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Normes internacionals 
 
ISO 10324 – Information and documentation – Holding statements – Summary level 
http://www.unt.edu/xmlholdings/Resources/ISO_10324Holdings.pdf [consulta: 7 març 
2010] 
 
ANSI/NISO Z39.71, Holdings Statements for Bibliographic Items 
 
Elements d’ISO 10324 i ANSI/NISO Z39.71 al Format MARC 21 de holdings 
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxd.html [consulta: 7 març 2010] 
 
 
MARC 21 
 
MARC 21 Format for Holdings Data 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html [consulta: 7 març 2010] 
 
Format MARC 21 concís per a dades de fons (edició 2008) 
Traducció de l’Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya 
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc21f/fsumari.htm [consulta: 7 març 2010] 
 
Tipus de cronologia i d’enumeració amb patrons de codis (revisió oct. 2002) 
Traducció de l’Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya 
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21/crono_patro.htm [consulta: 7 març 
2010] 
Traducció de: Chronology and enumeration types with code patterns 
http://www.loc.gov/marc/chrono_patterns.html [consulta: 7 març 2010] 
 
 
Portals de recursos 
 
CONSER Publication Pattern Initiative / CONSER (Cooperative ONline SERials) 
Program 
http://www.loc.gov/acq/conser/patthold.html [consulta: 7 març 2010] 
 
NASIGuide Serial holdings / North American Serials Interest Group (NASIG) 
http://www.nasig.org/publications_serialsholdings.cfm [consulta: 7 març 2010] 
 
UNC-Chapel Hill Holdings Forum / The University of North Carolina at Chapel Hill 
http://www.lib.unc.edu/cat/mfh/ [consulta: 7 març 2010] 
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Manuals i pautes 
 
Grupo sobre Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas. Pautas para la 
inclusión de los registros de fondos en el Catálogo Colectivo Español de Publicaciones 
Periódicas 
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/CatalogoColectivos.pdf [consulta: 7 març 2010] 
  
Serials in the OPAC 
Manual per als holdings al programari Koha: 
http://koha.org/documentation/manual/3.2/serials/serials-in-the-opac [consulta: 7 març 
2010] 
 
Thomas Dukleth. “MARC holdings, Koha, and migration” (2005) 
http://www.kohadocs.org/holdings.pdf [consulta: 7 març 2010] 
Instruccions per implementar holdings en format MARC 21 al programari Koha. 
 
 
Articles  
 
 Creació de holdings 

  
Alan, Robert. “MARC holdings implementation: a long-term process with long-
term advantages”, Library collections, acquisitions & technical services, vol. 27 
(2003), p. 107-120  
L’autor explica l’experiència de les biblioteques de la Penn State University, 
que van implementar els holdings de revistes en format MARC al mateix temps 
que migraven cap a un nou sistema de gestió. 
 
“An approach to serials with FRBR in mind: CONSER Task Force on Universal 
Holdings” 
http://www.lib.unc.edu/cat/mfh/serials_approach_frbr.pdf [consulta: 7 març 
2010] 
Proposta per utilitzar els avantatges que proporciona FRBR per solucionar el 
problema dels holdings que queden fragmentats quan un canvi en la publicació 
(p.ex. un canvi de títol) obliga a fer un nou registre bibliogràfic. 
 
Anderson, William. “The Library of Congress serial holdings conversion project', 
The Serials librarian, vol. 49, no. 1 (2005), p. 211-240 
Projecte portat a terme a la Library of Congress entre 2000 i 2003 per convertir 
registres de holdings i check-in, des dels arxius de fitxes, per ser utilitzats al 
sistema integrat de gestió de la biblioteca. 

