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Presentació 
 
L’objecte central del present informe és descriure l’estat de la qüestió –tant a 
Catalunya com a altres països– de l’accés als recursos web des de les 
biblioteques. De fet, l’objectiu últim és presentar i analitzar la situació a 
l’estranger per tal d’adaptar les estratègies i els models de tractament i 
organització de recursos web a la realitat i les necessitats de les biblioteques 
catalanes.  
 
Les preguntes bàsiques a les quals es vol donar resposta es poden formular 
en els termes següents:  

• Hi ha experiències d’organització i de tractament de recursos web des de 
les biblioteques? 

• Aquestes experiències, tenen caràcter estratègic? Són casos aïllats o 
constitueixen una tendència consolidada? 

• Quin tipus d’organització adopten: com seleccionen, descriuen i faciliten 
l’accés als recursos web? Treballen cooperativament? 

• Què s’ha de fer per adaptar algun d’aquests models a Catalunya? 
 

L’informe ressegueix els diversos àmbits plantejats per aquestes qüestions a 
les quals es dóna una resposta més precisa en el darrer apartat de 
conclusions. Ara bé, de bell antuvi es pot avançar que hi ha experiències 
nombroses i diverses de sistemes d’accés als recursos web de les biblioteques 
i que la gran majoria comparteixen una característica comuna: la cooperació. 
Les iniciatives que s’han anat desplegant impliquen sovint institucions diverses 
–tant públiques com privades– i estan molt en consonància amb un dels trets 
fonamentals d’Internet: la col· laboració, la cooperació entre persones i 
institucions per fer avançar i millorar els continguts, l’estructura i el 
funcionament de la Xarxa. 
 
L’informe s’estructura en quatre parts: 
 
1  Una introducció, on s’acota l’abast de l’estudi: els recursos web de caràcter   
    gratuit.  
 
2  La situació a Catalunya, on es descriuen els sistemes –tots individuals– que 

han desenvolupat les biblioteques catalanes per tal d’organitzar i posar a 
l’abast dels usuaris els recursos web gratuïts. 

 
3  La situació a l’estranger, on es descriuen experiències desenvolupades en 

altres països. Des de fa temps, són moltes les institucions bibliotecàries 
d’arreu del món que han sentit la necessitat d’organitzar els recursos web i 
sovint ho han fet de manera cooperativa i, en alguns casos, amb l’ajut de 
programes nacionals. Els models d’organització que se segueixen es poden 
agrupar en dues tipologies bàsiques: creació de bases de dades de 
recursos web i/o integració de la descripció dels recursos al catàleg de la 
biblioteca. 
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4  Conclusions, on es presenta una llista dels aspectes que cal considerar i de 

les fases que s’han de seguir en emprendre de manera cooperativa 
l’organització de recursos web a Catalunya.  

 
Per tal d’elaborar l’informe, s’han analitzat directament les experiències 
principals i els serveis existents més destacats: la seva estructura i 
característiques, la interfície utilitzada, l’organització interna dels recursos, els 
criteris seguits, etc. També s’han tingut en compte fonts bibliogràfiques més 
tradicionals (articles de revista, principalment), moltes d’elles consultables en 
format web. L’organització de recursos web i els projectes relacionats estan 
rebent darrerament molta atenció i és per això es pot trobar molta bibliografia 
al respecte. 
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1  Introducció: delimitació de l’estudi  
 
La quantitat cada vegada més gran de recursos electrònics disponibles en 
xarxa, en especial a Internet, està tenint un impacte directe en la definició de 
les col· leccions bibliotecàries i en la seva formació. Ja fa uns anys que 
aquestes col· leccions han anat integrant certs tipus de recursos electrònics –
com els CD-ROM. Actualment, com que una part de la producció acadèmica o 
d’interès acadèmic –congressos, revistes, projectes d’investigació, informes, 
etc.– es publica a Internet, cal que aquests recursos passin a formar part 
també de les col· leccions bibliotecàries. Sembla prou clar, doncs, que la 
col· lecció ja no està formada exclusivament per documents en suports 
tangibles que s’adquireixen per les vies tradicionals, sinó que ara també poden 
formar part dels fons de la biblioteca documents d’accés remot que no són 
necessàriament de la seva propietat. 
 
Entre els recursos digitals d’accés remot que poden tenir més repercussions 
en la formació de les col· leccions bibliotecàries destaquen sobretot els que es 
distribueixen per mitjà del web. Atenent al procediment d’adquisició, aquests 
recursos poden ser de dos tipus: comercials i gratuïts. 
 
 
1.1  Recursos comercials  
 
Comprenen tot tipus de documents i de serveis, però hi tenen una presència 
especial les bases de dades i les publicacions periòdiques. El sistema de 
distribució utilitzat varia segons els casos, ja que aquests fons poden estar 
instal· lats en un servidor del productor o del distribuïdor o, en alguns casos, 
en un servidor local administrat per la biblioteca mateixa, com és el cas del 
projecte DECOMATE del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).1 
 
Els distribuïdors d’aquest tipus de recursos ja els doten de l’organització i del 
sistema de recuperació que facilitaran la seva explotació i ús. La biblioteca 
només és usuària del producte; en tot cas, el seu problema no és altre que el 
d’integrar la consulta d’aquestes bases de dades i/o revistes digitals amb la 
resta d’eines de recuperació de la informació de què disposa.  
 
 
1.2  Recursos gratuïts 
 
Inclouen documents i serveis de domini públic de tota mena (documents 
monogràfics, bases de dades bibliogràfiques, catàlegs de biblioteca, 
publicacions periòdiques, informació corporativa, etc.). Poden ser documents 

                                                
1 DECOMATE. Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
<http://decomate.uab.es/> 
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de producció pròpia de l’organització de què forma part la biblioteca2 o de 
producció externa, es troben en formats diversos –encara que predominen els 
documents html, també se’n poden trobar en PDF, o en altres formats–, i hi pot 
accedir lliurement qualsevol usuari de la Xarxa. 
 
El grau d’interès i de qualitat d’una part d’aquests recursos justifica que la 
biblioteca els presti atenció i que decideixi organitzar-los per posar-los a 
l’abast dels seus usuaris. Ara bé, si és que de veritat vol que els recursos web 
gratuïts que es troben dispersos per la Xarxa siguin útils a la seva comunitat 
d’usuaris, cal que apliqui criteris de selecció i d’anàlisi estrictes i clars.  
 
El present informe se centra en els recursos web gratuïts i, més concretament, 
en els sistemes que s’han desenvolupat per organitzar-los i posar-los a l’abast 
dels usuaris. En primer lloc, es descriuen experiències diverses d’organització 
de recursos web per part de biblioteques tant a Catalunya com, especialment, 
a l’estranger. A continuació, s’analitza l’abast dels processos documentals –
selecció, anàlisi, recuperació, etc.– que s’hi realitzen i altres qüestions 
organitzatives. 
 
 
1.3  No serveixen els localitzadors? 
 
Cal que les biblioteques organitzin aquests recursos si ja hi ha localitzadors a 
Internet –directoris temàtics i cercadors– que en permeten la descoberta i 
recuperació? De fet, el motiu principal pel qual s’han iniciat les experiències 
que es descriuen tot seguit (seccions 2 i 3 de l’informe) no és altre que el 
funcionament i el rendiment insatisfactoris d’aquests localitzadors. Els 
problemes principals que se’ls assenyalen són els següents: 
 
• No disposen de criteris de qualitat per a la selecció dels recursos que han 

de formar part de la base de dades. 
Els localitzadors recuperen tota mena de documents: recursos de molt interès i 
qualitat barrejats amb una munió de materials que no arriben als nivells mínims 
exigibles de qualitat o de fiabilitat dels continguts. 
 
• Les descripcions dels recursos indexats són molt elementals, incompletes i 

errònies.  
Les dades descriptives que normalment s’inclouen són tan sols el títol, l’adreça 
i un breu resum (que no és fet pel localitzador) i, en el millor dels casos, un 
codi de classificació. Com que aquest procés s’acostuma a fer automàticament, 
el nombre d’errors i de mancances és gran. Tot això fa que l’usuari es vegi 
amb moltes dificultats a l’hora de decidir els recursos que li poden interessar 
quan el cercador li presenta una llista molt extensa de materials recuperats a 
partir dels seus termes de consulta.  
 

                                                
2 Serien els manuals, tutorials i altra documentació d’elaboració pròpia que actualment no són 
massa nombrosos, però que en el futur poden experimentar un increment notable. 
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• No presenten totes les opcions de recuperació dels catàlegs o de les bases 
de dades comercials. 

Els usuaris no poden especificar en quin camp del registre s’ha d’executar la 
consulta –als d’autor, de títol, de matèria, etc. Per exemple, amb els enginys de 
cerca es poden trobar molts documents relacionats amb Josep Pla; però és 
difícil que es pugui distingir la informació sobre Josep Pla dels documents 
escrits per ell o dels documents publicats per la Fundació Josep Pla. 
 
• La unitat documental que prenen en consideració és el fitxer i no pas el 

recurs. 
Un recurs –per exemple, un informe o un manual– hauria d’estar representat 
per una única entrada a la base de dades independentment del nombre de 
fitxers de què estigui format. Prendre el fitxer com a unitat bàsica d’indexació, 
com fan els cercadors, dóna com a resultat un nivell molt alt de redundància. 
 
• La consulta és lenta.  
Hi ha milions de recursos indexats i el nombre d’usuaris que els consulten és 
molt gran. 
 
• Els recursos canvien i els localitzadors no els actualitzen sistemàticament. 
No hi ha, per tant, una política clara i precisa de manteniment i actualització 
dels fons. 
 
Totes aquestes mancances són arguments clars per a la creació de catàlegs 
de recursos web i prefiguren les principals característiques i orientacions que 
ha de tenir un sistema d’accés als recursos informatius del web elaborat des 
de les biblioteques.3 

                                                
3 La taula següent inclou un quadre comparatiu de cerques fetes a Altavista i a SOSIG (vegeu 
l’apartat 3.1.1.1) que exemplifica ben clarament totes les mancances esmentades. 
 
Taula 1. Nombre de documents trobats en dos localitzadors 
 

Consulta SOSIG Altavista 
Shelter and homeless 3 > 33.000 
Title=AIDS 5 > 37.000 
Drugs and alcohol 7 > 147.000 
Human physiology 5 >123.000 
Depression 6 > 425.000 

 
[Font: Brickley et al.,  p.18] 
 
A part del nombre inabastable d’ocurrències que subministra Altavista, cal destacar que una 
part important dels enllaços són incorrectes (no porten enlloc, o condueixen a parts 
equivocades d’un lloc web). Per altra banda, cal destacar que, en la darrera consulta de la 
taula anterior, la majoria dels documents aportats pel famós cercador no tenen res a veure 
amb les depressions anímiques, ja que hi apareixen barrejats documents sobre la Gran 
Depressió. Quelcom semblant passa en totes les altres consultes efectuades. 
 
A les pàgines de presentació d’Argos (vegeu l’apartat 3.1.1.5) s’anota un altre exemple molt 
clarificador: si es fa una cerca per Plató en els localitzadors més utilitzats s’obtenen 1.500 
adreces (Infoseek), 4.000 (Lycos), 10.000 (Altavista) o 27.000 (Excite), la gran majoria de les 
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2  Situació a Catalunya 
  
Les biblioteques catalanes són conscients de la importància que tenen els 
recursos gratuïts que hi ha a Internet, de les mancances dels localitzadors de 
caire general, i de l’interès que té per als seus usuaris poder disposar d’un 
sistema d’accés als recursos web elaborat per professionals. És per això que 
la majoria han optat per posar a disposició de la seva comunitat d’usuaris una 
selecció de recursos web de qualitat; el mètode més emprat per proporcionar 
aquest accés ha estat, fins ara, l’elaboració de guies de recursos.  
 
En un article publicat a Item, Sílvia Argudo i Lluïsa Núñez presentaven una 
anàlisi global del contingut de les pàgines web de les biblioteques de les vuit 
universitats públiques catalanes (Argudo, 1997). En un dels epígrafs, “Enllaços 
externs”, s’analitzaven les guies o reculls de recursos elaborats per les 
biblioteques universitàries. Tot i que han passat dos anys des de la publicació 
del treball, no es pot pas dir que la situació hagi canviat gaire. Hi ha una sèrie 
de característiques que interessa destacar i que també són vàlides per a 
descriure la situació a Espanya: 
 
• Totes les biblioteques elaboren guies de recursos. 
Totes les biblioteques universitàries, una bona part de les especialitzades i 
també un bon nombre de biblioteques públiques elaboren llistats de recursos 
web que poden ser d’interès per als seus usuaris. 
 
• No existeixen criteris ben definits sobre la inclusió de recursos. 
Tot i que es percep l’existència de criteris de selecció per a determinar quins 
recursos han de formar part de la guia, aquests no estan prou ben definits ni 
estipulats, en cap cas no es fan públics, i no són comparables als que se 
segueixen per a desenvolupar la col· lecció física dels centres. 
 
• El nivell de descripció és molt elemental. 
En general, de cada recurs només s’anota el títol i l’adreça electrònica. En 
alguns casos, la descripció va acompanyada d’un parell de línies de resum o 
comentari. 
 
• Les classificacions són molt poc elaborades. 
Els llistats de recursos acostumen a estar organitzats temàticament, però d’una 
manera molt elemental. No se segueix cap de les classificacions bibliotecàries 
d’ús ampli i, per norma general, s’empren molt poques subdivisions. 
 
• No acostuma a haver-hi cap sistema de recuperació de la informació. 
En la majoria de les llistes de recursos l’única forma d’accés possible és la 
consulta seqüencial, ja que no disposen de cap programa que faciliti la 
recuperació de la informació que proporcioni punts d’accés addicionals als 
recursos compilats. Tanmateix, hi ha dues excepcions que s’han de destacar: 

                                                                                                                                          
quals no són pertinents; Argos, en canvi, en presenta només 730 que ofereixen prou garanties 
ja que han estat avaluades pel sistema de “peer-review”. 
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la base de dades Ep!: webs d’interès politècnic, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) (Beumala et al., 1998),4 i DinaWEB, de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), que inclou tant recursos de producció pròpia com 
recursos externs i que està en fase de desenvolupament (Serrano et al., 
1999).5 Totes dues guies disposen d’un programa de gestió de bases de dades 
–WebSuite i Oracle, respectivament– que permeten consultar el recurs a partir 
de la informació continguda en qualsevol camp de la referència. 
 
