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INTRODUCCIÓ 
 

 
La Subcomissió Tècnica d'RDA (STRDA), creada per la Comissió Assessora de Catalogació de 
la Biblioteca de Catalunya, ha elaborat aquest document per a donar a conèixer les principals 
diferències en la presentació de la informació en els OPACs que implica l'aplicació d'RDA.  
 
 
Aquest document presenta uns exemples de registres bibliogràfics de biblioteques americanes 
que ja apliquen RDA, i les solucions que han adaptat. És bàsicament un document il·lustratiu 
que mostra solucions adaptades a les necessitats de grans biblioteques, però diferents segons 
els casos. De tota manera, les institucions hauran de decidir la proposta en funció de les 
possibilitats del seu sistema integrat per a biblioteques. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Subcomissió Tècnica d’ RDA   
Maig 2016 
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LA VISUALITZACIÓ D'RDA ALS OPACS 

L'aplicació d'RDA implica tot una sèrie de canvis en la catalogació, i també en la visualització 
de la informació dels recursos descrits. La més notòria és la desaparició de la DGM (Descripció 
General de Material). Els professionals han confirmat que la seva desaparició dels OPACs  
(Online Public Access Catalogue) suposaria un perjudici per als usuaris. Així, doncs, els 
proveïdors de sistemes integrats per a biblioteques han adaptat la nova presentació d'aquesta 
informació proporcionada per RDA i que MARC 21 mostra en els camps 336 (Tipus de 
contingut), 337 (Tipus de suport) i 338 (Tipus de suport físic) 

 

a petició dels professionals de les 
institucions que apliquen RDA en els seus catàlegs.  

NOUS CAMPS A RDA 

 Camp MARC Nom del camp MARC  
 

 

Detalls de la publicació, 
etc. 

264 Producció, publicació, distribució, fabricació, 
i copyright (R) 

Camps 33X 336 Tipus de contingut (R) 
337 Tipus de suport 
338 

(R) 
Tipus de suport físic (R) 

Especificacions tècniques 344 Característiques de so 
345 

(R) 
Característiques de projecció d'imatges en 
moviment (R) 

346 Característiques de vídeo 
347 

(R) 
Característiques de fitxer digital (R) 

Preu comercial 365 Preu comercial
366 

(R) 
Informació sobre la disponibilitat editorial 
(R) 

Llengua 377 Llengua associada (R) 
Obra/expressió 380 Forma de l'obra (R) 

381 Altres característiques distintives de l'obra o 
de l'expressió (R) 

Música 382 Repartiment de l'execució (música) (R) 
383 Designació numèrica de l'obra musical 
384 

(R) 
Tonalitat (música) (NR) 

Notes de la font de 
descripció 

588 Nota de la font de descripció 

 

(R) 
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PROPOSTA DE VISUALITZACIÓ EN ELS OPACS DEL CAMP 264 (PRODUCCIÓ, 
PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, FABRICACIÓ, I COPYRIGHT (R)) 

 

Exemples de registres bibliogràfics de la Library of Congress 

Exemple 1 [Permalink: http://lccn.loc.gov/2013565186] 

• dos camps 264 (un per a la menció de publicació i un per a la menció de distribució) 

 

 

 

Exemple 2 [Permalink: http://lccn.loc.gov/2014957212] 

•  dos camps 264 (un per a la menció de publicació i un per a la menció de copyright)  

http://lccn.loc.gov/2013565186�
http://lccn.loc.gov/2014957212�
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RESULTATS DE CERCA A LA YALE UNIVERSITY LIBRARY, AMB LA INDICACIÓ DEL 
TIPUS DE MATERIAL INDICADA AMB UNA ICONA 

 

 

Exemple 1 : http://hdl.handle.net/10079/bibid/12411512  

• registre en format MARC 21, amb dos camps 264 

 

http://hdl.handle.net/10079/bibid/12411512�
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TERMES RDA PER EXPRESSAR LES CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Termes  AACR2 
de la DGM  
(245 $h) 

