

Casos�-�Recursos�continus

1)�Introducció

A continuació, tenim diferents casos en què podem observar la catalogació de

recursos continus. Per a cada cas es donen els elements indispensables per a

la seva catalogació, el registre bibliogràfic catalogat amb AACR2 i codificat en

MARC21 bibliogràfic, i els comentaris en els camps més destacats o que poden

generar més dubtes.

2)�Objectius

L’objectiu principal d’aquest recull és veure de manera pràctica els coneixe-

ments teòrics desenvolupats al llarg d’aquest mòdul.

Els objectius específics són:

• Reconèixer les fonts prescrites d’informació i les dades que contenen.

• Identificar les diferents àrees de descripció bibliogràfica.

• Aprendre com es cataloguen cadascun dels documents proposats, traslla-

dant a la pràctica els continguts teòrics del mòdul.

3)�Cas�1:�Item�(paper)

L’Item és una publicació en sèrie especialitzada en biblioteconomia i docu-

mentació que està al mercat des de l’any 1987. Al llarg del temps ha anat can-

viant i aquests canvis es reflecteixen al registre bibliogràfic.
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

n a s # a

20 21 22 23

Cap.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17006

00 01007

t a

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 0 9 2 2 c 1 9 8 7 9 9 9 9 s p c f r

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

008

# p # # # # # # # 0 # # # # 0 c a t # d

022 # # $a0214-0349

040 # # $agrc$bcat

041 0 # $acat$bcat$beng

130 0 # $aItem (Paper) *Opcional

245 1 0 $aItem :$brevista de biblioteconomia i documentació.

260 # # $aBarcelona :$bCol·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,$cD.L. 1987-

300 # # $av. ;$c24cm.

310 # # $aSemestral,$b2008-

321 # # $aQuadrimestral,$b2002-2007

321 # # $aSemestral,$b1987-2001

362 # # $a1 (jul./des. 1987)-

500 # # $aA partir del núm. 48 (2008) les dimensions varien.

504 # # $aInclou referències bibliogràfiques.

505 8 # $aInclou recensions.

546 # # $aText en català; resums en anglès i espanyol.

530 # # $aTambé disponible en versió electrònica.

650 # 7 $aBiblioteconomia$vRevistes.$2lemac

650 # 7 $aDocumentació$vRevistes.$2lemac

710 1 # $aCol·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

780 0 0 $aButlletí de l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya.$x0212-0135$w[núm. del registre]

856 4 1 $zRevista d’accés restringit:$uhttp://www.raco.cat/index.php/Item
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856 4 2 $3Sumari$uhttp://sumaris.cbuc.es/cgis/revista.cgi?issn=02140349

3.1)�Comentaris

Capçalera�i�camps�de�control: Com que es tracta d’una publicació en sèrie en

paper i d’articles d’especialitat, els valors de la Ldr/06 i 07 són a i s (material

textual i sèrie). Això ens obliga a fer una 008 de recursos continus. Fixeu-vos

que no cal fer una 006 perquè no es compleixen les condicions necessàries.

La 007 és de text perquè és un document imprès. La situació seria diferent si

cataloguéssim la versió en línia.

Pel que fa a la 008, cal destacar la 008/18, que ens indica la periodicitat actual,

lligada al camp 310. També cal destacar que la 008/34 és 0 perquè quan hi ha

un canvi major al títol, a l’encapçalament principal d’autoria o als qualifica-

dors del títol uniforme, fem un nou registre bibliogràfic tal com indiquen les

regles de catalogació per a les publicacions en sèrie.

Àrea�de�la�numeració: Recordeu que és una àrea específica per als recursos

electrònics tipus sèrie i es codifica mitjançant el camp 362. En aquest cas,

la proporcionem perquè basem la descripció en el primer número. Si no fos

així, donaríem en nota (500) la informació del número en el qual basem la

descripció.

Àrea�de�la�publicació,�distribució,�etc.: Tractant-se d’una publicació oberta,

és a dir, que encara es publica, la data establerta en la 260 $c correspon a la

data d’inici de publicació seguida d’un guió que indica que encara està oberta.

Àrea�de�la�descripció�física: Establim v. perquè la publicació encara es publica.

Àrea�de�les�notes: Els camps 310 i 321 estableixen la periodicitat del recurs

actual i anteriors. Estrictament són notes, però MARC21 tracta aquestes dades

com a part de la descripció física.

