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FASE DE DECISIONS (2012-2014) 

 2012 la Comissió Assessora de Catalogació de la BC 
  va expressar la voluntat d’adoptar RDA d’acord amb 

tendències internacionals, quan el context i l’evolució dels 
programaris utilitzats ho fecin possible. 

 2013 conscients que falta temps per a que hi hagin sistemes 
capaços d’explotar RDA,  es va estudiar la viabilitat de la 
implementació en el context dels sistemes actuals. 

 2014  es pren la decisió d’iniciar el procés considerant que és 
prioritari preparar els catàlegs actuals i començar a tractar 
les dades per a la futura generació de sistemes. 

1. Prendre la decisió del canvi de forma consensuada a nivell 
de sistema bibliotecari català 

 



FASE DE DECISIONS  (2012-2014) 

2. Traduir RDA al català 

3. Establir un full de ruta 
• 2015 Període per a la difusió i planificació 
• 2016 Implementació 

4. Crear la Subcomissió Tècnic d’RDA 

 Objectiu : 

 Liderar el procés. 
 Fer les recomanacions necessàries per assegurar la 

coexistència dels actuals registres d’autoritat i bibliogràfics 
amb els futurs registres en RDA. 

 Fer el seguiment del desenvolupament del BIBFRAME.  

 



FASE DE DIFUSIÓ (2015) 
1. La Subcomissió Tècnica d’RDA va elaborar  una sèrie de 

documents necessaris per donar a conèixer RDA i les seves 
particularitats. 

 Principals diferències entre AACR2 i RDA.  
 Elements bàsics definits a RDA i els elements 

addicionals recomanats per la Subcomissió per tal 
d’establir un nivell de descripció complet i estàndard per 
a les biblioteques catalanes.  

 Recomanacions per a l’ús dels nous camps MARC 21 en 
els registres bibliogràfics i d’autoritat. 

 Exemples. 



FASE DE DIFUSIÓ (2015) 

 
 

 
 

2. Web Cap a RDA.  

http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA 
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FASE DE DIFUSIÓ (2015) 

3. Entrevista als responsables de les institucions que han decidit 
implementar RDA el 2016 

4. Viquipèdia: RDA, AACR, FRBR, BIBFRAME 
5. Traducció de l’article de Paul Frank . BIBFRAME: Why? What? 

Who? 

6. Vies de comunicació i/o difusió: 
 Blog de la BC 

 Blog del CSUC  

 UOC Docublog  
 UB Notícies de la Facultat   
 COBDC Document 

 Etc. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3_i_Acc%C3%A9s_al_Recurs�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regles_angloamericanes_de_catalogaci%C3%B3�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Requisits_funcionals_dels_registres_bibliogr%C3%A0fics�
http://ca.wikipedia.org/wiki/BIBFRAME�


FASE DE PREPARACIÓ 
 (1r semestre2016) 

1. Publicació de la traducció catalana d’RDA. 

2. La Subcomissió Tècnica d’RDA està elaborant els 
materials necessaris per determinar quins canvis 
s’han de fer als registres d’autoritat i als registres 
bibliogràfics actuals per tal d’adequar-los a la 
pràctica RDA. 

3. Opcions per a la visualització dels nous camps en els 
actuals OPACs. 

4. La Subcomissió elaborarà materials per ajudar i/o 
orientar als catalogadors. 

 
     



FASE DE PREPARACIÓ 
 (1r semestre2016) 

Publicació de les concrecions i 
decisions sobre les alternatives i 
opcions contemplades a RDA. 

Establir els nivells de 
catalogació. 

Guies d’ajut per a l’aplicació. 
Preparar i adaptar els 

procediments de treball: còpia 
de registres, plantilles de 
catalogació, etc. 

Incorporació dels nous camps 
MARC 21 

Indexació dels nous camps 
Taules de càrrega 

(importacions/exportacions 
de registres) 

Visualització de l’OPAC 
 

Institucions que han decidit fer el canvi 

5. Preparar la documentació tècnica 6. Preparar el sistema 



1.Preparar el catàleg 
Realitzar els canvis en els registres 
d’autoritat i punts d’accés dels registres 
bibliogràfics  

Institucions que han decidit fer el canvi 

Realitzar els canvis en els registres 
bibliogràfics  

FASE D’IMPLEMENTACIÓ 
 (2n semestre 2016) 



 FRBR  

 Identificació de manifestacions i ítems 

 Identificació d’obres 

 Identificació d’expressions 

 Relacions 

 Persones, famílies, entitats i llocs 

 Material no-llibre  

 

 Persones 

 Famílies 

 Entitats 

 Llocs 

 Obres i expressions 

 
 

2. Formació 

Part II: Registres d’autoritat 

• Formació a formadors per part de la BC 
• Formació en cascada als catalogadors 

Institucions que han decidit fer el canvi 

(Durada prevista: 1 setmana cada part, 4 hores diàries) 

Part I: Registres bibliogràfics 

FASE D’IMPLEMENTACIÓ 
 (2n semestre 2016) 



 
 
 
 

Gràcies per la vostra assistència  
 

snb@bnc.cat 
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