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RESUM: El desenvolupament dels recursos electrònics d’accés remot, amb unes característi-

ques ben diferents dels materials que tradicionalment han omplert els prestatges de les bi-

blioteques, ha accelerat la revisió de les normatives de descripció i de catalogació i dels prin-

cipis mateixos en què es basen. Es repassa l’estat actual de la revisió de les normes pel que

fa a les publicacions seriades i es comenten alguns problemes del tractament catalogràfic de

les revistes en línia.

1. INTRODUCCIÓ

En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre de revistes
electròniques d’accés remot, tant de les que són reproducció de revistes que
originalment es publiquen en altres suports com de revistes que només existei-
xen en format digital. Com passa sempre que la biblioteca incorpora nous tipus
de materials, la integració de les revistes electròniques en el catàleg no ha estat
immediata. Una de les raons principals d’aquest retard és la dificultat d’aplicar
unes normes que potser no preveuen de manera directa els problemes que pre-
senten els materials més nous, ja que no hi encaixen prou bé; una altra, és que
aquests materials mateixos són, de primer moment, poc familiars per als catalo-
gadors i presenten dificultats per a les quals no hi ha solucions directes.

El tractament inicial d’aquestes revistes electròniques d’accés remot ha estat si-
milar al que reberen els primers vídeos, cd-roms, etc., que entraren a les biblio-
teques: col·locar-los en un prestatge a part, dedicat a aquests materials, sense que
tinguessin un registre en el catàleg; l’única diferència en el cas de les revistes és
que el prestatge és la pàgina web de la biblioteca. La solució no ha estat dolenta
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mentre les revistes han estat poques i el catàleg no disposava d’una interfície web,
ja que des de l’entrada de la revista a la llista s’accedia directament al document,
cosa que el catàleg no permetia. Tanmateix, la majoria dels nostres catàlegs són
ja consultables des del web i faciliten, per tant, l’accés directe al recurs electrònic
des del registre MARC mateix; a més, el nombre de títols de revistes en línia
subscrits per les biblioteques comencen a ser força considerables. Per tot això, la
tendència és que les revistes en línia passin a formar part del catàleg juntament
amb tots els altres materials que són propietat de la biblioteca.

Aquesta integració al catàleg dels recursos d’accés remot ha fet aflorar i ha
aguditzat alguns aspectes conflictius de les regles de descripció i catalogació. Des
de la meitat dels anys noranta s’ha iniciat un procés de reflexió que pot conduir
a una revisió en profunditat d’aquestes regles i fins i tot dels principis mateixos
en què es basen. Entre els punts en qüestió més relacionats amb el tractament
catalogràfic dels recursos electrònics hi ha la definició de publicació en sèrie i el
concepte de serialitat, i el punt de partida de la descripció mateixa: s’ha fer del
document en mà –tal com estableixen les regles actuals– o ha de prevaldré el con-
tingut sobre el continent?

2. ESTAT ACTUAL DE LA NORMATIVA PER A LA CATALOGACIÓ

DE REVISTES ELECTRÒNIQUES

La majoria de les biblioteques catalanes utilitzen per a la catalogació de publica-
cions seriades la ISBD(S) i les AACR2R (1988/98). Tanmateix, ni el primer
text ni el capítol 12 del segon no contemplen de manera explícita la descripció
de revistes electròniques. És per això que les institucions responsables d’amb-
dues regles han endegat sengles processos de revisió. Alhora també ha començat
l’actualització de les pautes de l’ISDS, utilitzades per a la identificació de revis-
tes i l’assignació de l’ISSN. Els tres grups que ara mateix estan treballant en la
revisió dels tres textos normatius han mantingut un primer contacte per inten-
tar harmonitzar les seves propostes. Està prevista una segona reunió conjunta
per a la tardor de 1999. Però tot i la voluntat d’aproximació, les divergències
entre les tres propostes són encara prou notòries.

La revisió de la ISBD(S) fou aprovada en el congrés de l’IFLA d’Amster-
dam de 1998, on es formà un grup de treball per a dur-la a terme. Es preveu
que la revisió estarà enllestida a finals de l’any 2000. Tal com explica Ingrid
Parent,1 la revisió va iniciar-se amb l’encàrrec d’una sèrie de treballs sobre as-
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pectes problemàtics de les regles que s’havien d’analitzar i estudiar per tal de
donar-hi una solució. Les àrees examinades foren:

— abast de la ISBD(S);
— definició de publicació seriada;
— fonts de la descripció;
— canvis que requereixen un nou registre;
— aspectes relacionats amb l’existència de diferents formats de la mateixa

publicació;
— relació entre el tractament del títol a la ISBD(S) i l’ISSN;
— transcripció o identificació;
— títol clau com a element de referència.

Encara que el grup té pendents d’estudi alguns dels punts anteriors, ja s’han
pres les decisions següents:

— ampliar l’abast de les regles perquè incloguin les publicacions integra-
dores;2

— ampliar la definició de publicació seriada perquè inclogui les publica-
cions integradores;

— proporcionar registres i ISSN separats per a formats múltiples;
— incloure la zona tres de la descripció quan el primer número no estigui

disponible.