 
Bloss, Marjorie E.; Gbala, Helen E.; Randall, Kevin M. “Formatting holdings 
statements according to the Niso Standard Z39.71-1999”, The Serials Librarian, 
vol. 40, no. 3 (2001), p. 261-266 
Les autores, membres del comité que va crear la norma ANSI/NISO Z39.71-
1999: Holdings Statements for Bibliographic Items, presenten la història del 
desenvolupament de normes per registrar holdings i donen exemples de 
registres de holdings utilitzant MARC 21. 
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Brugger, Judith M. “How the NISO Holdings Standard works: the findings of an 
investigation at CUNY, 1989”, The Serials librarian, vol. 20, no. 2 (1991), p. 17-
30 
Experiència a les biblioteques de la City University of New York (CUNY), 
d’entrar els seus registres segons la norma ANSI/NISO Z39.44 
 
Carter, Kathy. “Serial or monograph: who decides?”, The Serials librarian, vol. 
57, no. 1 (2009), p. 87-95 
Alguns tipus de publicació són considerades pels bibliotecaris com a revistes i 
pels editors com a monografies. En l’entorn pre-digital, es van desenvolupar 
normes de catalogació i maneres de treballar per a aquestes publicacions. El 
canvi cap a la publicació, la distribució i l’accés electrònics ha comportat noves 
consideracions. Aquest article descriu les pràctiques de catalogació actuals i 
examina els efectes d’aquests canvis en els catàlegs de biblioteca, per 
exemple, en els holdings. 
  
Chen, Xiaotian; Wynn, Stephen. “E-journal cataloging in an age of alternatives: 
a survey of academic libraries”, The Serials librarian, vol. 57, no. 1 (2009), p. 
96-110 
Informe d’una enquesta feta a biblioteques universitàries nord-americanes 
durant la primavera de 2007, per determinar quines pràctiques de catalogació 
de revistes electròniques estaven fent servir. Entre elles, el tractament dels 
holdings. 
 
Goldberg, Tyler; Neagle, Eric. “Serials information in the OPAC: a model for 
shared responsibility”, Serials review, vol. 22, no. 4 (Winter 1996), p. 55-63 
Els autors expliquen una experiència per mostrar a l’OPAC el fons de les 
publicacions en sèrie de la seva biblioteca. 
 
Guenther, Rebecca. “Current holdings standards and MARC format 
considerations. The future of serials control”. LITA Preconference Institute, 
June 15, 2001 
http://www.loc.gov/acq/conser/litapres-rg/sld001.htm [consulta: 7 març 2010] 
Resum de les principals característiques dels formats de holdings 
 
Hillmann, Diane; Hass, Ruth; Hollis, Rachel; Schmitt, Stephanie; Loghry, Pat. 
“Implementing MARC 21 for Holdings”, The Serials Librarian, vol. 44, no. 1 
(2003), p. 4-9 
Resum d’una conferència en què es va tractar, camp per camp, la codificació 
del Format MARC 21 per Holdings. 
 
Holman, Jenifer S. “Can SFX replace your homegrown periodicals holding list? 
How the University of Wisconsin-La Crosse made the transition”, The Serials 
librarian, vol. 47, no. 4 (2005), p. 79-88 
L’article explica el cas de la Murphy Library, que després de cinc anys d’utilitzar 
una base de dades per a holdings de creació pròpia, ha migrat tota la 
informació dels holdings al programari SFX d’Ex Libris. 
Moeller, Paul; Lu, Wen-ying. “MARC 21 Format for Serials Holdings: a survey 
on the acceptance and use of standards”, Serials review, vol. 31, no. 2 (2005), 
p. 90-102  
Una enquesta via web a bibliotecaris i personal de biblioteques que treballa 
amb publicacions en sèrie revela una varietat d’opinions respecte si és 
desitjable o no implementar el format MARC 21 per a dades de holdings. Els 
autors comenten raons a favor i en contra de treballar amb els estàndards. 
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Pulsipher, Susan E.; Henry, Elizabeth C. “Journal holdings lists on web sites: 
designs that non-specialized staff can build and maintain”, The Serials librarian, 
vol. 42, no. 3 (2002), p. 165-169 
Projecte per crear i mantenir una pàgina web que proporcioni als usuaris 
informació detallada sobre els holdings de les publicacions en sèrie de la 
biblioteca. 
 