Encapçalaments: L’entrada principal del document és el títol, ja que l’obra

no emana d’entitat tal com estableix la 21.1B2. El Col·legi Oficial de Bibliote-

caris-Documentalistes de Catalunya fa funcions d’editorial. Caldrà fer-li una

secundària d’entitat (710) perquè no és una empresa editorial sinó un col·legi

professional.

Tot i així, si en el nostre catàleg tenim el registre bibliogràfic de la publicació

en línia, podem elaborar un títol uniforme (130) que encapçali el registre i que

permeti la distinció entre ambdós documents.

Sempre hem de fer matèries pel contingut. Caldria establir una signatura amb

el sistema de classificació que segueixi el centre.
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Altres�camps: Fem un camp d’enllaç (780) a una publicació anterior (Butlletí

de l’Associació de Bibliotecaris) ja que d’aquesta va sorgir l’Item. El número de

control dependrà del sistema.

Finalment, fem una nota d’accés a la versió en línia i al sumari mitjançant un

camp 856. La nota d’accés en línia és pública ($z).

4)�Cas�2:�Info�literata�(paper)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

n a s # a

20 21 22 23

Cap.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17006

00 01007

t a

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 0 9 2 2 c 2 0 0 7 9 9 9 9 s p c m r

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

008

# p e # # # # # # 0 # # # b 0 c a t # d

040 # # $agrc$bcat

041 0 # $acat$aspa

043 # # $ae-sp---$be-spc--$2catmarc

245 0 0 $aInfo literata :$bprimera agenda literària de Barcelona.

246 3 0 $aLiterata

260 # # $aBarcelona :$b[Literata],$cD.L. 2007-

300 # # $av. ;$c35cm.

310 # # $aMensual

500 # # $aDescripció basada en: Núm. 2 (nov. 2007)

530 # # $aDisponible en versió electrònica$uhttp://www.literata.cat

546 # # $aTextos en català i castellà.

650 # 7 $aLlibres$xRessenyes$vRevistes.$2lemac
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650 # 7 $aLlibres i lectura$zBarcelona$vRevistes.$2lemac

650 1 7 $aLiteratura$xHistòria i crítica$vRevistes.$2lemac

856 4 1 $3Portal de la revista$uhttp://www.literata.cat

4.1)�Comentaris

Capçalera�i�camps�de�control: Igual que en el cas anterior, es tracta d’una

publicació en sèrie en paper i de contingut textual, per tant, els valors de la

Ldr/06 i 07 són a i s (material textual i sèrie). Això ens obliga a fer una 008 de

recursos continus. Fixeu-vos que no cal fer una 006 perquè no es compleixen

les condicions necessàries. La 007 és de text perquè és un document imprès.

La situació seria diferent si cataloguéssim la versió en línia.

Pel que fa a la 008, cal destacar la 008/18, que ens indica la periodicitat actual,

lligada al camp 310. També cal destacar que la 008/34 és 0 perquè quan hi ha

un canvi major al títol, a l’encapçalament principal d’autoria o als qualifica-

dors del títol uniforme, fem un nou registre bibliogràfic tal com indiquen les

regles de catalogació per a les publicacions en sèrie.

Àrea�de�la�numeració: En aquest cas, no hi ha àrea de numeració (362) perquè

la descripció no s’ha fet a partir del primer número sinó a partir del segon. Per

tant, aquesta informació la posem en nota (500).

Àrea�de�la�publicació,�distribució,�etc.: Tractant-se d’una publicació oberta,

és a dir, que encara es publica, la data establerta a la 260 $c correspon a la data

d’inici de publicació seguida d’un guió que indica que encara està oberta.

Àrea�de�la�descripció�física: Establim v. perquè la publicació encara es publica.

Encapçalaments: L’entrada principal del document és el títol, de nou, ja que

l’obra no emana d’entitat tal com estableix la 21.1B2.

Sempre hem de fer matèries pel contingut. Caldria establir una signatura amb

el sistema de classificació que segueixi el centre.

Altres�camps: Finalment, fem una nota d’accés a la versió en línia i al sumari

mitjançant un camp 856. La nota d’accés en línia és pública ($z).

5)�Cas�3:�Anales�de�documentación�(en�línia)

Estem davant d’una publicació en sèrie en línia, per tant, a l’hora de catalo-

gar-la haurem de combinar el capítol 12 de recursos continus i el 9 de recursos

electrònics.
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Font: http://revistas.um.es/analesdoc.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

n a s # a

20 21 22 23

Cap.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17006

m # # # # f o # # d # # # # # # # #

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13007

c r # c n # n n n m u a a a

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 0 9 2 2 c 1 9 9 8 9 9 9 9 s p # a r

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

008

# p # o # # # # # # # # # b 0 s p a # d

022 # # $a1697-7904

040 # # $agrc$bcat

041 0 # $aspa$beng

http://revistas.um.es/analesdoc
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130 # 0 $aAnales de documentación (En línia)

245 1 0 $aAnales de documentación$h[recurs electrònic] :$brevista de biblioteconomía y documentación.