Pel que fa a les AACR2, els treballs previs per a la revisió del codi s’iniciaren
amb la convocatòria de la International Conference on the Principles and Futu-
re Development of AACR,3 que tingué lloc a Toronto l’octubre de 1997. Un
dels treballs que tingué més impacte en el congrés va ser el de Crystal Graham i
Jean Hirons que analitzava el concepte de serialitat i feia la proposta d’ampliar-
lo per donar cabuda a les denominades “ongoing publications” (publicacions
dinàmiques).4 Entre les recomanacions finals del congrés destaca la de “formalit-
zar les recomanacions sobre serialitat de Hirons i Graham i introduir-les en el
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procés de revisió de les regles”.5 Per això, el Joint Steering Committee for Re-
vision of AACR (JSCAACR) encarregà un nou treball sobre el tema que va ser
elaborat per Jean Hirons amb el títol Revising AACR2 to accommodate seriality.6

L’autora el preparà a partir de propostes i estudis previs promoguts des del pro-
grama CONSER.7 El treball analitza minuciosament el concepte de serialitat
–i, per tant, el de publicació seriada–, i el replanteja per a definir i diferenciar
les publicacions integradores. Fa recomanacions concretes per a la descripció de les
publicacions seriades, el tractament dels títols quan presenten canvis i, fins i tot,
proposa una nova estructura de les AACR2, a la qual afegeix una tercera part
que tractaria amb detall les relacions entre diferents obres i manifestacions.

Tot i que pot semblar que en aquests moments el catalogador de publica-
cions seriades està una mica desemparat com a conseqüència de l’estat de tràn-
sit de les normatives, la situació no és tan desesperada. D’una banda, l’estructu-
ra ISBD està concebuda per a acollir qualsevol tipus de material. De l’altra, la
mateixa ISBD(ER), molt més actualitzada, proporciona indicacions per al trac-
tament de documents electrònics, inclosos els d’accés remot. A més, cal tenir en
compte altres eines com el CONSER cataloging manual. Module 31, Remote ac-

cess computer files serials8 o les Draft interim guidelines for cataloging electronic resources

de la Library of Congress.9 El text de CONSER és un manual de procediment
adreçat als catalogadors que participen en el programa i dóna solucions pragmà-
tiques als problemes presentats per les revistes en línia que encara no estan trac-
tats als capítols corresponents de les AACR2R. El document de la Library of
Congress fa una anàlisi més teòrica sobre el tema del tractament catalogràfic dels
recursos electrònics i dóna directrius adreçades a la catalogació de les seves prò-
pies col·leccions digitals.
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3. DEFINICIÓ DE PUBLICACIÓ EN SÈRIE I CONCEPTE DE SERIALITAT

L’organització de les publicacions seriades en línia no sempre copia la de les im-
preses. Mentre que aquestes es publiquen en unitats discretes (separades) i suc-
cessives, aquelles presenten de vegades una estructura més semblant a la de les
bases de dades o a la de les publicacions que s’actualitzen mitjançant fulls solts.
Sovint els números de la revista electrònica no es mantenen en fitxers separats,
sinó que cada nou número s’incorpora a un únic fitxer que integra totes les
contribucions publicades a les aparicions anteriors de la publicació. És justament
aquesta característica d’algunes revistes la que ha propiciat un replantejament de
la definició de publicació seriada.

Les ISBD(S) i les AACR2R, en definir-les, donen com a característiques fo-
namentals de les publicacions en sèrie les següents:

— es publiquen en parts successives;
— cada part porta designacions numèriques o cronològiques;
— estan pensades per a la seva publicació indefinida.

La diferència entre les dues definicions és que la segona característica és a
AACR2R un requeriment obligatori per a considerar si una publicació és se-
riada; la ISBD(S), en canvi, la dóna com una característica usual però no ne-
cessària. Així doncs, aquestes definicions deixen fora les publicacions que s’ac-
tualitzen de manera continuada però que no es publiquen en unitats separades
–com ara algunes revistes en línia, les bases de dades, algunes publicacions en
fulls solts, etc.– que, en general, no han tingut fins ara un tractament satisfacto-
ri en cap de les dues normes esmentades. Amb l’ànim de donar solució als pro-
blemes que presenten aquestes últimes publicacions el grup de revisió de la
ISBD(S) proposa ampliar la definició perquè les inclogui.

El punt de partida per a la revisió de les AACR2R és diferent, ja que la pro-
posta de Hirons en què es basa suggereix dues definicions separades: una per a
les publicacions seriades i una altra per a les integradores. Així, l’autora consi-
dera la publicació seriada com “un recurs bibliogràfic publicat en una successió
de parts discretes, que normalment porten designacions numèriques o cronolò-
giques i que no tenen una conclusió predeterminada”. Aquesta definició s’acos-
ta a l’actual de la ISBD(S) en no considerar la designació com a requeriment ne-
cessari. Introdueix, però, que les parts que constitueixen la publicació romanen
com a parts separades.