• No hi ha mecanismes de cooperació entre biblioteques. 
Només hi ha coordinació pel que fa a centres que formen part d’una mateixa 
organització. Així per exemple, es detecta que hi ha coordinació interna dins 
de cada una de les biblioteques universitàries per tal de repartir-se 
temàticament l’elaboració de les guies de recursos en funció de 
l’especialització de cada una de les seus (així doncs, la biblioteca de Dret 
s’ocupa de la selecció de recursos jurídics, i la de Medicina dels de ciències de 
la salut), però no hi ha cap acord per fer el mateix a nivell de Catalunya. 
 
• Hi ha un solapament temàtic entre les diferents guies existents. 
Com a conseqüència de tret anterior, es constata que s’elaboren una sèrie de 
guies que comparteixen un mateix àmbit temàtic i que, per tant, contenen una 
duplicitat molt gran de recursos. En l’article mencionat a l’inici de l’epígraf hi 
consta una taula que compara les guies de recursos en dret elaborades per 
biblioteques universitàries catalanes: en aquell moment, hi havia cinc guies 
diferents que contenien entre 12 i 85 recursos –algunes organitzades segons 
una classificació esquemàtica i altres sense organització (Argudo, 1997:17).6 
Segurament una coordinació mínima permetria tenir recollits els millors 
recursos amb un grau d’anàlisi molt més complet. 
 
A Espanya, la situació és molt similar a la descrita per a Catalunya. Les guies 
de recursos elaborades per les biblioteques són meres llistes temàtiques que 
no tenen organització de base de dades. Una iniciativa a la qual cal fer una 
referència breu és el projecte Darwin (Directorio Analítico de Recursos Web 
Informativos), endegat el 1998 en el marc del treball docent dels professors de 
bibliografia de diverses universitats espanyoles (Merlo et al., 1999). Per a 

                                                
4 La base de dades Ep! indexa pàgines web d’interès per als usuaris de la UPC. Cada registre 
inclou els camps següents definits pel mòdul SiteCat, de catalogació de webs, del gestor 
Websuit: títol, URL, disciplina (“domain”), matèries –fins a tres camps– i una descripció o 
resum breu del recurs que també és indexada per paraules clau. El camp “image”, on es pot 
introduir una imatge identificativa com el logotip del recurs, és opcional. La recerca es pot fer 
per paraules clau i per paraules clau limitades als camps del registres –en tots dos casos es 
permet l’ús d’operadors booleans. També es pot consultar l’índex alfabètic de disciplines. 
 
5 Es tracta d’una base de dades multilingüe (català, castellà i anglès) gestionada amb Oracle. 
Els camps inclosos en els registres són: títol, URL, resum, llengua, format, paraules clau, 
assignatura, etc. La cerca es pot limitar pels paràmetres anteriors. 
 
6 Cada biblioteca universitària elabora guies de recursos per a tots els ensenyaments que 
s’imparteixen a la seva universitat. Això fa que hi pugui haver quatre guies de recursos web 
especialitzats en comunicació audiovisual, sis en dret, etc. Térmens (1997) també constata la 
duplicitat dels recursos descrits a les guies elaborades per les biblioteques catalanes. 
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l’elaboració de la base de dades –que és alimentada per alumnes de les 
universitats implicades– es dissenyà un model de fitxa descriptiva,7 s’establiren 
uns criteris mínims de selecció que limiten el seu abast a recursos informatius 
com compilacions de recursos, bases de dades, catàlegs, etc., i es disposa 
d’un programa informàtic que facilita la recuperació. De tota manera, el 
projecte –encara en període de proves– té moltes mancances: no hi ha revisió 
dels registres introduïts a la base de dades, hi ha dificultats per coordinar el 
treball dels alumnes dels distints centres, etc. 
 
A partir d’aquesta descripció de la situació es pot fer una valoració ràpida. Hi 
ha un factor positiu molt clar, i és que totes les biblioteques s’han adonat de 
l’interès que té per als seus usuaris poder disposar d’algun sistema d’accés als 
recursos web de qualitat de la seva especialitat. És per aquesta raó que han 
elaborat guies de recursos. 
 
Els elements negatius s’han d’anar a buscar en els resultats obtinguts, que són 
més aviat limitats: els criteris de selecció no estan gaire treballats; la 
descripció dels recursos (tant des del punt de vista bibliogràfic com de resum 
del contingut) és molt elemental; no es fa ús de sistemes de recuperació de la 
informació, etc. 
 
A tall de conclusió, es pot afirmar que la cooperació –mitjançant la coordinació 
dels esforços que s’estan fent dins d’aquest àmbit, la seva optimització i 
millora– podria ajudar a resoldre les mancances detectades i els magres 
resultats obtinguts. Això permetria descriure els recursos que millor s’adapten 
a la realitat cultural i acadèmica catalanes i integrar-los en un catàleg únic 
dedicat. A Catalunya no hi ha experiències tan elaborades com les que s’han 
desenvolupat en altres països (vegeu la secció 3); tanmateix, totes les 
biblioteques universitàries han dut a terme iniciatives per a organitzar els 
recursos web que poden servir de punt de partida –com ja suggerien Argudo i 
Núñez– per a un aprofundiment i millora del servei que s’ofereix.  
 

“Semblaria més lògic i menys costós per a tothom que els diferents 
centres es posessin d’acord, mantenint una sola llista de recursos de Dret 
exhaustiva i actualitzada, a la qual tots aportessin novetats i amb la qual 
s’enllacés des de totes les webs. És molta feina mantenir aquest tipus de 
reculls si es vol fer bé, és molta feina seleccionar els recursos realment 
útils, i és molt difícil aconseguir un tant per cent alt d’exhaustivitat, 
qualitat i actualitat en un món com el d’Internet on tot canvia i creix a una 
increïble velocitat”. (Argudo, 1997:18-19) 

 

                                                
7 La fitxa de cada registres té tres nivells: el descriptiu amb el títol, url, responsable, país, 
llengua, tipus, data de la informació, classificació –segons grans classes de la CDU– i matèria 
del recurs seleccionat; el qualitatiu que inclou informació sobre l’accés, el disseny, el contingut 
i una valoració global i, en el tercer nivell, dades sobre el processament del registre. Les 
cerques es poden fer per paraules clau limitades a un dels camps del registre i a partir del 
directori complet organitzat per grans classes de la CDU.  
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3  Situació a l’estranger 
 
L’objectiu d’aquesta secció és presentar breument algunes de les experiències 
dutes a terme en altres països per a la creació d’instruments que facilitin el 
control i l’organització de recursos web gratuïts.8 Cal destacar que aquest tipus 
d’iniciatives no són un fet aïllat, sinó que facilitar l’accés a un conjunt 
seleccionat de recursos web es pot considerar una tendència plenament 
consolidada en les biblioteques dels països avançats.  
 
L’accés als recursos web s’està resolent, a hores d’ara, de tres maneres 
diferents: 
 
• Elaboració de guies de recursos. 
Consisteix en un llistat d’adreces organitzades temàticament o alfabèticament. 
És el sistema que utilitzen la majoria de biblioteques catalanes (vegeu la 
secció 2). Només es permet un accés seqüencial a la informació –ja sigui pel 
títol del recurs, per grans àrees temàtiques, per tipus de document, etc.  
  
• Creació de bases de dades de recursos web. 
Consisteix a elaborar referències dels recursos web i gestionar-les amb un 
programa que en faciliti la recuperació, creant una base de dades separada 
del catàleg.  
 
• Integració dels recursos al catàleg.  
L’opció d’incorporar els recursos web al catàleg exigeix un tractament detallat 
–catalogació, indexació, classificació i registre MARC–, tal com es fa amb la 
resta de documents que conformen la col· lecció de la biblioteca. Pot ser una 
opció complementària de l’anterior i, de fet, moltes biblioteques americanes 
estan emprant el registre MARC mateix com a registre bàsic i únic a partir del 
qual s’alimenta el catàleg i s’elaboren pàgines web o bases de dades de 
recursos web de certs tipus de recursos electrònics d’accés remot. 
 
La tipologia anterior és la base per descriure l’estat de la qüestió en l’actualitat. 
La primera opció s’ha analitzat a la secció anterior en revisar el cas català i 
l’espanyol. La descripció i l’anàlisi de les altres dues opcions és l’objecte 
d’aquesta part de l’informe. De cada un d’aquests dos models es descriuen les 
experiències principals i les organitzacions que hi ha implicades en projectes 
d’aquesta mena; així mateix, es presenten les característiques de cada un del 
models en relació amb els aspectes següents: criteris de selecció dels 
recursos; descripció; indexació i classificació; sistema de recuperació de la 
informació i manteniment. 
 

                                                
8 Argus Clearinghouse <http://www.clearinghouse.net> és una base de dades que conté una 
selecció molt estricta de guies que descriuen i avaluen recursos web. Argus fa també 
l’avaluació de les guies incloses en el servei. 
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La formació de bases de dades separades i la integració de recursos web al 
catàleg comparteixen diversos aspectes. Així per exemple, qualsevol 
organització que planifica un sistema d’accés als recursos web ha d’establir, 
en primer lloc, els criteris per a seleccionar-los i el sistema per al manteniment 
de les referències. Les altres qüestions –la descripció dels recursos, l’anàlisi 
del contingut i el sistema de recuperació de la informació– diferiran en major o 
menor mesura en funció del model d’accés als recursos que s’adopti. 
 
 
3.1  Creació de bases de dades de recursos web 
 
“Subject gateways” i també “information gateways”, “subject-based information 
gateways” i “resource discovery systems” (Roszkowski, 1998) són termes que 
s’han consolidat plenament en els darrers temps per fer referència al conjunt 
cada cop més gran de bases de dades que contenen descripcions de recursos 
web. DESIRE –un projecte de diversos països europeus que té l’objectiu de 
potenciar les xarxes d’informació europees destinades a la recerca– defineix 
aquestes passarel· les o portals temàtics de la manera següent: 
 

“Subject gateways are online services and sites that provide searchable 
and browseable catalogues of Internet based resources. Subject 
gateways will typically focus on a related set of academic subject areas”. 
(Subject gateways, 1999) 

 
Aquestes bases de dades de recursos web comparteixen una sèrie de 
característiques: normalment estan especialitzades en una àrea temàtica 
determinada,9 i faciliten l’accés a partir de la matèria de què tracta el recurs –
d’aquí ve el nom de “subject gateway”–; tenen una política molt estricta per al 
desenvolupament de la col· lecció que té molt en compte criteris de qualitat; 
tant la selecció com la descripció dels recursos es fan amb intervenció humana 
–generalment de professionals i d’experts en l’àrea– per assegurar-ne la 
qualitat, i disposen de procediments molt ben definits per al manteniment i 
l’actualització de la col· lecció. 
 
El model que pot servir de referència per ubicar aquest tipus de servei és el de 
les bases de dades cientificotècniques, ben conegudes i molt utilitzades per 
totes les biblioteques universitàries. Consisteixen en un conjunt d’informació 
especialitzat en una àrea temàtica determinada, que ha estat seleccionat amb 
criteris ben definits, que no sempre segueix formats normalitzats pel que fa a la 
descripció bibliogràfica, que dóna molta importància a l’anàlisi de contingut 
(indexació, classificació i resum) i que disposa d’un programa de recuperació 
de la informació que permet accedir al recurs des de tots els camps del registre 
(inclòs un resum del document ressenyat). 
                                                
9 En diversos casos, però, es troben guies de recursos generals que comprenen documents de 
totes les àrees temàtiques. Poden tenir un caràcter més acadèmic i anar adreçades al públic 
de biblioteques universitàries, centres de recerca, etc., o poden anar adreçades al gran públic. 
Exemples de pasarel· les temàtiques de caràcter general ho són DutchESS, BUBL, Infomine, 
etc., que es descriuen més avall. 
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3.1.1  Experiències  
 
El nombre de serveis que reuneixen aquestes característiques està 
augmentant de forma molt ràpida. En un treball recent centrat en la descripció 
dels portals temàtics, John Kirriemuir fa referència a 141 bases de dades que 
queden reduïdes a 64 després d’aplicar-los una sèrie de criteris que, segons el 
parer de l’autor, defineixen i caracteritzen aquest tipus de servei (Kirriemuir, 
1999). La majoria han estat desenvolupades al Regne Unit i als Estats Units, 
però també n’hi ha als Països Nòrdics, als Països Baixos i a Austràlia. 
Actualment l’IMesh (vegeu l’apartat 3.1.2) està elaborant un cens –que encara 
no es pot consultar– que contindrà la descripció d’aquestes bases de dades.  
 
Pel que fa als objectius del present estudi, no és massa important disposar 
d’un llistat exhaustiu dels “subject gateways” existents. Sí que ho és poder 
conèixer les experiències més rellevants i veure la seva distribució per països. 
L’apartat següent està dedicat a descriure distints projectes emmarcats en el 
país respectiu:  
 
3.1.1.1  Gran Bretanya 
 
Gran Bretanya és, segurament, el país on hi ha més experiències de creació 
de bases de dades de recursos web i un major grau de desenvolupament i de 
coordinació. En general, les passarel· les temàtiques britàniques han estat 
creades i són mantingudes per biblioteques universitàries i especialitzades i, 
per tant, estan adreçades a la comunitat acadèmica –tant al seu vessant 
educatiu com al de recerca. La majoria de les experiències han estat 
patrocinades pel programa Electronic Libraries (eLib).10 Les més destacables 
són les següents: 
 
• ADAM (Art, Design, Architecture & Media gateway) 
<http://adam.ac.uk> 
Projecte cooperatiu de nou institucions consorciades (diverses universitats i 
The Tate Gallery). Inclou 2.500 recursos Internet de belles arts, disseny, arts 
aplicades, àudiovisuals i multimèdia, teoria de l’art i estudis de museus i 
conservació. 
 