Quinn, Marilyn; Smulewitz, Gracemary; Neville, Shelley. “Implementing and 
appreciating the MARC Holdings Format”, The Serials librarian, vol. 40, no. 3 
(2001), p. 343-348 
Conferència sobre la implementació (i els avantatges que comporta) del Format 
MARC per a holdings 
 
Rosenberg, Frieda. “Managing serial holdings”, a Tuttle, Marcia. Managing 
serials. Greenwich, Conn.: JAI Press, 1996, p. 237-256 
 
Rosenberg, Frieda; Van Cura, Mary Ann; Ellis, Kathryn D. “Understanding the 
MARC Format for Holdings Data (MFHD)”, The Serials librarian, vol. 40, no. 1 
(2001), p. 7-18 
Transcripció d’un taller per presentar i definir el format MARC per a dades de 
holdings. 
 
Rosenberg, Frieda B.; Kellum, Cathy. “Do holdings have a future?”, The Serials 
Librarian, vol. 36, no. 3 (1999), p. 529-539 
Taller sobre holdings 
 
Shadle, Steven C. [et al.]. “MARC Holdings conversion: now that we’re here, 
what do we do?”, The Serials librarian, vol. 56, no. 1/4 (2009), p. 168-180 
Projectes de conversió de holdings en format MARC des de diferents sistemes 
locals de gestió de biblioteques. 
 
Van Cura, Mary Ann; Clack, Mary Elizabeth. “A step beyond shared patterns: A 
shared holdings record database”, Serials review, vol. 17, no. 3 (Fall 1991), p. 
72-77 
Les autores parlen d’un projecte teòric per crear una base de dades 
compartida, en format MARC, que contingués patrons i holdings de 
publicacions en sèrie, i tingués registrats els canvis de numeració, periodicitat, 
etc. al llarg de la història de cada títol. D’aquesta manera, cada biblioteca que 
participés en el projecte podria importar al seu catàleg local els holdings, i allà 
editar-los perquè reflectissin el fons local. 
 
Wallace, Patricia M. “Serial holdings statements: a necessity or a nuisance?”, 
Technical services quarterly, vol. 14, no. 3 (1997), p. 11-24 
L’article examina els avantatges (i alguns inconvenients) de fer visible als 
catàlegs els holdings de les publicacions en sèrie d’una biblioteca). 
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 Check-in i reclamacions 

 
Anderson, Rick; Zink, Steven D.; Davis, Susan. “How I learned to stop worrying 
and give up journal check-in”, The Serials Librarian, vol. 44, no. 3 (2003), p. 
255-260 
Aquest article explica l’experiència de les biblioteques de laa University of 
Nevada, que van deixar de fer check-in de les revistes impreses que rebien. Els 
autors enumeren les circumstàncies que van portar-los a prendre aquesta 
decisió, com ara el reduït nombre de subscripcions en paper i el nombre en 
augment de revistes electròniques. Les biblioteques també van deixar 
d’enquadernar la majoria de les publicacions, i les reclamacions des 
d’aleshores es basen en la revisió de les prestatgeries. Gairebé un any després 
d’implementar aquest sistema, els responsables consideren que ha estat un 
èxit. 
Articles relacionats:  

Anderson, Rick. “A sacred cow bites the dust”, Library journal, vol. 127, 
no. 8 (May 2002), p. 56 

 
Anderson, Rick; Zink, Steven D. “Implementing the unthinkable: the 
demise of periodical check-in at the University of Nevada”, Library 
collections, acquisitions & technical services, vol. 27 (2003), p. 61-71 

 
Borchert, Carol Ann. “To check in or not to check in? That is the question!”, 
Serials review, vol. 33, no. 4 (2007), p. 238-243 
La biblioteca de la University of South Florida Tampa va deixar de fer check-in 
de les revistes en paper durant un període de prova, de juliol 2005 a juliol 2006. 
L’article parla de les raons que van portar a aquesta decisió, els reptes que va 
suposar i els resultats finals. Malgrat alguns inconvenients, la biblioteca es va 
beneficiar, especialment pel que fa a l’estalvi de temps, ja que en aquell 
moment estava migrant cap a un altre sistema de gestió. 
 
