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Normes internacionals de catalogació 

 

- Joint Steering Committee for Revision of AACR (dir.). Regles angloamericanes de 

catalogació : traducció de: Anglo-American cataloguing rules, second edition, 2002 

revision, 2005 update (2008). Versió catalana d'Assumpció Estivill Rius. 2a ed., 

rev. de 2002, actualització de 2005. Barcelona : Biblioteca de Catalunya. ISBN 

9788478450312 

- ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones 

Seriadas y otros Recursos Continuados : revisión de ISBD (S): Descripción 

Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones Seriadas / 

recomendada por el Grupo de Trabajo de ISBD (S) ; aprobada por los Comités 

Permanentes de la Sección de Catalogación de la IFLA y por la Sección de 

Publicaciones Seriadas de la IFLA ; traducción de, Elena García-Puente Lillo, 

Consuelo López Provencio -- Rev. de 2002 -- [Madrid] :ANABAD., [2004]  

Les ISBD per a recursos continus inclouen les publicacions en sèrie. Són les 
normes de descripció. 

 
- RDA :  Resource Description and Access. <http://www.rdaonline.org/> [Consulta: 

22 setembre 2009] 

El futur de les normes de catalogació! 
 

 
Sobre normativa de catalogació 

 

- Anglada i de Ferrer, Lluís M. (2009). «Les normes internacionals de catalogació a 

Catalunya». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 

22. <http://www.ub.edu/bid/22/anglada.htm> [Consulta: 10 març 2010] 

Article actual que fa un breu repàs de l’evolució de la normativa i formats utilitzats 
en la catalogació a  Catalunya.  
Es recomana la seva lectura per conèixer l’estat de la qüestió de l’ús de les normes 
així com una reflexió del futur dels catàlegs. 
 
 
 
 
 

http://www.rdaonline.org/
http://www.ub.edu/bid/22/anglada.htm
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- Estivill Rius, Assumpció (2009). «Estat actual de la normativa catalogràfica. 
Primera part : l'escenari internacional». BiD: textos universitaris de biblioteconomia 
i documentació, juny, núm. 22. <http://www.ub.edu/bid/22/estivill1.htm> [Consulta: 
11 octubre 2009] 
 
Article molt complet sobre l’evolució de les normes catalogràfiques a nivell 
internacional.  
Com diu l’autora al resum, com a objectiu és Analitzar la situació actual de la 
normativa internacional de catalogació en els darrers anys per tal de determinar els 
motius que han provocat els canvis, els models i principis en què es fonamenten i 
les repercussions que poden tenir a curt o mitjà terminis en les eines de 
catalogació i també en els catàlegs. 
 

- Leresche, Françoise (2009). «El camí que han de seguir les regles franceses de 

catalogació : quines conseqüències tindran les diferents possibilitats d'evolució?». 

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 22. 

<http://www.ub.edu/bid/22/leresche1.htm> [Consulta: 31 octubre 2009] 

Analitzar la situació actual de la normativa francesa de catalogació en relació a 
l’evolució internacional de les regles de catalogació per tal de veure quines 
orientacions han de prendre. 
 

- OCLC Research Activities and IFLA's Functional Requirements for Bibliographic 

Records. http://www.oclc.org/research/activities/past/orprojects/frbr/default.htm. 

[Consulta: 27 setembre 2009] 

- Tennant, Roy. «Descripció i accés en el segle XXI». BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, juny 2009, núm. 22. 
<http://www.ub.edu/bid/22/tennant1.htm> [Consulta: 11 octubre 2009] 
 

- RDA Webcasts 
 

Tillet, Barbara. Resource Description and Access: Background, 05/14/2008 : 67 
minutes  
<http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4320>[Consulta: 31 
octubre 2009] 
 
Tillet, Barbara. Cataloging Principles and RDA: Resource Description and Access, 
06/10/2008 : 49 minutes  
<http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4327> [Consulta: 
31octubre 2009] 
 

- FRBR Webcasts 
 
Tillet, Barbara. FRBR : Things You Should Know, But Were Afraid To Ask,  

03/04/2009 : 57 minutes  
<http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4554>[Consulta: 31 
octubre 2009] 

 

 
 
 
 
 

http://www.oclc.org/research/activities/past/orprojects/frbr/default.htm
http://www.ub.edu/bid/22/tennant1.htm
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4320
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4327
http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4554
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MARC 21 

 

- Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques. Edició concisa 2008. 

Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya. 

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21b/bsumari.htm  

- MARC 21 Format for Bibliographic Data. 1999 Edition. Update No. 1 (October 

2001) through Update No. 11 (February 2010) 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ 

 

Sobre els formats 
 

- Exemples de registres MARC 21 de nivell complet  

Biblioteca de Catalunya Oficina MARC 

http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc21b/bexemples.htm  

- Fritz, Deborah A.; Fritz, Richard J. (2003). MARC21 for everyone : a practical 

guide. Chicago : American Library Association. 188 p. ISBN 083890842X 

Manual molt útil amb explicació de MARC21 dedicat a persones que no coneixen 
el format. Inclou exercicis i exemples. 
 

- McDonald, Elizabeth; Geckle, Beverly. (2008). NASIGuide Marc coding for serials. 

New York : NASIG. 52 p. http://www.nasig.org//files//NASIGuide_marc4serials.pdf 

[Consulta: 30 abril 2010] 

Guia per ajudar a l’elaboració de registres bibliogràfics de revistes em format 
MARC, tenint en compte el fet diferencial de les revistes i interpretant els recents 
canvis  i pràctica en les normatives de catalogació.  
 

 
Portals de recursos 

 
 

- Ercelawn, Ann. Tools for Serials Catalogers : a collection of useful sites and 
sources. < http://www.library.vanderbilt.edu/ercelawn/serials.html >[Consulta: 10-
03-2010] 

 
Recull molt complet de recursos sobre la catalogació de revistes. Hi trobem normes 
de catalogació, enllaç a les CONSER, al manual d’OCLC, llistes de discussió, 
butlletins sobre revistes, etc. 
 

- The Serials Cataloger. <http://serialscataloger.blogspot.com/> [Consulta: 11 

octubre 2009] 

Bloc publicat des del 2007 que ofereix notícies, recerca i tota mena de continguts 
d’interès per a catalogadors de revistes. 
 

 
 

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21b/bsumari.htm
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/marc21b/bexemples.htm
http://www.nasig.org/files/NASIGuide_marc4serials.pdf
http://www.library.vanderbilt.edu/ercelawn/serials.html
http://serialscataloger.blogspot.com/
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Catalogació de revistes electròniques 
 

- Chen, Xiaotion; Wynn, Stephen (2009). «E-Journal Cataloging in an Age of 

Alternatives: a survey of Academic Libraries». The Serials Librarian, vol. 57, issue 1 

& 2 (July), pages 96-110 

Aquest article informa sobre una enquesta que es va fer durant la primavera de 
l'any 2008 a les biblioteques universitàries dels Estats Units. L'objectiu era 
determinar si catalogaven les revistes electròniques i de quina manera en l'era de 
l'accés obert i la càrrega massiva de registres MARC. 
Interessant enquesta a biblioteques universitàries sobre les actuacions reals  i  les 
tendències en la catalogació de les revistes electròniques. 

 
- Estivill Rius, Assumpció (2006). Catalogación de recursos electrónicos. Gijón : 

Trea. 277 p. ISBN 849704259X 
 
Llibre molt útil per a la catalogació de les revistes electròniques ja que descriu com 
catalogar tot tipus de recursos. 

 
 
Mètodes: el MulVer problem 

 
 

- Everet Allgood, Julian (2007). «Serials and Multiple Versions, or the inexorable 
trend toward work-level displays». Library Resources and Technical Services, Vol. 
51, Nº. 3, pags. 160-178 
 
La gran discussió d’un registre o més registres per cada tipus de format queda 
reflectit i molt ben explicat en aquest article. 
 

- Zhu, Lihong (2009). «Single-Record versus Separate-Record Approaches for 
Cataloging E-Serials in the OCLC WorldCat Local Environment». Cataloging & 
Classification Quaterly, 47:2, pp 161-170 
 
Aquest article parla sobre la controvèrsia de catalogar els diferents formats de 
revistes en un registre o múltiples registres centrant-se en el cas del catàleg 
cooperatiu de WorldCat. També esmenta per què la Universitat de l'Estat de 
Washington, en la seva política de catalogació de revistes electròniques,  ha 
decidit la  migració d'un únic registre a registre per separat. 
Interessant article per conèixer els procediments de la catalogació en xarxa davant 
una decisió en matèria de política de catalogació: un registre o més? 

 
 