• Biz/ed  
<http://www.bized.ac.uk> 
Inclou un catàleg Internet amb una selecció de més de 1.500 recursos 
d’economia, el món de l’empresa i dels negocis, i el màrqueting. També conté 

                                                
10 El programa eLib (Electronic Libraries Programme) <http://www.ukoln.ac.uk/services/elib> té 
els seus orígens en un informe de Brian Follett presentat al 1993 a la JFCLR Group. L’informe 
Follett, com se’l coneix popularment, posava de manifest la importància de les tecnologies de 
la informació per al desenvolupament dels serveis bibliotecaris del futur. Com a conseqüència 
de l’informe es creà el programa eLib –gestionat pel Joint Information Systems Committee 
(JISC)– i s’obriren convocatòries per a la presentació de propostes, la primera de les quals és 
del 1995. Fins ara s’han subvencionat uns 70 projectes. 
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apartats amb materials d’aprenentatge, estadístiques i dades d’empreses. El 
projecte –adreçat a estudiants i professors universitaris– és subvencionat pel 
programa eLib i diverses fonts comercials. 
 
• BUBL  
<http://bubl.ac.uk> 
Cobreix totes les àrees temàtiques. Va adreçat a la comunitat universitària i 
també als professionals de la biblioteconomia i la documentació. Va començar 
el 1990 amb el nom The BUlletin Board for Libraries (BUBL); amb la 
reorganització que experimentà el 1997 es conservaren les sigles però es 
prescindí del títol desenvolupat. El seu manteniment depèn de la Andersonian 
Library de la University of Strathclyde (Glasgow). 
 
• EEVL (Edinburgh Engineering Virtual Library) 
<http://eevl.icbl.hw.ac.uk> 
Base de dades iniciada el 1995 i especialitzada en tots els aspectes de 
l’enginyeria –química, biològica, informàtica, de l’espai, del medi ambient, del 
petroli, etc. Va adreçada a la comunitat universitària i als investigadors. La 
selecció i el processament dels recursos està en mans d’experts. Col· labora 
amb altres serveis similars –com Signpost (EUA), EELS (Europa), o AVEL 
(Austràlia). Liderat per la Heriot-Watt University Library, són diverses les 
universitats que participen en el projecte. 
 
• IHR-info 
<http://ihr.sas.ac.uk/>  
Base de dades especialitzada en història. És liderada per l’Institute of 
Historical Research i forma part del projecte ROADS. A part d’una base de 
dades de recursos web d’història, també ofereix el servei History on-line que 
permet obtenir informació sobre llibres, revistes i articles, professors d’història, 
seminaris i congressos, i tesis –tot en l’àmbit de la història del Regne Unit. El 
servei també facilita la gestió de comandes en línia. Per alimentar la base de 
dades d’història es compta amb la col· laboració d’historiadors. 
 
• OMNI (Organising Medical Networked Information) 
<http://omni.ac.uk> 
Inclou uns 4.500 recursos de medicina, biomedicina, salut i temes relacionats. 
El projecte es porta des de la Nottingham University i hi participen diverses 
institucions. Forma part de la Resource Discovery Network (RDN) (vegeu 
l’apartat 3.1.2). 
 
• RUDI (Resource for Urban Design Information) 
<http://rudi.herts.ac.uk> 
Conté més de 2.200 recursos per a la docència, la recerca i l’activitat 
professional en l’àmbit de l’urbanisme. L’equip de treball és de l’Oxford 
Brookes University Library; també hi col· labora la University of Hertfordshire. 
En un principi va formar part del programa eLib. 
 
• SOSIG (Social Science Information Gateway) 
<http://sosig.ac.uk> 
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Aplega recursos de ciències socials. El projecte depèn de l’Institute for 
Learning and Research Technology de la University of Bristol i rep ajudes de la 
Unió Europea i d’organismes britànics. Forma part de la RDN (vegeu l’apartat 
3.1.2).. 
 
3.1.1.2  Països Nòrdics 
 
• EELS (Engineering Electronic Library, Sweden) 
< http://eels.lub.lu.se/> 
Projecte de les biblioteques d’universitats tecnològiques de Suècia i 
desenvolupat en col· laboració i coordinat amb l’EEVL –tots dos tracten la 
mateixa àrea temàtica. 
 
• Finnish Virtual Library Project 
<http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/> 
Mantinguda per un grup de biblioteques d’universitats finlandeses, aquesta 
guia de recursos és part del projecte FinElib – National Electronic Library. 
Abasta unes quaranta àrees temàtiques. En llengua finesa. 
 
• Nordic Web Index 
<http://nwi.ub.lu.se> 
És un índex web distribuït que conté les pàgines web dels països nòrdics. Hi 
col· laboren Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Islàndia. 
 
• NOVAGate: Nordic Gateway to information in Forestry, Veterinary and 

Agricultural Sciences 
<http://novagate.nova-university.org/> 
Projecte cooperatiu entre universitats que imparteixen estudis d’agricultura i de 
veterinària a Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. 
 
3.1.1.3  Països Baixos 
 
• DutchESS (Dutch Electronic Subject Service) 
<http://www.konbib.nl/dutchess> 
Servei temàtic que indexa recursos web d’interès per a la comunitat 
acadèmica. Va ser creat per la Biblioteca Nacional (Koninklijke Bibliotheek) 
entre 1996 i 1998. Actualment és un projecte que es desenvolupa amb la 
cooperació de diverses biblioteques universitàries.  
 
3.1.1.4  Alemanya 
 
Existeixen diverses experiències que s’agrupen i coordinen dins del projecte 
Special Subject Guides / SSG-Fachinformation (SSG-FI) –finançat, des de 
1996, per la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 
<http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/>  
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Les guies elaborades són les següents: 
 
• MathGuide 
<http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/math/index.html> 
Inclou uns 900 recursos d’àlgebra, anàlisi, topologia, equacions diferencials, 
estadística i informàtica. La manté la Lower Saxony State and University 
Library Göttingen.  
 
• GeoGuide 
<http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html> 
Conté 1.875 recursos web de geologia, mineralogia, geofísica, ciències del sòl, 
mapes i geografia. En són responsables la biblioteca estatal i universitària de 
Gottingen i la biblioteca universitària Georgius Agricola de Freiberg. 
 
• Anglo-American Culture 
<http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/anglo-americana.html> 
Conté dos apartats: l’Anglo-American Literature Guide, amb més de 750 
recursos de llengua i literatura, i la History Guide, amb més de 1.350 registres 
d’història, política i constitució sobretot angloamericanes. La manté la Lower 
Saxony State and University Library Göttingen.  
 
3.1.1.5  Estats Units 
 
Els projectes existents no tenen una aparença tan homogènia ni un grau de 
coordinació nacional tan alt entre ells com el que s’observa al Regne Unit i a 
altres països europeus. Les passarel· les temàtiques nord-americanes són 
molt nombroses i, en la majoria dels casos, parteixen d’iniciatives de 
biblioteques individuals; tanmateix, cal destacar que dues de les biblioteques 
nacionals –la National Agricultural Library i la National Library of Medicine– 
han desenvolupat sengles portals temàtics –AgNIC, que és un projecte 
cooperatiu, i MEDLINEplus. La llista següent presenta una mostra reduïda de 
projectes destacables: 
 
• AgNIC: Agriculture Network  Information Center 
<http://www.agnic.org/> 
AgNIC és una xarxa distribuïda que dóna accés a recursos web de qualitat 
d’agricultura i àrees relacionades. La xarxa va ser establerta per la National 
Agricultural Library i hi col· laboren altres biblioteques d’agricultura –
universitàries i especialitzades. Cada participant es responsabilitza de 
segments molts concrets (recerca bàsica, recerca aplicada, activitats de 
formació en recursos alimentaris, d’agricultura, silvicultura, etc.) i de 
desenvolupar pàgines web de l’àrea de què s’ocupa. Moltes pàgines tenen una 
estructura de directori on els recursos s’ordenen per categories; algunes 
pàgines tenen estructura de base de dades i permeten cerques per matèries 
amb operadors booleans. 
 
• Argos 
<http://argos.evansville.edu> 
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Creada per la University of Evansville i mantinguda amb la col· laboració 
d’especialistes de diverses universitats, aquesta guia facilita l’accés a recursos 
de qualitat especialitzats en el món antic i medieval. 
 
• CyberStacks (sm) 
<http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS> 
Guia creada per l’Iowa State University Library (concretament per la Secció de 
Ciència i Tecnologia dels Serveis de Formació i Referència) per facilitar l’accés 
a recursos web d’interès. Actualment inclou recursos de les àrees següents: 
geografia, antropologia i oci; ciències socials; ciències exactes i naturals; 
medicina; agricultura; tecnologia i ciències navals. Utilitza la classificació de la 
Library of Congress per a organitzar els recursos seleccionats. Està encara en 
fase de proves. 
 
• Gateway to online resources 
<http://gateway.lib.uiowa.edu/index.htm> 
Creada per les biblioteques de la University of Iowa, aquesta base de dades té 
un abast temàtic general. Inclou recursos gratuïts i també productes llicenciats 
que només són accessibles als usuaris interns. 
 
• Infomine 
<http://infomine.ucr.edu> 
Guia creada el 1994 per bibliotecaris de la University of California, Riverside. 
Hi col· laboren també especialistes de moltes altres universitats de l’estat de 
California. Inclou més de 15.000 enllaços a bases de dades, revistes, guies de 
recursos, llibres de text, actes de congressos, etc., de totes les disciplines 
d’interès per a la comunitat universitària. Disposa de diverses bases de dades 
especialitzades temàticament –ciències de la vida i la salut, física i química, 
ciències socials i humanitats, arts, etc.– que es poden consultar de forma 
conjunta o separada. Ha tingut diversos premis i reconeixements. Va arribar 
als 600.000 accessos setmanals el 1998. 
 
• Internet Public Library 
<http://www.ipl.org> 
Aplega uns 24.000 recursos de totes les temàtiques que puguin ser d’interès 
per als usuaris de biblioteca pública. La majoria dels recursos són nord-
americans. Aquesta iniciativa, que començà en un seminari de la School of 
Information and Library Studies de la University of Michigan l’hivern de 1995, 
es defineix com la primera biblioteca pública d’Internet destinada a la 
comunitat d’usuaris de la Xarxa. Ha obtingut molts premis i té un gran 
reconeixement. 
 
• Librarians index to the Internet 
<http://sunsite.berkeley.edu/InternetIndex> 
Inclou més de 5.500 recursos Internet seleccionats per bibliotecaris i destinats 
al gran públic. Té un servei gratuït d’alertat que informa dels 20 millors 
recursos afegits setmanalment. Creada el 1990 per Carole Leita, el 1993 es 
traslladà al servidor de la Berkeley Public Library; el 1997, ja amb les 
capacitats actuals de recuperació, es va passar al Berkeley SunSITE.  
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• MEDLINEplus : health information 
<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/medlineplus.html/> 
MEDLINEplus és un servei de la National Library of Medicine adreçat al públic 
en general –“for anyone with a medical question”. El servei dóna accés a 
recursos web seleccionats per professionals i experts sobre malalties 
concretes, directoris de recursos, diccionaris, llistes d’hospitals i de metges, 
informació sobre salut en espanyol i en altres llengües, etc. 
 
• MEL: The Michigan Electronic Library 
<http://mel.org> 
Guia creada el 1992 per la University of Michigan i fusionada el 1995 amb un 
altre programa de la Library of Michigan and Merit, Inc., amb l’objectiu de 
prestar servei a totes les biblioteques i habitants de Michigan. Està destinada 
bàsicament al gran públic (biblioteques públiques, escoles, etc.). Conté unes 
70 bases de dades comercials –només accessibles per als ciutadans de 
Michigan– i uns 26.000 recursos gratuïts distribuïts en una classificació 
temàtica que comprèn 14 grans classes. 
 
• Noesis: Philosophical Research On-Line 
< http://noesis.evansville.edu/> 
Creada per la University of Evansville i adreçada a professors, investigadors i 
estudiants, aquesta guia facilita l’accés a recursos Internet de contingut 
filosòfic. Està prevista la seva propera fusió amb dues guies de la mateixa 
temàtica: la Guide to Philosophy on the Internet de Peter Suber 
<http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm> i Hippias: Limited Area Search 
of Philosophy on the Internet <http://hippias.evansville.edu>. 
 
• The Scout Report SignPost 
<http://scout.cs.wisc.edu> 
Conté ressenyes (descripció bibliogràfica i resum) de recursos web de qualitat, 
especialment en el camp de les ciències socials, enginyeries i economia. 
Disposa de més de 8.000 ressenyes. Permet fullejar els recursos pels 
encapçalaments de matèries de la Library of Congress (LCSH) i per la Library 
of Congress Classification (LCC). Internet Scout Report, l’organisme productor 
d’aquest servei, està patrocinat per la National Science Foundation i la 
University of Wisconsin. 
 
3.1.1.6  Austràlia 
 
Austràlia també disposa d’un bon nombre de serveis d’aquestes 
característiques. A la pàgina “Subject gateways to the disciplines” 
<http://www.nla.gov.au/meta/sg/gateways. html>, mantinguda per la Biblioteca 
Nacional, hi ha una relació de dotze “subject gateways” de temàtica molt 
distinta però la majoria centrats en Austràlia. Hi participen sobretot biblioteques 
universitàries. La llista següent és una mostra que exemplifica la varietat de les 
guies: 
 
• Aboriginal Studies WWWVL 
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• AGRIGATE (Agricultura) 
• AVEL (Australian Virtual Engineering Library) 
• Australian Biological Research Networks 
• MetaChem (Química) 
• Education Network Australia (EdNA) 
 
 
3.1.2  Organitzacions  
 
El camp dels “subject gateways” ha rebut una empenta espectacular en els 
darrers mesos: s’han creat nous serveis, s’han articulat mecanismes de 
cooperació i col· laboració entre les diverses experiències ja iniciades i s’ha 
publicat molta bibliografia sobre el tema. 
 
En aquest apartat s’esmenten les principals organitzacions que donen suport o 
coordinen iniciatives estatals o internacionals d’elaboració de passarel· les 
temàtiques. 
 