La publicació integradora, en canvi, és “un recurs bibliogràfic publicat de
forma integradora”. És a dir, “un recurs al qual s’afegeix o modifica el contin-
gut per mitjà d’actualitzacions que no romanen discretes, sinó que s’integren en
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el conjunt. Les actualitzacions es poden publicar separadament (per exemple,
publicacions en fulls solts) o poden ser integrades directament per l’editor (per
exemple, bases de dades electròniques o llocs web)”.10

Les definicions anteriors deriven d’un concepte molt ampli de serialitat que
es desprèn del fet que hi ha recursos bibliogràfics que es publiquen al llarg del
temps. Hirons explica el concepte de serialitat a partir d’un model en què es
consideren els tres tipus de publicacions següents:

— Publicacions estàtiques: són publicacions en una o diverses parts que es
publiquen completes d’una sola vegada (per exemple: llibres, enregistra-
ments sonors, vídeos, etc.). No tenen serialitat.

— Publicacions que es publiquen de manera successiva: inclouen les publi-
cacions en sèrie, les col·leccions i els documents en més d’una part que
no es publiquen complets d’una vegada. També s’hi inclouen les mono-
grafies amb suplements successius. Una de les característiques d’aquestes
publicacions és que les parts successives es mantenen com a unitats sepa-
rades.

— Publicacions integradores: són publicacions que es van actualitzant al llarg
del temps i que integren les diverses actualitzacions en el conjunt. En són
exemple les bases de dades, les publicacions en fulls solts i els llocs web.

Des del punt de vista catalogràfic, els tres tipus de publicació del model an-
terior s’agruparien en dos grans conjunts: les publicacions finites i les que con-
tinuen al llarg del temps. Les primeres inclourien tant les monografies comple-
tes en el moment de la seva publicació com les que són incompletes i es van
completant al llarg del temps. Entre aquestes darreres hi hauria publicacions
successives –com les publicacions en més d’una part o les monografies amb su-
plements– i publicacions integradores –com els textos electrònics amb revisions
i algunes publicacions en fulls solts actualitzables. Pel que fa a les publicacions
que continuen, també es consideren dins d’aquesta categoria els dos tipus ante-
riors: les publicacions successives –publicacions seriades, incloses les col·leccions
i les revistes electròniques– i les publicacions integradores –la majoria de les pu-
blicacions en fulls solts, les bases de dades i els llocs web.

En la classificació anterior, les revistes electròniques es consideren sempre
com a publicades de manera successiva, tot i que puguin estar organitzades com
a bases de dades. La raó adduïda és que els números o els articles (en el cas de les
bases de dades) romanen com a unitats separades.
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En la darrera reunió del MARC Advisory Committee, que tingué lloc al
juny de 1999, s’analitzà el Discussion paper no. 11411 amb una triple proposta per
a traslladar al format MARC 2112 la classificació anterior dels recursos bi-
bliogràfics. Les tres opcions presentades es poden resumir breument de la ma-
nera següent:

Opció A) Retenir els codis de nivell bibliogràfic “m” i “s” en la posició 07 de
la capçalera del registre (posició 08 del CATMARC). A les publica-
cions integradores s’assignarien els codis “m” i “s” d’acord amb les
directrius següents:

m – publicacions en fulls solts actualitzables i recursos electrònics que
es revisen de manera irregular,

s – publicacions seriades electròniques (revistes, diaris) i bases de da-
des additives.

Hi hauria la possibilitat d’afegir codis en les posicions 21 (tipus de se-
riada) i 18 (freqüència) del camp 008 (sense paral·lel al CATMARC)
per a indicar respectivament “base de dades” i “actualització conti-
nuada.” Opcionalment es podrien deixar els codis actuals sense afe-
gir-ne de nous.

Opció B) Ampliar el codi “s” de la posició 07 de la capçalera (posició 08) del
CATMARC) perquè inclogui tots els recursos que es publiquen de
manera successiva. També és proposa afegir, a més, nous codis a la
posició 21 del camp 008 (tipus de publicació seriada) per a indicar
si es tracta d’una publicació en fulls solts, una base de dades o un
lloc web, o afegir un únic codi (“i”) que indiqui tots els recursos
integradors. (Aquesta posició del camp 008 no té un paral·lel en el
CATMARC).

Opció C) Definir un nou codi (“i”) a la posició 07 de la capçalera (posició 08
del CATMARC) per a tots els recursos integradors, tant si són finits
com si es publiquen successivament.
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El MARC Advisory Committee decidí que la tercera opció no era viable.
Tanmateix, tampoc no prengué una posició clara respecte a les altres dues op-
cions, ja que la incertesa dels canvis que suposaria la seva aplicació i l’evolució
constant de les publicacions electròniques fan recomanable tenir més elements
de judici per prendre la decisió. Així doncs, la decisió ha quedat ajornada fins a
disposar de treballs d’altres organismes implicats.

Cal remarcar que el JSCRAACR encara no ha pres cap decisió sobre el mo-
del proposat per Hirons. Tanmateix, en el seu estat actual, difereix de la decisió
presa pel grup de revisió de la ISBD(S) d’ampliar la definició de publicació se-
riada. Comparant-la amb la proposta de Hirons, la posició d’aquest grup està
més propera a la de l’ISSN que, de manera provisional, ha començat a assignar
números ISSN a bases de dades.