Terme RDA de 
contingut - 336 
$a 

Termes RDA de 
suport - 337 $a 

Termes RDA de suports físics - 
338 $a 

 
braille 
enregistrament 
de vídeo 
enregistrament 
sonor 
manuscrit 
material 
cartogràfic 
material gràfic 
microforma 
multimèdia 
música 
objecte 
pel·lícula 
cinematogràfica 
recurs electrònic 
text 

 
conjunt de 
dades  
cartogràfiques  
conjunt de 
dades  
d’ordinador  
forma 
cartogràfica tàctil  
tridimensional  
forma 
cartogràfica  
tridimensional  
forma tàctil 
tridimensional 
forma 
tridimensional  
imatge 
cartogràfica  
imatge 
cartogràfica en  
moviment  
imatge 
cartogràfica tàctil  
imatge en 
moviment  
bidimensional  
imatge en 
moviment  
tridimensional  
imatge fixa 
imatge tàctil 
moviment notat 
tàctil 
música 
executada 
música notada 
tàctil 
paraula parlada 
programa 
d’ordinador 
sons 
text 
text tàctil 
altre 
sense 
especificar 
 
 
 

 
sonor  
informàtic  
microforma  
microscòpic  
projectat 
estereoscòpic  
sense mediació 
vídeo  
altre 
sense 
especificar 
  

 
Suports físics 
sonors 
cartutx sonor  
cilindre sonor  
disc sonor  
bobina de banda 
sonora 
rotlle sonor  
casset sonora  
bobina sonora  
altre 
Suports físics 
informàtics 
targeta 
d'ordinador  
cartutx de xip 
d'ordinador  
disc d'ordinador 
cartutx de disc 
d'ordinador  
cartutx de cinta 
d'ordinador  
casset de cinta 
d'ordinador  
bobina de cinta 
d'ordinador  
recurs en línia  
altre 
Suports físics 
en microforma 
fitxa de finestra  
microfitxa  
casset de 
microfitxa  
cartutx de 
microfilm  
casset de 
microfilm  
bobina de 
microfilm  
rotlle de 
microfilm 
tira de microfilm  
microcòpia 
opaca  
altre 
Suports físics 
microscòpics 
diapositiva de 
microscopi 
altre 
 

 
Suports físics 
d'imatges 
projectades 
cartutx de 
pel·lícula  
casset de 
pel·lícula  
bobina de 
pel·lícula  
rotlle de 
pel·lícula 
tira de pel·lícula  
filmina  
cartutx de filmina  
transparència  
diapositiva  
altre 
Suports físics 
estereoscòpics  
tarja 
estereoscòpica 
disc 
estereoscòpic 
altre  
Suports físics 
sense mediar  
fitxa  
panell de fulls 
mòbils  
rotlle  
full  
volum  
objecte 
altre 
Suports físics 
de vídeo 
videocartutx  
videocasset  
videodisc  
videobobina  
altre 
Suports físics 
sense 
especificar 
sense 
especificar  
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PROPOSTA DE RECOMANACIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DGM 

Els OPACs dels sistemes integrats per a biblioteques continuen basant-se en les icones 
majoritàriament per mostrar la informació sobre el tipus de material. Les icones ja s'utilitzaven 
prèviament en les visualitzacions dels resultats als índexs dels catàlegs, basades en dades 
proporcionades per la codificació de camps fixos de MARC 21 i combinant aquests valors amb 
la DGM (Designació General de Material) (camp 245 $h).  

Els camps 336 - Tipus de contingut (R), 337 - Tipus de suport (R) i 338 - Tipus de suport físic 
(R), els nous camps RDA, proporcionen informació que combina continguts i suports físics. La 
inclusió d'aquests camps amb els seus epígrafs no sembla a priori satisfactòria per tal de 
substituir la DGM en la descripció dels recursos en els registres bibliogràfics, ni tampoc la seva 
utilització exclusiva en els índexs.  