Projecte DESIRE 
<http://www.desire.org> 
 
Projecte subvencionat per la Unió Europea dins del Programa d’Aplicacions 
Telemàtiques. Actualment es troba en la seva segona fase (1998-2000). El seu 
objectiu general és promoure i facilitar l’ús del web a la comunitat acadèmica 
europea.11 El seus orígens es troben a TERENA (The Trans-European 
Research and Education Network Association) 
 
Una de les línies de treball específiques –Resource Discovery (Web indexing 
and cataloguing)– se centra en el desenvolupament de catàlegs de recursos 
web i té la finalitat de desenvolupar eines i mètodes que permetin els 
investigadors europeus localitzar recursos informatius web d’alta qualitat i de 
rellevància. També vol afavorir la interoperabilitat entre els localitzadors de 
diferents països. La intenció, doncs, és crear una xarxa internacional de 
localitzadors temàtics que puguin ser consultats alhora; d’aquesta manera es 
disposaria d’una col· lecció “virtual” de recursos web de qualitat escrits en tots 
els idiomes europeus. 
 
En el projecte DESIRE hi col· laboren deu institucions de quatre països –
Regne Unit,  Països Baixos, Noruega i Suècia. El projecte és obert a tothom i 
tant la metodologia que han establert, com els formularis, els programes i la 
documentació desenvolupats per al programa es poden usar gratuïtament.  
 
Els responsables de DESIRE han realitzat seminaris per tractar els diversos 
aspectes de la creació i manteniment de passarel· les temàtiques. El programa 
també ha generat una nombrosa bibliografia sobre el tema –hi destaca el 

                                                
11 Es poden trobar més detalls a Worsfold (1999). 
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manual següent: Information gateways handbook 
<http://www.desire.org/handbook/print4.html>. 
 
IMesh: International Collaboration on Internet Subject Gateways 
<http://www.imesh.org> 
 
IMesh és una iniciativa supranacional –amb seu a UKOLN (UK Office for 
Library and Information Networking, University of Bath)– que vol afavorir la 
col· laboració internacional entre productors de “subject gateways” i altres 
organismes relacionats. Els seus objectius bàsics van adreçats a millorar el 
servei que s’ofereix als usuaris i a augmentar l’eficàcia dels propis serveis. És 
per això que vol estimular la col· laboració en àrees com ara: compartir costos 
de desenvolupament, augmentar la coordinació per evitar duplicitats, 
desenvolupar conjuntament software, facilitar la interoperabilitat entre bases de 
dades –això és, que els usuaris puguin consultar més d’una base de dades 
alhora–, etc. 
 
IMesh disposa d’una llista de discussió que vol ser un fòrum per intercanviar 
idees i tecnologia i per tractar de la col· laboració entre les distintes 
passarel· les temàtiques. També ha organitzat un seminari sobre els distints 
aspectes d’aquests localitzadors, està en el procés d’elaborar un cens de 
bases de dades i de persones interessades en el tema i ha publicat diversos 
documents de treball. 
 
En un article recent (Dempsey, 1999) es descriuen amb cert detall els 
propòsits d’IMesh i es presenta cap on es pot orientar la col· laboració entre 
les diverses passarel· les. A les pàgines web de DESIRE 
(http://www.desire.org/html/subjectgateways/community/ imesh) es pot trobar 
una descripció breu però precisa, amb la bibliografia bàsica i enllaços a les 
pàgines principals de recursos tecnològics relacionats amb el projecte. 
 
The ISAAC Network 
<http://scout.cs.wisc.edu/research> 
 
La Isaac Network és part de l’Internet Scout Project. Té l’objectiu d’investigar la 
possibilitat d’enllaçar col· leccions de metadades distribuïdes geogràficament 
per tot el món per formar una col· lecció virtual que pugui ser consultada de 
manera unificada com un tot. Per tal d’aconseguir-ho, utilitza protocols 
estàndard –com LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) per a processar 
les metadades, i CIP (Common Indexing Protocol) per realitzar consultes a 
diversos servidors i oferir una llista única de resultats. 
 
Ha rebut subvencions de la National Science Foundation i treballa en projectes 
internacionals. Així, per exemple, ha col· laborat amb la UKOLN de la 
University of Bath i l’Institute for Learning and Research Technology (ILRT) de 
la University of Bristol en el desenvolupament del projecte IMesh Toolkit 
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(vegeu l’apartat 3.1.3.4) amb l’objectiu de desenvolupar una arquitectura que 
faciliti la interoperabilitat entre els diversos “subject gateways”.12  
 
Resource Discovery Network (RDN) 
<http://www.rdn.ac.uk> 
 
És una xarxa cooperativa que agrupa bases de dades de Gran Bretanya 
elaborades per proveïdors diversos –en general, hi participen biblioteques 
universitàries i institucions acadèmiques i de recerca. La seva finalitat va més 
enllà de ser una col· lecció de bases de dades isolades, ja que un dels seus 
objectius és facilitar la consulta a diverses bases de dades alhora. De fet, en 
l’actualitat ja actua com a “portal” per a la consulta de diverses passarel· les 
temàtiques: BIOME (salut i ciències de a vida),13 EMC (enginyeria, matemàtica 
i informàtica), HUMBUL (humanitats),14 PSIgate (física, química, ciències de la 
terra, història de la ciència, medi ambient, etc.), SOSIG (ciències socials, dret i 
economia). 
 
RDN va començar a funcionar el gener de 1999 –tot i que no es va presentar 
oficialment fins al setembre de 1999– i disposa de finançament per a tres anys 
per part del JISC (Joint Information Systems Comittee) i dels Higher Education 
Funding Councils entre altres organismes.  
 
3.1.3  Característiques 
 
Si volguéssim caracteritzar per què i com s’estan duent a terme les iniciatives 
existents podríem fer referència a qüestions relatives a la selecció dels 
recursos que inclouen, la seva descripció, indexació i classificació, la 
recuperació de la informació a la base de dades i el seu manteniment. A 
continuació s’examina cada un d’aquests punts. 
 
3.1.3.1  Selecció 
 
En general, les bases de dades de recursos web adreçades a comunitats 
acadèmiques donen prioritat a la qualitat dels continguts i per això són molt 
selectives. Les experiències europees descrites i una bona part de les nord-
americanes disposen de criteris de qualitat molt estrictes per a la inclusió de 
recursos en les bases de dades respectives. En general, elaboren documents 
                                                
12 Es poden trobar més detalls a Roszkowski (1998). 
 
13 Aquest projecte cooperatiu d’un consorci de vuit membres, liderat per la Nottingham 
University, estarà en ple funcionament la primavera del 2000 i inclourà cinc pasarel· les 
temàtiques: OMNI (ja existent), BioResearch, Natural Selection, VetGate, AgriFor. És 
accessible a <http://biome.ac.uk> i permet fer consultes conjuntes a totes les bases de dades 
esmentades. Tanmateix, cada una de les passarel· les manté la seva pròpia singularitat.  
 
14 HUMBUL Humanities Hub <http://www.humbul.ac.uk> agrupa recursos especialitzats en 
Humanitats (llengua i literatura, història i arqueologia, religió i filosofia). Ha estat 
desenvolupada per l’Oxford University’s Humanities Computing Unit i actualment està en 
procés de reorganització. 
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molt complets –que sovint estan a l’abast dels usuaris, com és el cas d’OMNI, 
de SOSIG i de l’Scout Report, per citar-ne uns exemples– en els quals es 
detallen amb precisió els aspectes que s’han de valorar per justificar la 
selecció d’un document. Una altra guia, MEL, destaca per a cada categoria 
temàtica els vint recursos essencials. És justament per aquests cànons de 
qualitat que el nombre de registres inclosos en aquestes bases de dades no 
acostuma a ser gaire elevat; per exemple, en data de desembre de 1999, hi 
havia uns 2.500 recursos a ADAM, 1.500 a Biz/ed, 1.875 a la GeoGuide i  
4.500 a OMNI; BUBL i Infomine, que comprenen totes les àrees temàtiques, 
incloïen uns 11.000  i 15.000 registres, respectivament. 
 
Alguns dels serveis especifiquen quins tipus de document poden formar part 
de la base de dades. Per exemple, SOSIG inclou recursos dels tipus següents: 
articles, informes, bases de dades bibliogràfiques, bibliografies, llibres, 
organitzacions, dades, materials educatius, FAQs, publicacions oficials, 
organismes oficials, revistes, llistes de distribució, news, obres de consulta 
(diccionaris, etc.), projectes de recerca, guies de recursos i programes 
informàtics. Infomine15 indexa tota mena de publicacions seriades 
electròniques (revistes, diaris, etc.), news, bases de dades bibliogràfiques i 
d’imatges, conjunts de dades, directoris, biblioteques virtuals, índexs, llocs 
web, guies temàtiques, obres de referència, llibres de text, manuals i tota mena 
de materials educatius, cercadors, mapes, etc.  
 
Algunes referències més completes sobre els criteris de selecció seguits per 
alguns dels serveis esmentats es poden trobar a: 
 

• Biz/ed (Business Education on the Internet) 
http://www.bized.ac.uk/listserv/quality.htm  

• DutchESS (Dutch Electronic Subject Service) 
http://www.konbib.nl/dutchess/manual/  

• EELS (Engineering Electronic Library) 
http://www.ub2.lu.se/eel/qualcrit.html  

• OMNI  
<http://omni.ac.uk/agec/evalgui.html> 

• The Michigan Electronic Library 
http://mel.lib.mi.us/about/melcollection.html (política de desenvolupament 
de la col· lecció) 

• The Scout Report 
http://scout.cs.wisc.edu/report/sr/criteria.html 

• SOSIG (The Social Science Information Gateway) 
http://www.sosig.ac.uk/desire/escope.html (abast temàtic) 
http://www.sosig.ac.uk/desire/collect.html (política de desenvolupament 
de la col· lecció) 
http://www.sosig.ac.uk/desire/ecrit.html (criteris de selecció) 

                                                
15 Vegeu la descripció d’Infomine a l’apartat 3.1.1.5. L’adreça d’aquesta guia és la següent:  
<http://infomine.ucr.edu/welcome/introduction/description.html>. 
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3.1.3.2  Descripció dels recursos 
 
La descripció dels recursos no arriba al grau d’aprofundiment que 
s’aconsegueix amb els formats bibliogràfics que s’utilitzen als catàlegs de 
biblioteca. Tot i que, en alguns casos, es prenen de base les eines emprades 
en la catalogació més tradicional –com les normes ISBD i les Anglo-American 
cataloguing rules–, és ben clar que no hi ha uns elements comuns bàsics que 
guiïn com ha de ser la descripció. En definitiva, no hi ha normalització en 
aquest àmbit. Cal recordar, com es deia abans, que aquests serveis 
s’assemblen bastant a les bases de dades cientificotècniques que no són pas 
precisament un exemple d’homogeneïtat pel que fa al model de descripció 
seguit per als registres que contenen. 
 
Això vol dir que, tot i que moltes de les bases de dades analitzades empren 
models molt similars per a la descripció dels recursos, hi ha una varietat molt 
gran de descripcions que fa palesa la necessitat de partir d’elements comuns i 
àmpliament utilitzats. Molts dels recursos es descriuen a partir d’un conjunt de 
metadades basades en els camps establerts pel Dublin Core (DC) –que està 
assolint la categoria d’estàndard per descriure recursos web. Si volguéssim 
generalitzar el tipus de descripció que es fa, podríem distingir dos nivells 
d’anàlisi dels recursos web: 
 
• Descripció elemental 
Inclouria només el títol i la URL, sovint acompanyats d’un resum. Les bases de 
dades Argos, Gateway to online resources i MEL serien exemples d’aquest 
tipus de descripció. 
 
• Descripció bàsica 
Presenta més elements descriptius: autor, títol, URL, codi de classificació, 
resum. En alguns casos també anota paraules clau, matèries d’acord amb 
alguna llista o tesaurus, país i llengua.16 La majoria de serveis descrits caldria 
incloure’ls en aquesta categoria. DutchESS,  SOSIG, The Scout Report 
SignPost, BUBL, The Internet Public Library i Infomine, entre altres, són 
exemples de guies que donen descripcions bastant completes dels recursos 
indexats.  
 
Els responsables de processar els recursos els analitzen a partir d’una plantilla 
(o model de registre) que conté camps diferenciats segons el “subject gateway” 
i també segons el tipus de recurs de què es tracti. Aquestes plantilles o 
formularis contemplen els atributs necessaris per a descriure cada recurs. Així, 
hi ha models de registre que inclouen els camps adequats per a descriure un 
document, un programa informàtic, un projecte o una organització.17  

                                                
16 El Dublin Core permet indexar els documents a partir de llistes i tesaurus normalitzats.  
 
17 Es pot consultar el document “ROADS cataloguing guidelines” (Day, 1999) que inclou tota la 
informació referent a la descripció de recursos dels serveis que col· laboren amb el projecte 
ROADS (vegeu l’apartat 3.1.3.4). Cal destacar que s’especifiquen els diferents models de 
registre contemplats amb la relació i definició de cada un dels camps. 
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3.1.3.3  Indexació i classificació 
 
Pel que fa a la indexació dels recursos, algunes de les bases de dades 
analitzades utilitzen les llistes bibliotecàries d’encapçalaments de matèria per 
assignar la matèria o matèries de què tracta el recurs. Així per exemple, 
Infomine i Scout Report SignPost fan servir els Library of Congress Subject 
Headings (LCSH) i OMNI utilitza el Medical Subject Headings (MeSH). L’ús 
d’aquestes llistes facilita consultar i fullejar els índexs de matèries. A més, com 
que les llistes emprades estableixen relacions entre encapçalaments, això fa 
possible que davant d’un document recuperat es puguin veure encapçalaments 
relacionats que porten a altres documents que poden ser d’interès. És a dir, 
l’ús d’aquestes llistes permet reproduir en les bases de dades de recursos web 
l’estructura sindètica (interrelacionada) que caracteritza el catàleg de 
biblioteca i que tan útil és per trobar documents relacionats amb la matèria 
objecte de la consulta. Les tres guies anteriors ofereixen aquesta capacitat.  
 