A la vista d’aquests treballs en marxa es pot comprovar que el panorama enca-
ra no està del tot clar i que el catalogador de publicacions seriades en línia ha de
basar-se encara en els textos normatius publicats per a dur a terme la seva tasca.
Aquests textos que són clarament aplicables a les revistes, no contemplen explí-
citament els recursos integradors. Així, el manual de CONSER mateix exclou
explícitament els recursos següents:

— catàlegs i bases de dades d’accés públic en línia (per exemple, CCUC,
Ariadna, ISBN);

— servidors gopher (per exemple, LC-Marvel);
— llistes de discussió i resums de llistes (IWETEL, EX-LIBRIS, AutoCat);
— pàgines principals WWW que no tenen parts amb designació pròpia

(IFLANET);
— serveis en línia (Dialog).

En l’apartat següent, dedicat a problemes concrets de catalogació, es conside-
ren únicament els específics de les revistes electròniques en línia; no es comen-
ten problemes genèrics de les revistes i recursos electrònics. Tampoc no es tenen
en compte les revistes electròniques d’accés local –en cd-rom, disquet, etc.–
perquè des del punt de vista catalogràfic són molt similars a les revistes impreses.

4. ALGUNS PROBLEMES DE CATALOGACIÓ DE LES REVISTES ELECTRÒNIQUES EN LÍNIA

Els problemes de la catalogació de les revistes electròniques deriven de les ca-
racterístiques que les diferencien de les revistes impreses. Així, per exemple, les
revistes en línia poden presentar-se en diversos formats (ASCII, HTML, PDF,
etc.); poden tenir diverses opcions de visualització (amb o sense marcs, cerca-
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dors o imatges); es poden introduir modificacions als números ja publicats i
acostumen a disposar d’una pàgina principal amb informació general comuna a
tots els números. També poden publicar-se retrospectivament –com és el cas de
les versions digitals de revistes ja existents en altres suports–, mantenir obert el
darrer número de la revista –al qual es van afegint els articles fins que es tanca–
o tenir restringit l’accés als últims números de la publicació –com succeeix en la
majoria de diaris electrònics.

4.1 Catalogació en un únic registre o en registres separats

A part de tots els problemes catalogràfics que tenen el seu origen en les caracte-
rístiques anteriors, en destaca un de previ que ha tingut ampli ressò a la biblio-
grafia sobre el tema –tot i que a la llum de les normes no hauria de plantejar cap
complicació. El dilema entre l’elaboració d’un únic registre bibliogràfic o de
dos quan la revista existeix en línia i en altres suports és un fals dilema que neix
d’un afany de simplificar les entrades del catàleg, facilitar-ne la consulta i estal-
viar recursos destinats a la catalogació. En el seu estat actual, les regles establei-
xen clarament que la descripció es basa “en la forma física del document en mà
i no pas en l’original o qualsevol altra forma prèvia en què s’hagi publicat
l’obra” (AACR2R 0.24). Tot i que aquesta regla és actualment objecte d’estu-
di en el context de les AACR,13 el text vigent no admet cap dubte: quan una
revista es distribueix en línia i, a més, es publica en qualsevol altre suport re-
quereix un registre bibliogràfic per a cada format de distribució. A més, tal com
s’ha esmentat més amunt, el grup de revisió de la ISBD(S) ha pres ja la decisió
d’elaborar registres separats per a formats diferents.

Tanmateix, aquesta no és la pràctica habitual en moltes biblioteques ameri-
canes que s’han decantat per elaborar un sol registre que reculli les dades dels
formats disponibles de la revista –tot i que alguns autors reconeixen les de-
ficiències d’aquesta opció.14 La política recomanada en el CONSER manual.

Module 31 consisteix a elaborar registres separats; però també s’hi esbossen unes
directrius provisionals que permeten als membres del programa anotar en el re-
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gistre de la versió impresa o de la versió electrònica sobre un suport físic (com
ara un cd-rom) l’existència de la versió en línia i la seva adreça electrònica (sec-
ció 31.3.5 del manual). Aquesta opció es donà de forma experimental en la ver-
sió de juny de 1998 del manual; en la darrera versió, de setembre de 1999, les
directrius per decidir les circumstàncies en què un únic registre és una alterna-
tiva acceptable es concreten en el principi següent: “Si el registre bibliogràfic de
la versió original (impresa en paper o fitxer informàtic sobre un suport físic com
un cd-rom) proporciona l’accés necessari per a la versió en línia, la tècnica del
registre únic és una bona alternativa, sense que importin les diferències que hi
pugui haver entre les dues versions. Si els punts d’accés de la versió en línia di-
fereixen dels de la versió original, pot ser més útil elaborar registres separats.”
En general, les directrius apunten que la tècnica del registre únic és una bona
opció en els dos casos següents:

— La versió en línia conté suficient text perquè es pugui considerar un bon
substitut de la versió original i no té un contingut addicional substancial;
això és, les dues versions són manifestacions equivalents.