260 # # $aMurcia :$bServicio de Publicaciones. Universidad de Murcia,$c1998-2007

260 3 # $aMurcia :$bFacultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia,$c2008-

310 # # $aAnual

362 0 # $aVol. 1(1998)-

500 # # $aTítol obtingut de la pàgina principal.

500 # # $aData de consulta: 28 d’octubre de 2009.

500 # # $aPatrocinadors: Facultad de Comunicación y Documentación i Detpartamento de Información y Documentación.

530 # # $aTambé disponible en paper.

538 # # $aModalitat d’accés: World Wide Web.

546 # # $aResums i paraules clau en anglès.

555 8 # $aIndexada a la base de dades Temaria$uhttp://www.temaria.net.

650 # 7 $aBiblioteconomia$vRevistes.$2lemac

650 # 7 $aDocumentació$vRevistes.$2lemac

710 2 # $aUniversidad de Murcia.$bDepartamento de Información y Documentación.

710 2 # $aUniversidad de Murcia.$bFacultad de Comunicación y Documentación.

710 2 # $aUniversidad de Murcia.$aServicio de Publicaciones.

776 0 # $tAnales de documentación$w[núm. de control del registre]$x1575-2437

856 4 0 $zLliure accés:$uhttp://revistas.um.es/analesdoc/index

5.1)�Comentaris

Capçalera�i�camps�de�control: En aquest cas es tracta d’una publicació en

sèrie en format electrònic i d’articles d’especialitat, els valors de la Ldr/06 i 07

són a i s (material textual i sèrie). Això ens obliga a fer una 008 de recursos

continus. Fixeu-vos que cal fer una 006 perquè hi ha característiques secun-

dàries referents al fet que sigui digital que no hem descrit a la 008. La 007 és

de recurs electrònic.

Pel que fa a la 008, destaquem les posicions següents:

• 008/22 (forma del document original): # (el document original estava en

format paper).

• 008/23 (forma del document que cataloguem): o (el document és electrò-

nic, d’accés remot).
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Àrea�del�títol�i�de�la�menció�de�responsabilitat: Com que estem davant d’un

document electrònic indiquem en la designació general de material [recurs

electrònic].

Àrea�de�la�numeració: Recordeu que és una àrea específica per als recursos

electrònics tipus sèrie i es codifica mitjançant el camp 362. En aquest cas,

la proporcionem perquè basem la descripció en el primer número. Si no fos

així, donaríem en nota (500) la informació del número en el qual basem la

descripció.

Àrea�de�la�publicació,�distribució,�etc.: Fem dues 260: una pel primer editor

i una altra per l’editor actual. Tractant-se d’una publicació oberta, és a dir, que

encara es publica, la data establerta en la 260 $c correspon a la data d’inici de

publicació seguida d’un guió que indica que encara està oberta.

Àrea�de�la�descripció�física: Establim v. perquè la publicació encara es publica.

Àrea�de�les�notes: Els camps 310 estableix la periodicitat actual del recurs.

Estrictament són notes, però MARC21 tracta aquestes dades com a part de la

descripció física.

En el cas de les publicacions electròniques són obligatòries les notes següents:

• Font del títol propi (500).

• Data de consulta del recurs (500).

• Modalitat d’accés (538).

Encapçalaments: L’entrada principal del document és el títol ja que l’obra no

emana d’entitat tal com estableix la 21.1B2. Caldrà fer secundàries d’entitat

per als editors, com en el cas de l’Item.

Tot i així, si en el nostre catàleg tenim el registre bibliogràfic de la publicació

en paper, podem elaborar un títol uniforme (130) que encapçali el registre i

que permeti la distinció entre ambdós documents.

Sempre hem de fer matèries pel contingut. Caldria establir una signatura amb

el sistema de classificació que segueixi el centre.

Altres�camps: Fem un camp d’enllaç (776) a la publicació en un altre suport

(paper) en el cas que formi part dels nostres fons. El número de control de-

pendrà del sistema.

Per últim, fem una nota d’accés a la versió en línia mitjançant un camp 856.