En altres casos, la indexació es fa a partir de tesaurus diversos. Així per 
exemple, SOSIG fa servir una adaptació del tesaurus HASSET (Humanities 
and social science electronic thesaurus) i ADAM utilitza l’Art & Architecture 
thesaurus. Aquestes dues bases  permeten fullejar els índexs de descriptors, 
però no enllacen els descriptors assignats a cada recurs amb altres recursos 
relacionats.  
 
Un tercer cas seria el d’una part important dels localitzadors analitzats, que no 
empren ni tesaurus ni llistes d’encapçalaments –Argos, Gateway to online 
resources i MEL en serien exemples. Finalment, cal fer esment d’alguns 
serveis que utilitzen ambdós sistemes: llistes d’encapçalaments i tesaurus. 
Seria el cas de la Internet Public Library. 
 
L’ús de classificacions està més generalitzat que el de llistes i tesaurus. Una 
gran majoria de les experiències analitzades disposa d’una classificació que 
s’utilitza com a punt d’accés per a la consulta i també per a organitzar els 
recursos. Sembla fora de tota discussió la importància de poder buscar els 
recursos web a partir d’una classificació temàtica, i no només per mitjà d’un 
índex de termes. Edward Lim (Lim, 1999) detalla alguns dels avantatges que té 
el fet de disposar d’una classificació: facilita la consulta als usuaris poc 
experimentats; permet ampliar o restringir fàcilment les cerques; situa els 
termes dins del seu context; pot permetre l’accés multilingüe (ja que la notació 
és independent de l’idioma).18 Perquè tot això sigui així, la classificació ha de 
ser senzilla d’utilitzar per als usuaris i fàcil d’aplicar per part dels catalogadors. 
 
Els tipus principals de classificacions utilitzades són les següents:19 

                                                                                                                                          
 
18 També es pot consultar Vizine-Goetz (1996). 
 
19 La pàgina web Beyond bookmarks de Gerry McKiernan és un directori de guies de recursos 
web que han adoptat esquemes formals de classificació i/o vocabularis controlats per 
organitzar i proporcionar accés als recursos compilats.  
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• Classificacions generals universals  

La CDU és utilitzada, entre d’altres, per SOSIG. 
La DDC l’empren ADAM, Biz/ed i BUBL. 
La LCC (Library of Congress classification) és l’eina emprada per 
CyberStacks i The Scout Report SignPost. 
 

• Classificacions generals nacionals 
DutchESS utilitza la Nederlandse Basisclassificatie (classificació bàsica dels 
Països Baixos). 
 

• Classificacions especialitzades.  
OMNI utilitza la classificació de la National Library of Medicine. 
 

• Classificacions fetes a mida.  
Hi ha alguns serveis que han desenvolupat classificacions pròpies. EEVL i 
EELS,20 MathGuide i Librarians index to Internet són exemples d’aquest cas. 

 
Les dues opcions més dominants són la primera i la darrera: la utilització de 
classificacions generals universals (amb molta tradició i experiència d’ús a la 
gran majoria de biblioteques) i classificacions fetes a mida (per a resoldre el 
cas de matèries molt especialitzades per a les quals potser no es troben 
solucions prou desenvolupades a les anteriors). 
 
Com que classificar és un procés lent i costós, s’estan duent a terme alguns 
projectes que investiguen sistemes que permetin classificar automàticament 
els recursos web (ja sigui convertint els termes de matèria extrets dels recursos 
a la notació de la classificació, ja sigui per la via de les xarxes neurals). 
 
3.1.3.4  Recuperació de la informació 
 
Les bases de dades de recursos web disposen d’un sistema de recuperació de 
la informació que facilita la seva consulta. Les solucions tecnològiques són 
bàsicament de dos tipus:  
 
• Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD) 
Permeten crear bases de dades de tipus bibliogràfic i, per tant, faciliten l’accés 
a qualsevol element de les referències dels recursos informatius. Amb un 
SGBD es poden gestionar les referències dels recursos seleccionats i 
analitzats manualment i es pot accedir als registres per qualsevol dels camps 
que s’hagin establert. Un dels programes més utilitzats d’aquesta tipologia és 
ROADS, que es descriu més endavant. En altres casos s’elaboren aplicacions 
específiques basades en Oracle (per exemple, DutchESS), que ja s’ha 
convertit en un referent dels sistemes de gestió de bases de dades. 
 

                                                                                                                                          
 
20 Ambdues utilitzen l’Engineering Information Classification codes. 
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• Sistemes d’indexació (o motors de cerca) 
Permeten accedir al text complet dels recursos. En alguns casos, treballen de 
forma combinada amb un SGBD per tal de poder consultar també la informació 
estructurada. L’opció del motor de cerca és molt més costosa. Es tracta d’un 
tipus de programa car i, més encara, quan és necessari disposar de llicència 
per a indexar màquines d’arreu del món i no només el propi servidor. 
L’exemple a esmentar és Combine Harvester, també descrit més endavant. 
 
Pel que fa a les opcions de recuperació que permeten aquestes bases de 
dades, cal destacar les facilitats per a consultar-les a partir de la classificació. 
Els codis de classificació poden ser extrets automàticament dels registres i són 
utilitzats per a organitzar l’estructura jeràrquica del servei. Aquesta opció, 
inexistent en molts dels programes que gestionen els catàlegs de biblioteca, 
passa a tenir un lloc molt destacat. La resta de prestacions són molt similars a 
les que hi ha en les bases de dades cientificotècniques. 
 
A continuació es descriuen dos programes –ROADS i Combine Harvester– que 
tenen com a característica comuna que s’han desenvolupat específicament per 
a bases de dades de recursos web: 
 
• ROADS (Resource Organisation And Discovery in Subject-based Services) 
<http://www.roads.lut.ac.uk> 
 
És un dels programes més utilitzats i encaixa bastant amb la primera opció ja 
apuntada de facilitar l’accés al contingut de les referències. ROADS es va 
desenvolupar amb un ajut del programa eLib (vegeu la nota 10), i també amb 
la col· laboració dels projectes DESIRE (vegeu l’apartat 3.1.2) i IMesh Toolkit 
(vegeu l’apartat 3.1.4). De moment no disposa d’una infrastructura comercial 
però no la descarten si la utilització del programa segueix creixent. Els seus 
objectius són bàsicament tres: produir un programa que es pugui utilitzar per a 
la creació de passarel· les temàtiques; investigar sistemes que facilitin la 
interoperabilitat entre aquestes passarel· les; participar en el 
desenvolupament d’estàndards per a la indexació, catalogació i consulta de 
recursos web. 
 
El programa informàtic ROADS, que ha estat desenvolupat per dos professors 
del departament d’Informàtica de la Loughborough University of Technology, 
permet que els usuaris generals puguin consultar les bases de dades de 
referències. El programa consisteix en un paquet de diversos mòduls –
comprovador automàtic d’enllaços, elaboració d’estadístiques, interfície per a 
la catalogació i validació de registres– desenvolupats en llenguatge Perl. És un 
programa gratuït, que es pot personalitzar i que pot ser descarregat i instal· lat 
al servidor propi. Són força nombrosos els serveis que l’utilitzen: ADAM, 
Biz/ed, EELS, NOVAGate, SOSIG, OMNI, etc. 
 
ROADS ha anat evolucionant amb noves versions. Actualment disposa, a més, 
de diversos serveis de difusió i actualització: una llista de distribució, seminaris 
i trobades, i un centre de resolució de problemes. Els seus patrocinadors són 
UKOLN (UK Office for Library and Information Networking), ILRT (the Institute 
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of Learning and Research Technology) de la University of Bristol i el 
Department of Computer Studies de la Loughborough University. 
 
• Combine Harvester  
<http://ww.lub.lu.se/combine/> 
 
Aquest programa informàtic, de difusió més restringida que l’anterior, és un 
exemple de motor d’indexació; això és, es tracta d’un programa que permet 
recollir i indexar recursos web. El sistema, d’arquitectura oberta, funciona sota 
l’entorn Unix, ha estat escrit en Perl i es basa en el model client-servidor. Està 
format pels components següents: Cabin (controlador centralitzat del sistema); 
Harvester (robot que s’ocupa de la indexació automàtica); HDB (SGBD de la 
base de dades de recursos web). 
 
En un primer moment, va desenvolupar-se sota el marc del projecte DESIRE 
(vegeu l’apartat 3.1.2). La versió comercial va aparèixer la primavera de 1998 i 
és utilitzat per EELS i NWI (Nordic Web Index), entre altres serveis. MEL 
utilitza el motor de cerca d’Excite i Argos fa servir un sistema de características 
similars. 
 
 
3.1.3.5  Manteniment 
 
Si bé no hi ha un model únic per a la planificació i manteniment de les 
passarel· les temàtiques, una fórmula que utilitzen alguns serveis és la de 
configurar dos equips de treball amb tasques i funcions diferents: 

- Un consell editorial que s’ocupa de marcar les línies estratègiques de la 
base de dades, de decidir el desenvolupament i creació de nous serveis, 
d’obtenir finançament, etc. 

- Uns comitès tècnics encarregats de les qüestions relacionades amb el 
manteniment de la base de dades: la realització de les operacions 
documentals (selecció, anàlisi, recuperació i difusió) sobre els recursos 
web. En els casos de projectes cooperatius, s’acostuma a nomenar 
especialistes per àrees temàtiques que supervisen la idoneïtat de la 
inclusió dels recursos.  

 
En la majoria dels casos existeix algun canal –correu electrònic, formulari web, 
etc.– per facilitar que qualsevol usuari proposi la inclusió de recursos nous. 
Les propostes, que són tractades com les desiderates de la biblioteca 
tradicional, són analitzades pel comitè tècnic encarregat de decidir, en últim 
terme, la conveniència de la seva inclusió a la base de dades. 
 
Un dels problemes principals de manteniment està relacionat amb la necessitat 
d’actualitzar contínuament la informació (control de canvis d’adreça o 
desaparició del recurs). Tanmateix, hi ha programes informàtics que permeten 
resoldre amb relativa senzillesa aquesta incomoditat. 
 
Normalment, l’estructura de la base de dades és centralitzada –DutchESS, per 
exemple. Però també hi ha el model de bases de dades distribuïdes –SOSIG i 
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el Nordic Web Index segueixen aquest esquema. Pel que fa a l’entrada de 
registres, acostuma a catalogar-se directament sobre la base de dades general 
–de la mateixa manera que s’alimenta el CCUC. 
 
3.1.4  Futur 
 
El quadre que s’ha dibuixat fins ara inclou una sèrie d’experiències que poden 
semblar més o menys aïllades i que comparteixen unes determinades 
característiques que s’han anat comentant. Per cloure i acabar de completar la 
panoràmica, a continuació s’enumeren i comenten les tendències actuals en 
aquest àmbit:  
 
• Cooperació 
Algunes de les bases de dades comentades es desenvolupen en el marc 
d’organitzacions que faciliten el trobar fòrmules de cooperació i col· laboració 
que els permetin optimitzar els recursos i millorar els serveis. La constitució 
recent d’IMesh i de RDN –descrits més amunt– en són un bon exemple. 
 
• Interoperabilitat 
Actualment són poques les possibilitats per a consultar més d’una base de 
dades alhora (RDN en seria l’excepció). Tanmateix, s’està investigant per 
superar aquesta limitació i facilitar la interoperabilitat entre diverses bases de 
dades i permetre, així, la seva consulta simultània i l’obtenció d’una sola llista 
acumulativa de resultats. Aquesta prestació pot ser molt útil per a l’usuari, ja 
que li estalviarà temps de cerca (Kirriemuir, 1998) –aquest és un dels objectius 
de ROADS i de DESIRE. De moment, es poden fer consultes simultànies a 
EELS (Suècia) i a EEVL (Gran Bretanya) –dues bases de dades 
especialitzades en enginyeria i elaborades amb criteris de qualitat similars 
però que resideixen en països diferents.21 
 
Els problemes que cal resoldre perquè les investigacions tirin endavant i la 
interoperabilitat sigui un fet són complexos: els serveis que s’han anat creant 
disposen de models de descripció de recursos molt diferents –tot i que molts 
d’ells parteixen del Dublin Core, fan servir formats diferents de metadades–, i 
utilitzen eines diverses per a la seva classificació i indexació. Perquè la 
interoperabilitat sigui possible hi ha d’haver un elevat grau de coordinació i 
col· laboració entre els diversos serveis. 
 
La possibilitat de consultar diverses bases de dades alhora es pot fer a dos 
nivells diferents. Per un costat, hi hauria l’opció de formular una consulta que 
s’efectua simultàniament a un grup de bases de dades i s’obté una llista única 
de resultats (“cross-searching”);22 per l’altre, també es podria facilitar la 

                                                
21 Per provar-ho s’ha d’establir una connexió amb l’adreça següent: 
<http://roads.ukoln.ac.uk/eels-eevl/>. 
 
22 L’element tècnic que ho facilita és el CIP (Common Indexing Protocol). 
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consulta conjunta de les categories temàtiques (“cross-browsing”).23 Ja s’ha 
comentat abans que molts usuaris prefereixen consultar les categories 
temàtiques abans que no pas formular preguntes. 
 
• Convergència tecnològica 
 
La majoria d’experiències han desenvolupat sistemes de recuperació de la 
informació que no poden treballar coordinadament entre sí. Es necessita una 
arquitectura global que especifiqui quins són els components individuals i com 
s’han de comunicar. Els programes amb una arquitectura ben definida són més 
fàcils de mantenir, ampliar i reutilitzar. El principal objectiu del projecte IMesh 
Toolkit no és altre sinó definir, implementar i provar aquesta arquitectura.24  
 
L’IMesh Toolkit Project <http://www.imesh.org/toolkit>, iniciat el setembre de 
1999, té l’objectiu de posar les bases per al desenvolupament de software per 
a passarel· les temàtiques, i fer-ho de manera que es redueixin els costos 
inicials de la posada en funcionament d’un servei d’aquestes característiques. 
El projecte està subvencionat per la NSF (National Science Foundation), per 
mitjà de la International Digital Libraries Initiative i el JISC; els seus promotors 
són l’UKOLN25, ILRT (Institute for Learning and Research Technology)26 i 
l’Internet Scout Project (Dempsey, 1999). La intenció és que es basi en 
sistemes que ja es troben en funcionament –com ROADS, DESIRE, ISAAC o 
RDN. 
 