— La versió en línia no conté el text complet, sinó només una selecció de
l’original, i no n’és un bon substitut. En aquests casos sovint no es con-
sidera necessari catalogar el lloc en línia; per això, pot ser adequat dei-
xar-ne constància en el registre de l’original al temps que s’explica la re-
lació entre les dues versions.

Seria aconsellable elaborar registres separats quan la versió en línia té un con-
tingut addicional; és a dir, quan les dues versions no es consideren equivalents.

Les directrius de CONSER per als casos en què es fan dos registres consis-
teixen a anotar en el registre de la revista original les dades següents:

— Nota 530 amb la disponibilitat de la versió en línia.
— Entrada secundària per a la versió en línia.
— Enllaç a la versió en línia en el camp 776 (no disponible en el CATMARC).
— Camp 856 amb l’adreça electrònica.

En el registre de la versió en línia es descriu el recurs electrònic i, a més,
s’anoten els camps següents:

— Entrada secundària per a la versió impresa si és diferent de l’entrada
principal de la versió en línia.

— Enllaç a la versió impresa en el camp 776 (no disponible en el CATMARC).
— Camp 856 amb l’adreça electrònica.
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En els casos en què es fa un únic registre bibliogràfic, el manual de CON-
SER estableix que a les dades de la versió original s’hi ha d’afegir la informació
següent de la versió en línia:

— Nota 530 amb la disponibilitat de la versió en línia.
— Entrada secundària sota el títol de la versió en línia si és diferent del de la

versió impresa.
— Camp 856 amb l’adreça electrònica.
— Si les dues versions tenen ISSN diferents, s’afegeix el camp 776 (no dis-

ponible en el CATMARC) amb els subcamps $t (títol) i $x (ISSN).
— Opcionalment, es pot afegir el camp 007 per a recursos electrònics –en el

cas del CATMARC, el camp 037, de descripció codificada de la descrip-
ció física, podria ser equivalent al 007 del MARC 21, si no fos que els co-
dis corresponents als recursos electrònics, definits a l’apèndix H, no s’han
acabat de desenvolupar.

La Library of Congress, en les seves Interim guidelines ja citades, diferencia en-
tre els recursos electrònics que són reproduccions exactes d’un original i els que
no ho són. Només en el primer cas es fa servir la tècnica del registre únic.

Les Pautes per a la catalogació en el CCUC15 estableixen l’ús de registres sepa-
rats. En el registre de l’original s’anota la disponibilitat de la versió electrònica
(camp 530) i la seva adreça electrònica (camp 856) (pauta 9-011). La concreció
seria més clara si indiqués la necessitat d’elaborar, com a mínim, una entrada se-
cundària per al registre relacionat.

4.2 Canvis en els formats de visualització

Com s’ha dit més amunt, entre les característiques de les revistes electròniques
destaca la possibilitat que la mateixa revista tingui simultàniament diferents for-
mats de presentació o visualització. El text de la ISBD(S) no parla explícitament
de la qüestió a la zona de l’edició, ja que no fa esment de les revistes electròni-
ques. Tanmateix, la ISBD(ER) es refereix àmpliament al tema en definir què
constitueix un canvi d’edició en els recursos electrònics (regles 0.1.1 i 2.1).
D’acord amb aquesta normativa, les diferències en els formats dels fitxers asso-
ciats a la impressora –ASCII, PostScript, etc.– i les relatives al format de visua-
lització –amb marcs o sense, versions amb imatges o versions textuals, etc.–, que
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poden donar-se en les revistes en línia, no es considera que constitueixen una
edició distinta. Els formats disponibles es farien constar en nota.

4.3 Fonts prescrites d’informació

La naturalesa hipertextual i inestable i l’estructura mateixa de la majoria dels re-
cursos electrònics fa que sovint no sigui tan immediat triar les fonts prescrites
d’informació per a descriure’ls. Així, en el model més clàssic d’una revista en lí-
nia hi ha, a més de la pantalla inicial de cada número, pantalles amb informació
sobre el conjunt de la revista i pantalles que donen accés a cada un dels seus
números o als articles que conté. De vegades, el lloc web de la revista pot ser,
alhora, el de la institució que la publica, sense que es diferenciï clarament qui-
nes dades corresponen estrictament a la publicació i quines a l’entitat. Per altra
banda, els canvis introduïts en els recursos en línia –ja siguin de disseny, de tí-
tol, etc.– poden afectar no sols als números nous, com passa en les revistes im-
preses, sinó també als números ja publicats. Així doncs, si les modificacions que
experimenten les revistes impreses al llarg de la seva vida són força complexes i
problemàtiques, les de les revistes en línia poden representar una veritable tri-
fulga per al catalogador.