 

Proposta de substitució de la DGM 

Una recomanació, a partir de les possibilitats que ofereixen els diferents sistemes integrats per 
a biblioteques seria l'aplicació d'icones per identificar el tipus de material de cada recurs. Una 
bona pràctica seria aplicar la icona tant en els resultats dels índexs com en la descripció del 
recurs en el registre bibliogràfic per poder identificar sempre el tipus de material de cada recurs 
en tot moment. És important per a l'usuari que quan fa una cerca pugui identificar fàcilment el 
tipus de recurs que li ofereix la biblioteca. 

La informació proporcionada pels nous camps 33X de RDA es podria incloure amb combinació 
amb el camp 300, per exemple. Es pot triar la presentació i la inclusió de tots o alguns dels 
nous camps RDA utilitzant l'epígraf del camp MARC 21 (com fa la Library of Congress) i 
pensant en la utilitat i/o l'ajuda que pugui representar quan es llegeixen aquests epígrafs o 
llegendes per part de l'usuari.  

Com es pot veure en els exemples de biblioteques americanes que es donen a continuació, les 
opcions per mostrar la informació sobre el tipus de material no són molt més creatives que la 
inserció d'icones. Els catàlegs de biblioteques que mostren la informació proporcionada pels 
nous camps RDA sembla que de moment no la destaquen. La informació es dóna seguint els 
camps MARC 21, i es presenta precedida amb els termes utilitzats per RDA, cosa que no 
sembla que pugui ajudar gaire en la comprensió per part de l'usuari. Els camps 33X es 
visualitzen tal com es transcriuen segons el format MARC 21. 
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EXEMPLES DE VISUALITZACIONS DELS CAMPS 33X ALS OPACS 

 

Resultats de cerca a la Library of Congress, amb la indicació del Tipus de material 
indicada amb una icona i una llegenda (un literal) 

Exemple 1 [Permalink: http://lccn.loc.gov/2014370042] 

 

  

http://lccn.loc.gov/2014370042�
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El registre bibliogràfic seleccionat 

• amb la icona de Tipus de material al marge esquerre,  
• el camp 264 precedit de la llegenda (literal) Published/Produced  
• i els camps 336, 337, i 338 al final de la descripció del recurs amb la llegenda 

corresponent a l'epígraf del camp MARC 21 (336 Content type; 337 Media type; 338 
Carrier type) 
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Exemple 2 [Permalink: http://lccn.loc.gov/2014426111] 

 

 

  

http://lccn.loc.gov/2014426111�


13 
 

Resultats de cerca a la Yale University Library, amb la indicació del Tipus de material 
representada amb una icona 
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Exemple 1 : http://hdl.handle.net/10079/bibid/12411512  

• registre en format MARC 21, amb dos camps 264 
• i el joc dels tres camps 336, 337 i 338  

 

 

http://hdl.handle.net/10079/bibid/12411512�
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Exemple 1: visualització a l'OPAC 

• dues llegendes per al camp 264 (una per a la menció de publicació i una per a la 
menció de distribució) 

• els camps 336, 337 i 338 no apareixen a l'OPAC 
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Resultats de cerca a la New York Public Library, amb la indicació del Tipus de material 
representada després de la descripció del recurs (i combinada amb una imatge de la 
coberta del recurs). 

[La visualització en la versió de Classic Catalog no indica el tipus de material en els 
índexs creats a partir de la cerca] 

 

 

 

L'OPAC visualitza tots els camps MARC 21 del registre bibliogràfic, incloent'hi nous 
camps MARC específics per a RDA. 

• camps 336, 337 i 338  
• camps 34X per a la descripció física, i indicant que el vocabulari usat és RDA 

(encerclats en color rosa).  
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