Carr, Patrick L. “The claim: staking out new practices for achieving the 
objectives of check-in”, The Serials librarian, vol. 51, no. 1 (2006), p. 73-81 
A mesura que les biblioteques passen de mantenir col·leccions en paper a 
proporcionar accés a revistes electròniques, el check-in es comença a veure 
com una pràctica obsoleta i que potser es podria obviar. Les biblioteques han 
d’implentar noves pràctiques centrades en les e-revistes per substituir el check-
in. S’ha escrit poc sobre els canvis en la gestió que suposa aquesta substitució. 
L’autor pretén ajudar a omplir aquest buit identificant, en primer lloc, quins són 
els objectius principals del check-in. 
 
Decker, Karen; Westfall, Micheline; Smulewitz, Gracemary. “To claim or not to 
claim: claiming questions in the e-world”, The Serials Librarian, vol. 56, no. 1 
(2009), p. 122-128 
A mesura que les biblioteques canvien cap als formats electrònics, han 
aparegut noves qüestions sobre la reclamació de les subscripcions en paper. 
Aquest article fa una ullada a com es feien les reclamacions en el passat, com 
el teu agent de subscripcions pot facilitar-te la tasca de reclamar, i dues visions 
sobre la reclamació en el nou món de les subscripcions electròniques. 
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Johnson, Kay G. “The dog ate my issue and other reasons for gaps in the 
periodical volume”, Serials review, vol. 30 (2004), p. 214-219 
Les rasons perquè les biblioteques no reben alguns números de revistes en 
paper, a les quals estan subscrites, poden anar des dels típics problemes de 
reclamació fins a esdeveniments mundials inesperats. L’autora fa observacions 
sobre el check-in de revistes basant-se en les seves experiències i en les 
d’altres bibliotecaris que també han fet check-in. 
 
McGinty, Jim. “Merging external data with serials holdings… the next 
generation of serials management”. Serials, vol. 16, no. 1 (March 2003), p. 57-
61 
L’article tracta de les dificultats amb què es troben a vegades els responsables 
de gestionar les col·leccions de revistes, I de l’ajuda que pot suposar una nova 
eina d’Ulrich’s. 
 
McNellis, Claudia Houk. “A serial pattern scheme for a value-based predictive 
check-in system”, Serials review, vol. 22, no. 4 (Winter 1996), p. 1-11 
L’article tracta sobre el projecte Serials Management System (SMS) portat a 
terme per la Library of Congress a partir de 1991 per gestionar la recepció i la 
reclamació de les publicacions periòdiques subscrites. Es va optar per no 
utilitzar el format MARC. 
  
Scherlen, Alan. “Courage of our convictions: making difficult decisions about 
serial collections”, Serials review, vol. 30, no. 2 (2004), p. 117-121 
L’article transcriu un debat entre un grup de bibliotecaris que preparen el 
trasllat a un nou edifici, i se centra en qüestions relatives a les publicacions 
periòdiques; entre elles, la necessitat o no de seguir fent check-in de les 
revistes en paper. 
 
Tumlin, Markel. “Is check-in checking-out?”, Serials review, vol. 29, no. 3 
(2003), p. 224-229 
Després de l’impacte que va tenir l’experiència de deixar de fer check-in de les 
revistes en paper a les biblioteques de la University of Nevada (vegeu articles 
de Rick Anderson), quatre bibliotecaris especialitzats en publicacions en sèrie 
parlen dels canvis que es produiran en el futur en la gestió dels fons, gràcies 
als avenços tecnològics. 
 
 

 

 
 