Les AACR2R remeten, per a la tria de la font principal de les publicacions
seriades en formats no impresos, al capítol específic per a cada tipus de material
(regla 12.0B2). La font principal per a les revistes en línia és, per tant, la “pan-
talla de títol” (regla 9.0B1). Combinant les regles per a publicacions seriades
amb les de fitxers electrònics, aquesta pantalla de títol hauria de correspondre al
primer número de la revista o al primer número disponible. Ara bé, la mateixa
definició de pantalla de títol –“inclou el títol propi i normalment, malgrat que
no sigui necessari, la menció de responsabilitat i les dades relatives a la publica-
ció”– deixa la porta oberta a considerar qualsevol pantalla amb un títol –pàgina
principal de la revista, pàgina amb els enllaços als números de la revista, panta-
lla de títol del número concret, etc.– com a candidates a font principal d’infor-
mació. El problema sorgeix en el moment en què les informacions que donen
aquestes pantalles de títol són diferents o quan no hi ha una pantalla de títol. El
manual de CONSER (secció 31.4) recomana guiar-se pel número més antic
disponible o, si aquest no presentés formalment les dades bibliogràfiques, una
pantalla que ho faci i que sembli estable. Quan la revista en línia no té una pan-
talla de títol, la informació es pot obtenir d’un fitxer “readme” en el cas de llocs
FTP, de la línia “Subject” quan la revista es distribueix per correu electrònic, o
de fitxers titulats “about the publication” en el cas de les revistes que es publi-
quen en gophers. En essència, el manual remet al sentit comú, tant a l’hora de
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triar la font principal d’informació, com a la de donar les notes que es creguin
necessàries per a ajudar a identificar i accedir al recurs.

És justament a causa de la subjectivitat implícita en la tria de la font principal
d’informació, que les normes prescriuen de donar en nota la font del títol pro-
pi. També és recomanable donar-hi els títols variants, ja que és freqüent que la
publicació tingui diferents títols tant a la font principal d’informació com a al-
tres fonts. Quan a la font designada com a principal hi ha diversos títols, el títol
propi és el més destacat o el primer. Un títol textual té preeminència sobre un
títol incorporat en un element gràfic.

En el cas de les revistes impreses que, a partir d’un moment concret, també
es publiquen en línia, l’editor sovint publica a través d’aquest mitjà els números
antics de manera retrospectiva. En aquesta situació el catalogador es troba que
el primer número disponible va canviant a mesura que l’editor digitalitza nú-
meros anteriors. La regla 12.0B1 de les AACR2R prescriu basar la descripció
en el primer número de la revista o, en el seu defecte, en el número més antic
disponible. Com que el número més antic de les revistes en línia pot anar can-
viant, el manual de CONSER estableix com a obligatori indicar en la nota de
la font del títol la data en què aquest va ser consultat per a catalogar el recurs:

500 00 Títol obtingut de la pàgina del sumari (consulta 12 oct. 1999)
Nota equivalent en el CATMARC:

514 00 Títol obtingut de la pàgina del sumari (consulta 12 oct. 1999)

És clar que les biblioteques tenen aquest mateix problema en el cas de les re-
vistes impreses quan adquireixen números antics d’un títol concret. Si bé quan
es tracta de revistes en suport tangible ningú no es qüestiona que el registre
s’hauria de revisar a la llum dels números més antics, en el cas de les revistes en
línia la solució de CONSER sembla prou pragmàtica per evitar la revisió cons-
tant i continuada del registre.

Si es fa servir l’element opcional “designació general de material”, el terme
“recurs electrònic” és la designació que s’ha d’emprar segons la ISBD(ER); les
AACR2R (1998) encara utilitzen el terme “fitxer informàtic” (“computer file”).

4.4 La informació de la zona tres

A les revistes electròniques els corresponen dues zones tres: en una s’hi anota-
rien dades relatives a la característica “electrònica” de la revista; en l’altra s’hi
dóna informació sobre la característica “serialitat.” Respecte a la zona tres de les
publicacions seriades, no s’ha d’afegir gaire a allò que prescriu la ISBD(S). La
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zona conté les designacions numèriques i/o cronològiques del primer número
de la revista i les del darrer –si és que la revista ja no es publica. Si el primer nú-
mero no està disponible, es fa una nota amb el número que ha servit de base de la
descripció (camp 500 de MARC 21; 556 de CATMARC). El manual de
CONSER dóna indicacions concretes per a les revistes electròniques d’accés
remot: si la revista en línia no comença amb el número u és preferible fer una
nota del tipus “Descripció basada en…” Tanmateix, en aquests casos també
aconsella elaborar la zona tres (camp 362 del MARC 21) per a indicar la cober-
tura de la revista digital en el moment de la seva catalogació, ja que quan la re-
vista en línia és reproducció d’una revista impresa la versió digital no sempre
comença d’antuvi pel seu primer número (secció 31.10). Ara bé, aquesta opció
que és bona per al MARC 21, no ho és tant per al CATMARC: el camp 362
del format americà permet assenyalar, mitjançant el primer indicador (1), que la
zona de la numeració no s’ha obtingut del primer número de la revista i, en
aquests casos, s’hi pot donar també la font de les dades; el format CATMARC
només preveu donar la numeració quan s’obté d’aquell primer número i no està
previst anotar en aquest camp cap altra informació. La zona tres i la nota co-
rresponent tindrien, en el MARC 21, la forma següent:

362 1 Cobertura el 13 de juny de 1999: Vol. 7, no. 3 (1993)
500 00 Descripció basada en: Vol. 7, no. 3 (1993)

La designació numèrica i/o cronològica s’ha d’obtenir de la pantalla de títol
del número en qüestió; però, com ja s’ha dit en parlar de la font principal d’in-
formació, quan aquesta pantalla no existeix o no porta aquesta informació, pot
obtenir-se d’altres parts del recurs –pàgina inicial de la revista, pàgina amb el su-
mari dels números, data de transmissió quan la revista es distribueix per correu
electrònic, etc.