La disparitat de models de descripció i d’anàlisi de contingut utilitzats exigeix 
que es realitzin molts esforços de cara a assegurar la possible interrelació 
entre els diversos serveis que s’han anat creant. En el cas del model 
d’integració al catàleg, no cal pensar en sistemes que permetin la consulta a 
diversos catàlegs (amb Z39.50 això ja és possible), ni tampoc en eines que 
facilitin la convivència de diversos models de descripció (en aquest cas, la 
base és el MARC).  

                                                
23 La possibilitat de consultar d’aquesta manera diversos serveis es contempla a partir de RDF 
(Resource Description Framework) i XML, que constitueixen un estàndard per a representar i 
compartir metadades. Si els serveis que utilitzen una classificació dispossesin d’una descripció 
RDF de la seva col· lecció seria possible elaborar “visualitzacions” jeràrquiques dels diferents 
serveis i oferir una interfície d’usuari organitzada en base a una classificació temàtica. 
 
24 Es pot consultar el document IMesh Toolkit IDL project proposal que descriu amb més detall 
aquestes qüestions: <http://www.imesh.org/toolkit/proposal>,. 
 
25 UKOLN (The UK Office for Library and Information Networking), <http://ukoln.bath.ac.uk>, és 
el centre que dóna servei a biblioteques i centres d’informació britànics en tot allò que fa 
referència a la gestió de la informació en xarxa. Està subvencionat per la Library and 
Information Comission, el JISC (Joint Information Systems Comittee) i la University of Bath, 
que és on té la seva seu. Els seus antecedents són el Centre for Catalogue Research (creat el 
1977 pel departament d’R+D de la British Library) i el Centre for Bibliographic Management 
(1987). 
 
26 Té la seu a la University of Bristol. <http://www.ilrt.bristol.ac.uk>. Gestiona els projectes 
ROADS i DESIRE i s’ocupa de les bases de dades SOSIG i Biz/ed. 
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3.2  Integració al catàleg 
 
La integració al catàleg és una opció que moltes biblioteques practiquen des 
de fa temps i a la qual alguns autors donen tot el seu suport o en destaquen 
els avantatges (Gorman, 1997; Taylor, 1996). Des d’aquesta perspectiva, el 
catàleg és el portal per accedir a tots els fons que la biblioteca selecciona per 
a donar servei a la seva comunitat d’usuaris –i això tant si els materials són 
propietat de la institució, com si són documents que no té en propietat, que 
resideixen en servidors externs i dels quals disposa de llicència d’ús, com si 
són recursos gratuïts que resideixen en qualsevol servidor de la Xarxa.  
 
De fet, com passa sempre que s’introdueixen materials amb suports nous a les 
col· leccions bibliotecàries, en el cas dels recursos electrònics d’accés remot 
hi ha hagut una evolució pel que fa al seu processament i control bibliogràfic. 
Un cas clar és el de les revistes electròniques i bases de dades comercials els 
registres de les quals s’han anat integrant, des de fa temps, al catàleg: al 
mateix Catàleg Col· lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i als 
catàlegs individuals de les biblioteques del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) hi consten els registres bibliogràfics dels 
recursos que conformen la Biblioteca Digital de Catalunya. Les biblioteques 
universitàries del món angloamericà també han optat totes per aquesta opció.  
 
Els avantatges d’introduir els recursos electrònics d’accés remot en el catàleg 
serien els següents: 

• Assegura que els recursos electrònics passin pel mateix procés de 
selecció que tots els altres materials i que, per tant, estiguin conformes 
amb la política global que regeix el  desenvolupament de la col· lecció.27 

• L’usuari troba, a partir d’un instrument únic –el catàleg– tots aquells 
documents que la biblioteca ha considerat adequats per a la comunitat a 
la qual serveix, i els troba processats d’acord amb un esquema uniforme i 
normalitzat. 

• Des del punt de vista del seu processament, si bé fer registres MARC 
complets és una tasca costosa, l’ús d’eines comunes, que asseguren la 
normalització dels registres, facilita que aquests puguin ser intercanviats i 
compartits. 

• És a partir del catàleg que qualsevol document individual es relaciona 
amb la resta de documents de la col· lecció. 

 
Optar per la integració al catàleg d’aquells materials que s’han considerat útils 
per a la comunitat d’usuaris és una solució lògica i coherent. Si en el catàleg hi 
consta la versió impresa del Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia 

                                                
27 Els usuaris tenen la seguretat que els llocs web trobats en el catàleg tenen el segell 
d’aprovació de la biblioteca. Sembla que tant els catalogadors com els bibliotecaris de serveis 
públics i de desenvolupament de la col· lecció mostren una preferència pel concepte “one-stop 
shopping” i perquè sigui el catàleg l’eina que doni accés a tots els materials seleccionats 
(Porter, 1999). 
 



L’accés als recursos web des de les biblioteques   31

Catalana que forma part de la col· lecció física, no és lògic que també hi consti 
el Gran diccionari de la llengua catalana, de la mateixa editorial, en versió web 
i d’accés gratuït per a tots els usuaris que vulguin consultar-lo? 
 
En el cas de les revistes i bases de dades electròniques comercials, tant si 
resideixen en servidors remots com si estan carregades en servidors locals, és 
força usual que, a part d’introduir els registres respectius al catàleg, les 
biblioteques també optin per elaborar pàgines web que donen accés directe a 
aquests recursos a partir del seu títol i/o de la seva matèria. A més d’integrar-
ne les descripcions en el catàleg col· lectiu, el CBUC també dóna accés, des 
de sengles pàgines web, a les bases de dades i a les revistes electròniques de 
text complet que conformen la Biblioteca Digital de Catalunya –les revistes 
s’organitzen a través d’un índex alfabètic de títols. Són moltes les biblioteques 
que segueixen aquesta doble opció d’accés: a través del catàleg i d’una pàgina 
web. En alguns casos, l’accés a les revistes electròniques des de la pàgina 
web de la biblioteca es fa a través del catàleg. Així per exemple, a l’apartat 
“Online resources” de la pàgina principal de les biblioteques de la University of 
California San Diego <http://www.ucsd.edu/libraries/> hi ha un enllaç per 
“Electronic journals/Newsletters” que permet fullejar, ordenada per matèries, la 
col· lecció general de revistes electròniques a través del catàleg.28 Òbviament, 
aquesta solució estalvia molts esforços de processament dels recursos –ja que 
només es descriuen una vegada– i sobretot de manteniment –ja que les 
adreces electròniques dels recursos només resideixen en un lloc, el registre 
MARC. 
 
El doble tractament de les revistes i de les bases de dades ha de servir per 
demostrar que, en el cas d’altres recursos web, la integració al catàleg de la 
seva descripció no ha d’impedir que, paral· lelament, també es puguin elaborar 
guies de recursos amb aquests materials. Tanmateix, per no augmentar 
inútilment les despeses, cal preveure que les eines emprades per elaborar 
aquestes guies siguin el més normalitzades possible per tal que permetin 
convertir les metadades que inclouen al registre MARC del catàleg.  
 
 
3.2.1  Experiències 
 
La primera experiència organitzada de catalogar recursos electrònics d’accés 
remot amb l’objectiu d’integrar-ne la descripció en el catàleg va ser l’Internet 
Resource Project d’OCLC.29 Aquest projecte, que es dugué a terme l’any 1993, 
tenia l’objectiu d’investigar els problemes teòrics i pràctics d’aplicació de la 
segona edició revisada de les Anglo-American cataloguing rules (AACR2R) i 

                                                
28 El 30 de desembre de 1999, amb aquesta consulta es recupera un total de 9.075 entrades 
de matèries de revistes elesctròniques. El mètode emprat per aconseguir aquesta recuperació 
per matèries de totes les revistes de la base de dades consisteix a utilitzar en el registre MARC 
un camp local de matèries –el 690– en el qual el primer subcamp és sempre el terme 
“Electronic journals” seguit d’un segon subcamp amb la matèria de què tracta la revista. 
 
29 Vegeu l’informe del projecte a Dillon, et al. (1993). 
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del format MARC a aquells materials. Hi col· laboraren 30 professionals 
experts que catalogaren 300 fitxers Internet preseleccionats –cada expert 
catalogà 30 fitxers. El projecte va ser decisiu per al desenvolupament del camp 
856 –de localització i accés de recursos electrònics remots– del format 
USMARC.  
 
OCLC també ha estat responsable de totes les altres iniciatives al voltant de la 
catalogació de recursos electrònics d’accés remot a partir de les tècniques 
catalogràfiques tradicionals que es descriuen a continuació. A part d’aquestes 
experiències, no hi ha constància d’altres projectes d’envergadura dins 
d’aquesta àrea, i és que l’elaboració del catàleg InterCat ja mostrà que la 
catalogació d’aquells materials era factible com també ho era la seva 
integració en el catàleg. Les biblioteques que han optat per integrar la 
descripció dels recursos electrònics d’accés remot en el catàleg ho fan amb la 
mateixa discreció amb què cataloguen tots els altres materials bibliotecaris.30 
Per altra banda, el nombre elevat de registres de recursos web a les bases de 
dades d’OCLC –uns 92.000 a InterCat i més de 100.000 a Net First– evidencia 
que les biblioteques usuàries dels seus serveis posen molt d’èmfasi en la 
catalogació d’aquests materials.  
 
A part de l’Internet Resource Project, OCLC ha estat responsable de tres 
projectes més que ja no han estat tan experimentals com aquell primer, sinó 
que han tingut propòsits i resultats pràctics. En totes tres iniciatives s’han creat 
catàlegs de recursos Internet i, en major o menor mesura, sempre s’ha treballat 
amb les eines catalogràfiques tradicionals –AACR2R, LCSH, MARC, etc. 
Només un dels projectes –NetFirst– ha estat desenvolupat per personal 
d’OCLC; els altres dos han estat, o són, resultat de la cooperació voluntària de 
nombroses biblioteques, tant dels Estats Units com d’altres països. La darrera 
iniciativa d’OCLC –CORC– representa un estadi molt avançat de tractament 
dels recursos Internet, ja que el projecte ha desenvolupat una sèrie d’eines 
que faciliten que una part del processament es pugui fer de manera automàtica 
i es preveu que es puguin generar guies de recursos a partir dels registres de 
CORC. 
 
• InterCat31 
< http://orc.rsch.oclc.org:6990/>  
 
InterCat és un catàleg de recursos Internet resultat de l’Internet Cataloging 
Project que OCLC endegà el 1995. El propòsit de la iniciativa era estimular la 
catalogació d’aquests materials i elaborar una base de dades que en 
contingués els registres resultants. Acabat el projecte en el que hi participaren 
                                                
30 Recentment s’ha publicat un article a The journal of academic librarianship on es descriu 
l’experiència pilot de les biblioteques de la University of Notre Dame en la pràctica de la 
catalogació de webs (Porter, 1999). Tanmateix, no és massa freqüent que les biblioteques 
individuals facin públics aquest tipus d’informes si no és en el marc de projectes cooperatius.  
 
31 La pàgina web següent dóna accés a informació sobre el projecte, al col· loqui que 
s’organitzà al seu voltant, i al manual que s’elaborà per a orientar als bibliotecaris que hi 
participaren: <http://www.oclc.org/oclc/research/projects/intercat.htm>.  
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més de 1.000 biblioteques de tot el món, el registres d’InterCat s’integraren al 
catàleg col· lectiu d’OCLC –WorldCat. Tanmateix, InterCat continua operatiu i 
conté més de 92.000 registres de recursos web de tota mena –directoris i 
cercadors de recursos, textos electrònics provinents de projectes de 
digitalització, publicacions seriades electròniques, serveis d’informació 
universitaris, etc.–, però el projecte ja està tancat. Actualment InterCat és un 
instrument educatiu que pot ajudar els catalogadors que s’inicien en la 
catalogació de recursos Internet.  
 
• NetFirst 
<http://www.oclc.org/netfirst/netfirst.htm>  
 
NetFirst és una base de dades de recursos web accessible a través del servei 
FirstSearch d’OCLC des febrer de 1996. S’inaugurà amb 40.000 registres i 
actualment en conté més 100.000 –amb un creixement mensual d’entre 10.000 
i 15.000 registres. Inclou registres de llocs web, llistes de discussió, news, 
revistes electròniques, catàlegs de biblioteques, directoris de recursos, i molts 
altres tipus de recursos web. Els registres de cada recurs inclouen la seva 
descripció bibliogràfica completa, un resum, els encapçalaments de matèries 
segons la LCSH, la classificació d’acord amb la Dewey decimal classification i 
la seva URL que permet accedir directament al recurs. Iniciada amb un format 
local, els registres de la base de dades poden ser fàcilment convertits al format 
MARC des de l’agost de 1999.32  
 
Les característiques d’aquesta base de dades són: la selecció acurada dels 
recursos a càrrec de professionals i experts; l’alta qualitat dels registres, 
elaborats amb eines normalitzades i autoritatives tant pel que fa a la descripció 
com a la seva indexació i classificació; la cobertura de tots tipus de recursos 
web; la verificació automàtica constant de les URL i del contingut mateix dels 
recursos per detectar-ne els canvis i actualitzar les dades, i la combinació de 
procediments automàtics i humans per a elaborar-la.  
 
NetFirst és el resultat d’un projecte d’OCLC que es desenvolupà 
paral· lelament a l’Internet Cataloging Project descrit més amunt. Tanmateix, a 
diferència del catàleg d’InterCat que es nodreix de registres elaborats per les 
biblioteques que col· laboraren en el projecte, NetFirst ha estat sempre 
alimentat pel personal d’OCLC. 
  