La nota d’accés en línia és pública ($z).
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6)�Cas�4:�Portal�Mayores�(recurs�continu�integrant)

Estem davant d’una publicació en sèrie en línia, per tant, a l’hora de catalo-

gar-la haurem de combinar el capítol 12 de recursos continus i el 9 de recursos

electrònics.

Font: http://www.imsersomayores.csic.es.
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13007
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1 2 0 9 2 2 c 2 0 0 1 9 9 9 9 s p # # u
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http://www.imsersomayores.csic.es/
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# w o o # # # # # # # # # b 2 s p a # d

022 # # $a1697-7904

040 # # $agrc$bcat

041 0 # $aspa$aeng$afre$hspa

043 # # $ae-sp---

245 0 0 $aPortal mayores$h[recurs electrònic] :$bportal especializado en gerontología y geriatría.

260 # # $a[Espanya] :$bIMSERSO :$bCSIC,$ccop. 2001-

310 # # $aActualitzat de manera continua

500 # # $aTítol obtingut de la pàgina d’inici.

500 # # $aData de consulta: 16 d’octubre de 2008.

538 # # $aModalitat d’accés: World Wide Web.

546 # # $aPart del contingut del portal també es troba en anglès i francès.

650 # 7 $aPersones grans$xServeis socials$zEspanya.$2lemac

710 2 # $aConsejo Superior de Investigaciones Científicas.

710 2 # $aInstituto de Mayores y Servicios Sociales (Espanya)

856 4 0 $zLliure accés:$uhttp://www.imsersomayores.csic.es

856 4 0 $zLliure accés:$uhttp://www.portalmayores.com

856 4 0 $zLliure accés:$uhttp://www.portalmayores.es

6.1)�Comentaris

Capçalera�i�camps�de�control: Estem davant d’un portal on predomina prin-

cipalment el text i que no té serveis avançats com ara registre d’usuaris,

compres, etc. El document és, doncs, un recurs integrant continu perquè

s’actualitza mitjançant iteracions. Els valors de la Ldr/06 i 07 són a i s (material

textual i sèrie). Això ens obliga a fer una 008 de recursos continus. Fixeu-vos

que cal fer una 006 perquè hi ha característiques secundàries referents al fet

que sigui digital que no hem descrit en la 008. La 007 és de recurs electrònic.

Pel que fa a la 008, destaquem les posicions següents:

• 008/21 (tipus de recurs continu): w (pàgina web).

• 008/22 (forma del document original): o (el document original és el que

tenim davant i estem catalogant, per tant, és electrònic i d’accés remot).
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• 008/23 (forma del document que cataloguem): o (el document original és

el que tenim davant i estem catalogant, per tant, és electrònic i d’accés

remot).

• 008/34 (convenció d’entrada): 2 (estem davant d’un recurs integrant, per

tant, quan hi ha un canvi major en el títol, en l’encapçalament principal

d’autoria o en el qualificador del títol uniforme, modifiquem la zona cor-

responent i indiquem les dades anteriors en nota).

Àrea�del� títol� i�de� la�menció�de�responsabilitat: De nou, com que estem

davant d’un document electrònic, especificarem en la designació general de

material [recurs electrònic].

Àrea�de�la�numeració: Recordeu que és una àrea específica per als recursos

electrònics tipus sèrie, per tant, amb un recurs integrant no la farem.

Àrea�de�la�publicació,�distribució,�etc.: Tractant-se d’un recurs obert, és a dir,

que encara es publica, la data establerta en la 260 $c correspon a la data d’inici

de publicació seguida d’un guió que indica que encara està oberta.

Àrea�de�la�descripció�física: Com que estem davant d’un recurs electrònic no

fem descripció física, tal com estableix la norma 9.5.

Àrea�de�les�notes: El camp 310 estableix la periodicitat actual del recurs. Es-

trictament són notes, però MARC21 tracta aquestes dades com a part de la

descripció física. En el cas de les webs, acostumen a tenir una actualització

contínua.

En el cas de les publicacions electròniques són obligatòries les següents notes:

• Font del títol propi (500).

• Data de consulta del recurs (500).

• Modalitat d’accés (538).

Encapçalaments: L’entrada principal del document és el títol ja que l’obra no

emana d’entitat tal com estableix la 21.1B2. Caldrà fer secundàries d’entitat

pels editors, com en el cas de l’Item.

Sempre hem de fer matèries pel contingut. Caldria establir una signatura amb

el sistema de classificació que segueixi el centre.

Altres�camps: Finalment, fem tres notes d’accés mitjançant un camp 856, una

per a cada URL que tenim. La nota d’accés en línia és pública ($z).
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