Pel que fa a la zona tres dels recursos electrònics, la pràctica del programa
CONSER és no donar-la en la descripció de revistes electròniques. Les
AACR2R estableixen els tres tipus de fitxer següent que es poden anotar en
aquesta zona: “Dades d’ordinador”, “Programa(-es) d’ordinador” i “Dades i
programa(-es) d’ordinador.” Com que en els registres de revistes ja és prou evi-
dent que els fitxers són normalment de text, es considera que la informació pre-
vista per a la zona tres no és útil (secció 31.9).

Si en descriure una revista electrònica s’aplica la ISBD(ER) –i no pas les
AACR2R–, com és el cas de la majoria de biblioteques catalanes, s’ha de tenir en
compte que aquest text permet especificar amb més detall que les AACR2R el
tipus de fitxer. La ISBD(ER) permet tres nivells d’especificitat que, per a les re-
vistes electròniques es concretarien de la manera següent (regla 3.1 i apèndix C):
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1r nivell (general): Dades electròniques
2n nivell (intermig):Dades electròniques textuals
3r nivell (específic):Revista(-es) electrònica(-ques)

Examinades aquestes tres possibilitats, es constata que, com en el cas dels
tipus de fitxer contemplats a les AACR2R, els previstos a la ISBD(ER) tam-
poc no proporcionen una informació que no estigui ja explícita en el regis-
tre de la revista. Així doncs, si bé les autoritats en la matèria encara no s’han
pronunciat, es pot dir que és bastant superflu afegir a la descripció de les re-
vistes en línia la zona tres dels recursos electrònics. Si es creu necessària,
aquesta informació es pot donar en nota tal com recomana el manual de
CONSER.

4.5 La descripció física de la revista

Tant la ISBD(ER) (nota introductòria al capítol 5) com el manual de CONSER
(secció 31.13) estableixen no donar la descripció física dels recursos electrònics
d’accés remot. La presència de característiques especials –com so, imatges en
moviment, etc.– es poden donar en nota.

4.6 Notes

Les notes a les revistes en línia combinen informació relativa a la seva naturale-
sa seriada i a l’electrònica. Deixant de banda les notes sobre la història bi-
bliogràfica de la revista –continuacions, escissions, fusions, etc.– i les notes que
es contemplen en tots els textos ISBD i que s’apliquen a tota mena de materials,
les més habituals en les revistes electròniques en línia són les que se subratllen
en el manual de CONSER (secció 31.15):

— Font del títol propi (camp 500 de MARC 21, camp 514 de CATMARC).
— Títols variants (camp 500 de MARC 21, camp 514 de CATMARC).
— Restriccions d’accés (camp 506 de MARC 21, sense paral·lel a CATMARC).

Aquesta nota és important per a les revistes en línia subscrites quan es li-
mita l’accés a una adreça IP o als usuaris que tenen una clau per a acce-
dir-hi.

— Tipus de fitxer o de dades, si no queda explícit en el registre. Aquesta no-
ta pot substituir la zona tres dels recursos electrònics. En el format MARC
21 es dóna en el camp 516 i es pot combinar amb informació sobre els
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formats de fitxer en què és disponible (per exemple: “Revista electrònica
disponible en formats ASCII, HTML i Acrobat”). En el format CAT-
MARC no hi ha un camp específic per donar aquesta informació.

— Peculiaritats de la numeració (camp 515 de MARC 21 i CATMARC).
— Requeriments de sistema. S’hi anota programari, equipament o sistemes

operatius especials necessaris per a capturar o imprimir el recurs; els re-
queriments genèrics (Windows, navegador, etc.) es donen per suposats
(camp 538 de MARC 21 i 542 de CATMARC).

— Modalitat d’accés. S’hi dóna on és disponible el recurs o com s’hi acce-
deix, per exemple, correu electrònic, WWW; també s’hi pot deixar
constància de com subscriure’s al recurs (camp 538 de MARC 21, a con-
tinuació de la nota sobre requeriments del sistema; en el CATMARC
–tot i que no és explícit– es podria donar en un segon camp 542).

— Informació sobre documentació disponible, com ara guies d’usuari, fitxers
README, etc. (camp 556 de MARC 21, sense paral·lel a CATMARC).

— Altres formats físics disponibles (per exemple, versions impreses, en cd-
rom) (camp 530 de MARC 21 i CATMARC).

— Número en què s’ha basat la descripció (camp 500 de MARC 21, camp
556 de CATMARC).