• CORC (Cooperative Online Resource Catalog) 
<http://www.oclc.org/oclc/corc/index.htm> 
 
CORC és un altra iniciativa d’OCLC que parteix de l’experiència obtinguda en 
els dos projectes anteriors –InterCat i NetFirst. La fase de desenvolupament de 
CORC s’inicià l’agost de 1998; el 15 de gener de 1999 es va obrir a les 

                                                
32 La correspondència entre els camps i subcamps del format de NetFirst i els camps i 
subcamps del format US MARC, així com dades de l’estructura i capacitats de recuperació de 
la base de dades NetFirst estan ben especificats a la pàgina web 
<http://www.oclc.org/oclc/man/z39.50/netfirst.htm>.  
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biblioteques que participen en el projecte. Actualment (30/12/1999) són 108 les 
biblioteques que hi prenen part –la majoria,  dels Estats Units, però també n’hi 
ha d’Alemanya, Austràlia, Canadà, Mèxic, el Regne Unit, Singapur, Suècia, 
Tailàndia, Trinidad i Tobago i la Xina. Pel que fa als tipus de biblioteca, hi 
predominen les acadèmiques tot i que hi ha representació de públiques, 
especialitzades, etc. Es  preveu que el  projecte tingui una durada de 18 
mesos. 
 
L’objectiu principal de CORC és investigar la creació d’un catàleg de recursos 
Internet que aculli tant registres MARC com registres amb metadades menys 
formals –en concret, el projecte parteix del conjunt de dades del Dublin Core i 
dels estàndards RDF (Resource Description Framework) i XML (eXtensible 
Markup Language) que són fonamentals per a l’intercanvi de metadades al 
web. El disseny del catàleg, a més de permetre les capacitats de recerca 
habituals, també permetrà la generació dinàmica de pàgines web amb els 
recursos organitzats de manera que puguin integrar-se en portals temàtics 
(“pathfinders”).33 El catàleg inicial de CORC s’ha format amb registres 
d’InterCat i de NetFirst; així mateix es preveu carregar-hi registres Dublin Core 
de diversos projectes a mesura que siguin disponibles. Paral· lels al catàleg de 
CORC hi ha diversos fitxers que faciliten la tasca de catalogació –com diversos 
tesaurus (MeSH) i fitxers d’autoritats (DDC, LCSH, la LC Name Authority File, 
etc.). També es disposa d’un “harvester” (compilador i indexador de recursos) 
parametritzable que facilita el descobriment i identificació de recursos a 
catalogar (Hickey, 1999). Pel que fa al tipus de recursos que interessa 
descriure en el marc del projecte, s’assenyalen sobretot serveis web i 
col· leccions de materials més que no pas pàgines html individuals.  
 
L’objectiu últim de CORC és poder iniciar un servei que s’obrirà al públic el 
juliol del 2000. La versió 1.0 se centrarà en un servei de creació de metadades 
per a recursos electrònics i en proporcionar una visualització integrada dels 
recursos de CORC amb els registres bibliogràfics de WorldCat. 
 
 
3.2.2  Organitzacions 
 
OCLC Online Computer Library Center, Inc. 
<http://www.oclc.org>  
 
OCLC és la institució que ha impulsat i coordinat els quatre grans projectes de 
catalogació de recursos Internet: l’Internet Resource Project –que era més 
exploratori–, l’Internet Cataloging Project i NetFirst ja totalment operatius i amb 
resultats concrets –les dues bases de dades InterCat i NetFirst– i, actualment, 

                                                
33 CORC adopta el terme “pathfinder” per referir-se al portal temàtic. Pathfinder és el terme 
amb què tradicionalment s’han designat les guies impreses de recursos bibliotecaris sobre un 
tema en les biblioteques nord-americanes. El terme i el concepte són molt anteriors a les guies 
de recursos web i a la mateixa WWW; per regla general, aquestes guies o “pathfinder” són 
bibliografies que indiquen els recursos que té l’usuari a la seva disposició per endinsar-se en 
l’estudi d’un tema –inclouen sobretot obres de referència. 
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el projecte CORC amb una primera fase experimental que continuarà amb la 
posada en funcionament del servei CORC d’OCLC el juliol d’aquest any.  
 
Tant per al projecte InterCat com per a CORC, OCLC ha comptat amb la 
participació i col· laboració de nombroses biblioteques dels Estats Units i 
algunes biblioteques d’altres països. Per això, si bé el nombre de programes 
per impulsar la integració en el catàleg de recursos web ha estat reduït, cal 
comptar que a hores d’ara són moltes les biblioteques que inclouen recursos 
web en catàlegs locals, ja que el nombre de registres disponibles en format 
MARC –procedents d’InterCat i integrats a WorldCat– s’acosta als 100.000.  
 
Tant a InterCat com ara a CORC, OCLC ha fet tasques de planificació i 
coordinació. També ha desenvolupat el software necessari per facilitar el 
processament dels recursos, manté les bases de dades resultants i posa a 
l’abast de les biblioteques participants les eines necessàries per col· laborar 
en el programa.  
 
El tret diferencial de CORC respecte als projectes anteriors és que contempla 
tant registres MARC com registres de metadades Dublin Core i, a banda de 
crear un catàleg de recursos web, també es pretén facilitar l’elaboració i 
manteniment de guies temàtiques de recursos o “pathfinders”. Tal com es 
llegeix a les pàgines de presentació,34 CORC facilita que les biblioteques 
puguin gestionar recursos web de manera més eficaç a partir de:  

• Cooperar en l’elaboració d’un catàleg de recursos web. 
• Integrar les descripcions de recursos web amb les dels recursos tangibles 

o físics. 
• Identificar recursos web interessants. 
• Automatitzar la creació de metadades. 
• Mantenir els recursos actualitzats pel que fa a les seves adreces 

electròniques. 
• Aplicar als recursos web el mateix control d’autoritats que a la resta de 

documents.  
• Automatitzar la creació i el manteniment de guies de recursos. 

 
CORC ofereix una sèrie de bases de dades als participants: 

• La base de dades de registres de recursos. 
• La base de dades d’autoritats amb els encapçalaments de la LCSH i la 

LCNAF (Library of Congress Name Authority File). 
• La base de dades de guies temàtiques de recursos. 
• La base de dades de la DDC. 
 

OCLC ha desenvolupat una sèrie d’eines que faciliten: 
• Crear registres bibliogràfics de recursos de manera assistida 

automàticament. 
• Assignar automàticament classes i subclasses suggerides de la DDC. 

                                                
34 Vegeu la pàgina inicial del projecte <http://www.oclc.org/oclc/corc/> i les pàgines amb què 
estableix enllaços. 
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• Assignar automàticament paraules clau que facilitin la recuperació. 
• Realitzar un control automàtic d’autoritats. 
• Mantenir de manera cooperativa i assistida automàticament els URL dels 

recursos en els registres. 
• Crear i editar guies digitals de recursos (“pathfinders”). 

 
Les biblioteques participants poden crear, editar, importar i exportar registres 
de recursos en format OCLC-MARC i/o en Dublin Core (XML), guies de 
recursos –que poden elaborar-se ràpidament amb les eines de CORC. 
Properament també podran importar i exportar registres d’autoritats. 
 
CORC és, possiblement, el projecte més complet i complex dels que hi ha 
actualment. Tanmateix, encara està en fase d’experimentació i no serà fins al 
juliol de l’any 2000 que esdevindrà un servei oficial d’OCLC. Actualment, els 
registres de la base de dades de recursos de CORC no tenen connexió directa 
amb WorldCat, però quan el servei sigui operatiu les dues bases de dades es 
podran consultar de manera integrada o simultània. 
 
 
3.2.3  Característiques 
 
Quan la descripció de recursos web s’integra al catàleg general de la 
biblioteca, tant els procediments seguits per seleccionar-los com les eines 
emprades per catalogar-los, indexar-los i classificar-los han de ser els 
mateixos que els que s’apliquen a la resta de fons documentals. En els punts 
següents es fa un repàs de les eines i procediments disponibles. 
 
3.2.3.1  Selecció 
 
La selecció de recursos Internet s’ha d’inscriure dins de la política general de 
desenvolupament de la col· lecció de la biblioteca. S’entén que aquesta 
política s’ha de recollir en “un document escrit que defineixi l’abast i la natura 
de les col· leccions que té la biblioteca i les polítiques i plans per continuar el 
desenvolupament dels recursos, amb indicacions precises dels punts forts 
actuals de la col· lecció, la seva intensitat present en àrees temàtiques 
rellevants, així com la menció de la filosofia de selecció amb relació a les 
metes de la institució, els criteris generals de selecció, i la llibertat 
intel· lectual”. (Guide to review…, 1991)  
 
L’American Library Association ha publicat una sèrie de guies útils per a les 
diverses fases del desenvolupament de la col· lecció; de totes elles, les dues 
guies següents són fonamentals a l’hora d’organitzar aquell document i fer-ho 
de manera cooperativa: 

• Guide to cooperative collection development. Subcommittee on Guide to 
Cooperative Collection Development, Administration of Collection 
Development Committee, Collection Management and Development 
Section, Association for Library Collections & Technical Services; Bart 
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Harloe, editor. Chicago; London: American Library Association, 1994. 
(Collection management and development guides; 6)  

• Guide for written collection policy statements. Subcommittee to Revise the 
Guide for written collection policy statements, Administration of Collection 
Development Committee, Collection Management and Development 
Section, Association for Library Collections & Technical Services. Joanne 
S. Anderson, editor. 2nd ed. Chicago; London: American Library 
Association, 1996. (Collection management and development guides; 7) 

 
En redactar un document que especifiqui la política de desenvolupament d’una 
col· lecció digital, també cal prestar atenció al text següent que expressa les 
recomanacions del Collection Development Policies Comittee de la Reference 
and User Services Association de l’ALA en relació amb els formats electrònics: 

• Collection development policy statements for electronic formats. Rev. 
Febr. 1994. Reference and User Services Association, Collection 
Development & Evaluation Section, Collection Development Policies 
Committee, Febr. 1994. 
<http://academic.uofs.edu/organization/codes/chlst.html>. [Consultat: 
6/12/1999]. 

 
La declaració de política de desenvolupament de la col· lecció és el marc per 
bastir una col· lecció consistent i ha de ser global; això és, ha de contemplar 
tots els documents que estaran representats en el catàleg. Tal com expliquen 
Porter i Bayard (Porter, 1999), es pot optar per fer un apartat separat, dedicat 
als recursos Internet, en el document que explicita la política de 
desenvolupament de la col· lecció o, com fan algunes biblioteques, es pot 
afegir una secció per a aquests recursos en cada matèria contemplada dins 
d’aquell document.35  
 
Els criteris específics de selecció també han de ser paral· lels als que regeixen 
la selecció dels altres materials bibliotecaris i han de tenir en compte les 
característiques dels recursos web. Al mateix web hi ha nombroses llistes de 
criteris que poden ser una bona pauta per avaluar i seleccionar aquests 
materials. Alastair G. Smith (1997), autor dels criteres d’avaluació de la WWW 
Virtual library, apunta la llista de criteris següents per a l’avaluació i selecció 
de recursos Web:  
 
 
 
 

1. Abast 
• Amplitud del tema 
• Profunditat del tema 
• Abast cronològic 

3. Disseny gràfic i multimèdia 
  4. Propòsit i destinataris 
  5. Revisions i ressenyes disponibles 
  6. Facilitat d’ús (“workability”) 

                                                
35 La pàgina següent del servei AcqWeb dóna accés accés a materials sobre desenvolupament 
de la col· lecció i selecció de materials en general i aplicats a recursos web: AcqWeb. Library 
& Information Science Resources: Collection Development Sites [en línia].  
<http://www.library.vanderbilt.edu/law/acqs/lis_cd.html> 
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• Format 
2. Contingut 

• És acurada la informació? 
• Autoritat 
• Informació al dia i actualitzada 
• Contingut disponible en altres 

formats 
• Enllaços a altres recursos 
• Qualitat de l’escriptura 

• Amigable  
• Requeriments de maquinari i 

programari 
• Cerca 
• Organització i capacitat de ser 

fullejat 
• Interactivitat 
• Connectivitat 

  7. Cost 
 
 
Per la seva part, Jan Alexander i Marsha Ann Tate (Alexander, 1998) proposen 
avaluar els recursos web a partir de cinc criteris genèrics: autoritat; exactitud; 
objectivitat; actualització i abast. També anoten estratègies concretes per 
avaluar els seus trets més característics: ús d’enllaços hipertext; ús de marcs 
(“frames”); enginys de cerca que recuperen pàgines no rellevants; pàgines web 
amb contingut informatiu i propagandístic; pàgines web amb continguts 
informatius, d’oci i propagandístic; requeriments de programari que limiten 
l’accés; inestabilitat; pàgines susceptibles a l’alteració.  
 
A part dels criteris d’avaluació i selecció anteriors, també cal decidir la 
tipologia de recursos a incloure: pàgines d’institucions oficials, d’empreses 
comercials, pàgines de notícies (premsa), pàgines amb informació factual 
(directoris, calendaris d’esdeveniments, dades estadístiques, guies de 
transports, etc.), diccionaris, tesaurus, pàgines personals, etc. Weber (1999) 
apunta que la majoria de les biblioteques que integren recursos web en el 
catàleg opten per descartar aquells materials més efímers, la literatura grisa 
d’empreses, associacions, les pàgines que no tenen un suport institucional, 
etc. En general, com diu l’autora, sembla que hi ha certa tendència a catalogar 
només aquelles pàgines que són responsabilitat de la biblioteca o de la 
institució de qui depèn o aquelles que tenen un suport institucional i sempre 
que hi hagi un compromís de mantenir-les actualitzades.36 
 
Un dels valors més sòlids d’InterCat, de NetFirst i de CORC és que els 
recursos web que inclouen han estat seleccionats per professionals per a 
atendre les necessitats dels seus usuaris i les del personal. És per això que 
totes inclouen recursos de qualitat i el fet d’estar en aquestes bases de dades 
significa que estan a la disposició de totes les altres biblioteques que són 
membres d’OCLC.  
 