4.7 La localització del recurs i l’accés

El camp 856 inclou l’adreça electrònica del recurs o la informació necessària per
accedir-hi –adreça del servidor, directori, nom del fitxer, contrasenya (quan
s’hi accedeix des del protocol telnet o quan és un lloc ftp), emulació del termi-
nal, hores de servei, etc. Quan el catàleg que conté el registre bibliogràfic del
recurs i el recurs mateix són disponibles a WWW, aquest camp del registre
MARC dóna accés directe al recurs a través del seu URL.

Cal notar l’ús del segon indicador d’aquest camp, ja que contempla la possibi-
litat de donar la versió electrònica d’un document original en un altre format i
també de donar l’adreça electrònica de recursos relacionats. Aquest segon indi-
cador està pensat perquè pugui visualitzar literals que indiquin la relació entre el
document descrit en el registre i el recurs del qual s’anota l’adreça electrònica en
el camp 856. El primer indicador expressa les formes d’accés més usuals en els re-
cursos que es distribueixen a través de xarxes (correu electrònic, ftp, telnet, con-
nexió telefònica i http); les altres formes d’accés s’anoten en el subcamp $2.

El format CATMARC no ha definit encara aquest camp; tanmateix, les bi-
blioteques catalanes que han començat a incorporar als catàlegs respectius recur-
sos web i sobretot revistes que es distribueixen a través d’Internet, l’empren tal
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com és definit en el format MARC 21.16 La manca d’una versió catalana d’aquest
camp i el fet que no hi hagi una entitat que vigili la seva actualització,17 exigeix
una atenció continuada per part dels seus usuaris, que han d’estar pendents de les
modificacions que s’hi produeixen. Si bé és un camp de creació relativament re-
cent, ha tingut ja diverses versions que són resultat de l’experiència que els cata-
logadors van adquirint en el tractament dels recursos electrònics en línia i de la
necessitat d’adaptar-lo a les pràctiques catalogràfiques que es van desenvolupant.
La darrera versió de les directrius d’aquest camp és d’agost de 1999.

5. A TALL DE CONCLUSIÓ

Fins aquí s’han comentat algunes de les propostes de canvis en les normatives
que regeixen la catalogació de revistes electròniques en línia i també alguns
problemes concrets del seu tractament catalogràfic. Només s’ha prestat aten-
ció a algunes de les propostes de modificació de les AACR2 i de la ISBD(S).
Tanmateix, les qüestions en estudi són moltes més: els canvis de títol que es
consideren majors i que, per tant, requereixen una nova entrada en el catàleg;
si la descripció s’ha de fer a partir del primer número de la publicació en sèrie
o del darrer –en el cas de les publicacions integradores sembla prou clar que
s’han de descriure a partir del darrer–;18 quins editors i quines dates s’han
d’anotar a la zona de la publicació, la distribució, etc., i quines serien les im-
plicacions d’aproximar el títol uniforme al títol clau.

Ha estat el dinamisme intrínsec dels recursos en línia, que poden canviar fins
i tot quan ja han estat publicats, que ha accelerat el procés de revisió de la nor-
mativa i que ha provocat que els canvis proposats no afectin únicament els as-
pectes concrets de la descripció, sinó també qüestions més essencials. La matei-
xa complexitat dels canvis suggerits i també el fet que les normes que s’estan
revisant siguin competència d’organismes diversos, fa que el procés sigui lent.
L’harmonització o aproximació dels tres textos que en aquests moments són
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objecte de revisió –AACR, ISBD(S) i ISSN– és desitjable perquè afavoriria
l’intercanvi i alleugeriria les tasques dels centres bibliogràfics nacionals; però és
difícil, ja que cada un dels textos té objectius diferents i va adreçat a comunitats
diferents i exigeix una anàlisi minuciosa de les implicacions dels canvis en els
catàlegs i bases de dades existents.

Mentre els organismes nacionals i internacionals duen a terme la seva tasca
de revisió i actualització dels codis, el catalogador treballa en el present i no pot
ajornar la feina fins que hi hagi solucions més o menys definitives al tractament
concret de les revistes en línia i dels recursos electrònics d’accés remot. Atès
que cap de les normes vigents no dóna per si sola resposta a tots els interrogants,
ha d’acudir a l’ús conjunt de regles diferents segons quin sigui el problema per
al qual busqui resposta: la ISBD(ER) com a normativa més actualitzada per al
tractament dels recursos en línia, i les AACR2 (1998) o la ISBD(S) per a la des-
cripció de la publicació en sèrie. També pot consultar les directrius d’organis-
mes especialitzats en el tema, com ara el manual de CONSER o les interpreta-
cions de la LC. El sentit comú l’ha de guiar en l’aplicació dels criteris provinents
de fonts diferents i en la seva extrapolació a uns materials que no estan contem-
plats explícitament per cap d’aquestes fonts. Cal, però, assegurar que el sentit
comú actuï sempre en la mateixa direcció; per això és bàsic documentar totes
les decisions preses, per garantir que un problema concret tingui sempre la ma-
teixa resolució i poder refer les decisions preses quan es disposi d’unes normes
més definitives.
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