Pel que fa a la tria dels recursos, el personal que s’encarrega de seleccionar 
els materials que formen part de la col· lecció física, també és el que 
selecciona els recursos web que s’integren al catàleg. En general, aquesta 
responsabilitat recau en el personal relacionat amb el desenvolupament de la 

                                                
36 Per a exemples concrets de criteris de selecció de biblioteques que inclouen la descripció de 
recursos web en el catàleg, vegeu les directrius de la University of Rochester i de la Yale 
University a la bibliografia. 
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col· lecció o en la figura dels bibliògrafs –tant freqüent a les biblioteques 
universitàries americanes (Weber, 1999).37  
 
3.2.3.2  Descripció dels recursos 
 
La descripció dels recursos web per a la seva integració al catàleg té 
l’avantatge de no haver d’acudir a solucions locals, sinó que la normativa 
contempla la seva descripció i se’ls poden aplicar els mateixos estàndards que 
a tots els altres materials. Seguir l’opció d’integrar els recursos en el catàleg 
assegura poder disposar d’una normativa que s’anirà actualitzant a mesura 
que sigui necessari. Així per exemple, ja fa gairebé tres anys que es disposa 
de la ISBD(ER) que contempla la descripció de tota mena de recursos web,38 i 
sengles comitès treballen intensament per actualitzar la ISBD(S) i el capítol 12 
de les AACR2R juntament amb diverses regles del codi per acomodar-lo a la 
catalogació de publicacions seriades electròniques d’accés remot.39  
 
Els estàndards de descripció emprats a InterCat i a CORC són les AACR2R i 
el format MARC. A més, les biblioteques que han participat en aquests 
projectes també han tingut a l’abast les eines necessàries –llistes d’autoritats 
de noms– per dur a terme el control d’autoritats dels punts d’accés 
bibliogràfics. Òbviament, disposar d’aquestes eines agilitza el processament 
dels recursos i assegura que els punts d’accés a la descripció siguin coherents 
amb els de la resta dels registres. 
 
CORC també permet l’ús de metadades distintes a les tradicionals en catàlegs. 
En concret, el sistema de descripció Dublin Core està assolint la categoria 
d’estàndard i la mateixa OCLC és una de les institucions que lideren aquesta 
iniciativa; és per això que hi ha la seguretat que les metadades del Dublin Core 
es poden convertir al format MARC i poden ser descarregades en els catàlegs 
en línia tradicionals.  
 
3.2.3.3  Indexació i classificació 
 
Pel que fa a la indexació dels recursos, les biblioteques que prengueren part 
en el projecte InterCat empraren el sistema de matèries habitual per a indexar 

                                                
37 Les directrius per a la catalogació dels recursos Internet a la biblioteca de la University of 
Rochester també assigna als bibliògrafs la responsabilitat de seleccionar els recursos Internet 
que s’inclouran en el catàleg. 
 
38 En aquests moments, la ISBD(ER) està molt més actualitzada pel que fa a la descripció de 
recursos electrònics d’accés remot que el capítol 9 de les AACR2R. Tanmateix, el Joint 
Steering Committe for Revision of AACR ha pres ja la decisió d’actualitzar aquest capítol i 
harmonitzar-lo amb la ISBD(ER): “Outcomes of meeting held in Brisbane, Australia 18-20 
October 1999”. En: Announcements. Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American 
Cataloguing Rules, 20 Nov. 1999. <http://www.nlc-bnc.ca/jsc/>. [Consultat: 3/01/2000].  

 
39 A la pàgina web del Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing 
Rules hi ha informació al dia de les decisions que es van prenent en relació a la revisió del 
codi <http://www.nlc-bnc.ca/jsc/>. Per a la revisió de la ISBD(S), vegeu Parent (1999). 
 



L’accés als recursos web des de les biblioteques   40

els materials bibliotecaris en cada institució –OCLC no donava instruccions al 
respecte–, però és obvi que la llista més emprada va ser la LCSH. CORC 
tampoc no dóna directrius, però posa a disposició dels participants en el 
projecte els encapçalaments de la LCSH, altres tesaurus –com els Medical 
Subject Headings (MeSH)– i eines que faciliten l’assignació automàtica de 
paraules clau.  
 
Molts dels registres InterCat no tenen classificació. En l’entorn americà la 
classificació s’ha emprat tradicionalment més com a topogràfic que no pas per 
a la recuperació de la informació i, per això, moltes biblioteques van considerar 
que incloure la classificació podia portar l’usuari a confusió, ja que el topogràfic 
dels recursos Internet és l’adreça electrònica que va en un camp distint del del 
topogràfic dels recursos tangibles.40 Tanmateix, l’ús de classificacions per a 
organitzar recursos Internet té uns avantatges obvis que han estat àmpliament 
ressenyats des de fa temps a la bibliografia sobre el tema (Vizine-Goetz, 1996; 
Lim, 1999). Actualment, CORC posa a disposició dels participants en el 
projecte la versió electrònica de la DDC, de la qual es poden fullejar els índexs, 
veure l’arbre de cada classe a partir d’un número concret de la classificació, fer 
consultes sobre el “relative index”, obtenir els números de la classificació que 
corresponen a un encapçalament de la LCSH, etc. A més, CORC disposa 
d’eines que faciliten l’assignació assistida automàticament de números de la 
DDC. Aquest projecte dóna prioritat a aquest esquema de classificació perquè 
OCLC Forest Press n’és la propietària,41 però també perquè la seva estructura 
jeràrquica és òptima per a l’organització i recuperació de materials; de fet, la 
DDC és la classificació formal més emprada per a l’organització de guies de 
recursos (McKiernan, 1999).  
 
3.2.3.4  Recuperació de la informació 
 
Integrar els recursos web en el catàleg presenta nombrosos avantatges que ja 
han estat enumerats més amunt. Pel que fa a la seva recuperació, cal destacar 
que, a partir del catàleg, els documents recuperats es relacionen amb tota la 
col· lecció –per exemple, el catàleg mostra els documents de i sobre una 
entitat, el seu web corporatiu, altres documents relacionats amb l’entitat i 
recuperats a través de referències, etc. El control d’autoritats que hi ha darrera 
del catàleg i la seva estructura sindètica marquen una diferència qualitativa 
important amb altres eines de recuperació de la informació en les quals el 
control no és tan acurat i estricte.  
 

                                                
40 A Untangling the Web, un seminari organitzat per la Library Association de la University of 
California, Santa Barbara, Linda Barnhardt presentà la participació de la biblioteca de la 
University of California, San Diego on explicà les raons per a la no inclusió de la classificació 
en els registres de recursos web. A l’adreça següent s’accedeix als treballs presentats al 
Seminari –tanmateix, del mencionat només hi el resum–: 
<http://www.library.ucsb.edu/untangle>.  Porter i Bayard (Porter 1999) també al· ludeixen a la 
confusió que pot portar incloure la classificació del recurs, però admeten que incloure-la 
potencia la recuperació. 
 
41 Informació sobre la DDC a la pàgina web següent: <http://www.oclc.org/oclc/fp/index.htm>.  
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Tanmateix, que la riquesa d’informació implícita en el registre MARC s’exploti 
fins a les últimes conseqüències dependrà sobretot de les característiques del 
sistema automatitzat emprat per gestionar el catàleg; òbviament, no disposar 
d’un catàleg web o amb interfície web mermaria molt la recuperació dels 
recursos web, ja que no s’hi podria accedir directament des del catàleg.  
 
El projecte CORC d’OCLC ha posat a l’abast de les biblioteques participants 
una sèrie d’eines que faciliten l’elaboració de sistemes de catalogació basats 
en el web. MANTIS és un “toolkit” –o paquet de programes– per a la 
catalogació desenvolupat a partir de diversos projectes d’investigació: s’usa en 
el catàleg CORC, en diversos projectes de metadades Dublin Core, està 
previst utilitzar-lo en diversos projectes MARC i serà la base de futurs serveis 
d’OCLC. MANTIS utilitza el Resource Description Framework (RDF) del W3C i 
la sintaxi XML –que pot emprar-se tant en metadades DC com en registres 
MARC– per donar suport a aplicacions diverses de metadades. 
 
MANTIS facilita, entre altres, les funcions següents (Shafer, 1998): 

• Visualització, edició, emmagatzematge i gestió de diversos sistemes de 
metadades.  

• Cerques (a partir d’un marc Java). Aquestes funcions de consulta han 
estat integrades en el software OCLC SiteSearch; en la demo de CORC 
permeten cerques en els camps següents: nom, nom d’entitat, títol, 
classificació (DDC), matèries, editor, format/tipus, llengua, estat, número 
de registre, símbol OCLC, números de control i URL (com frase i com a 
paraula clau); també permet fer cerques a tots els camps a la vegada i les 
combinacions booleanes en diversos camps. 

• Assignació assistida automàticament de matèries –desenvolupada en el 
projecte Scorpion d’OCLC. 

• Compilació automàtica (“harvesting”) de recursos –desenvolupada en el 
projecte Kilroy d’OCLC. 

• Elaboració de portals temàtics –desenvolupada a través del projecte 
CORC. 

 
Les eines que s’estan desenvolupant en el marc de CORC són molt 
avançades: permeten agilitzar el processament dels registres, facilitaran la 
creació assistida automàticament de metadades i simplifiquen l’elaboració de 
guies temàtiques a partir dels registres del catàleg CORC. De moment, però, 
aquestes eines només són disponibles a les biblioteques que participen en els 
distints projectes de l’entitat; en el futur ho seran per a totes les biblioteques 
membres d’OCLC. 
 
3.2.3.5  Manteniment 
 
La tasca d’actualització i manteniment dels recursos web integrats en el 
catàleg és paral· lela a la que s’ha de realitzar quan s’elaboren guies 
temàtiques. Ja s’ha dit més amunt que la selecció de nous recursos va en 
general a càrrec del personal de desenvolupament de la col· lecció o de la 
figura dels bibliògrafs i que les biblioteques ja tenen totalment organitzades 
aquestes tasques. Cal, a més, el manteniment de les adreces electròniques 
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que poden canviar amb una certa freqüència i la retirada dels registres que 
han deixat de ser públics o que no s’actualitzen. La comprovació d’URLs pot 
fer-se amb l’ajuda de software que en verifica la vigència. Així mateix, OCLC 
proporciona el servei PURL com a adreça intermèdia que assegura la 
localització del recurs. En el projecte CORC, el manteniment de les adreces 
electròniques es fa a través d’aquest servei d’OCLC. 
 
 
 
 
3.2.4  Futur 
 
És obvi que els portals temàtics tenen un paper per la seva immediatesa a 
l’hora de cercar directament recursos web, però també ho és que els recursos 
web seleccionats –o almenys una part d’aquests recursos– han de estar 
integrats amb tota la col· lecció dels materials que la biblioteca selecciona per 
a servir a la seva comunitat d’usuaris i que el lloc natural d’aquesta integració 
ha de ser el catàleg. Tanmateix, elaborar i mantenir registres de catàleg i 
elaborar i mantenir guies de recursos és una càrrega addicional per al 
personal bibliotecari cada vegada més escàs i/o amb més atribucions. És per 
això que, entre les tendències detectades destaca –a més de la cooperació, la 
interoperabilitat de sistemes i els desenvolupaments tecnològics que també 
caracteritzen les passarel· les temàtiques– l’ús de registres amb funcions 
diverses (per a alimentar catàlegs i per a elaborar guies de recursos).  
 
• Cooperació 
Si la cooperació era una de les característiques que destacaven en els 
projectes d’elaboració de guies temàtiques de recursos web, cal recordar que, 
pel que fa a la formació de catàlegs, la cooperació també ha estat un dels seus 
trets més distintius. A través de serveis nacionals, de catàlegs col· lectius i de 
serveis comercials, les biblioteques han utilitzat els registres bibliogràfics 
procedents de fonts molt diverses i han compartit i intercanviat informació 
bibliogràfica. Els registres de recursos electrònics no són pas una excepció a 
aquesta tendència i els mateixos projectes d’OCLC no s’haurien pogut dur a 
terme sense la col· laboració de nombroses biblioteques. La formació actual 
de catàlegs no s’entén sense aquest intercanvi d’informació bibliogràfica. 
 
• Interoperabilitat 
Una de les fórmules més esteses de cooperació bibliotecària ha estat, des de 
fa segles, la formació de catàlegs col· lectius amb l’objectiu de donar accés al 
fons de col· leccions diverses i distants. En els anys noranta s’han 
desenvolupat altres mecanismes, ja totalment operacionals, que faciliten el 
poder consultar, amb una interfície única, bases de dades separades. El 
protocol Z39.5042 –que facilita la consulta simultània a catàlegs separats– 
comença a tenir un ús força generalitzat i són diversos els projectes 

                                                
42 Z39.50 és un estàndard ANSI que també té un paral· lel en la norma ISO 23950. 
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d’investigació que mostren el seu potencial.43 El projecte CORC d’OCLC 
prepara la posada en marxa de l’accés Z39.50 a la base de dades per facilitar 
la recuperació i l’exportació de registres des de clients Z39.50. En el cas 
d’aquest projecte, l’ús dels estàndards web RDF i XML també facilitarà la 
interoperabilitat de diverses bases de dades. 
 
Pel que fa als aspectes del contingut dels registres que poden dificultar l’accés 
i la consulta simultànies a diversos catàlegs i l’obtenció d’una única llista de 
resultats, cal notar que els registres bibliotecaris sempre han estat força 
uniformes i normalitzats pel que fa a les dades bibliogràfiques que s’hi anoten. 
En l’apartat de les matèries el grau de normalització no és tan gran i sobretot 
en el cas de les biblioteques catalanes aquest és un tema pendent –i serà una 
dificultat tant si l’opció és integrar la descripció de recursos web en el catàleg 
com si es  tracta d’elaborar guies de recursos. 
 
• Desenvolupament tecnològic 
Els desenvolupaments tecnològics al voltant dels catàlegs de biblioteques no 
han estat massa espectaculars. La majoria de mòduls de consulta dels 
catàlegs en línia –fins i tot dels que es consulten des del web– tenen encara 
unes capacitats limitades que no han sabut explotar la riquesa informativa 
inclosa en el registre MARC. Tanmateix, algunes de les investigacions actuals 
han iniciat una línia molt més innovadora. Un bon exemple d’això ho és el 
paquet de programes MANTIS, emprat en el projecte CORC, que té les 
mateixes capacitats que les aplicacions desenvolupades per a gestionar, 
compilar i indexar bases de dades de recursos web. A més, MANTIS facilita un 
control de les autoritats –noms, matèries i classificacions– amb les eines 
bibliotecàries tradicionals.  
 
• Ús de registres amb funcions diverses 
Ha estat per evitar la doble càrrega d’haver de mantenir guies de recursos i 
registres en el catàleg que, en els darrers temps, moltes biblioteques 
individuals han anat desenvolupant nous models de guies web –sobretot per a 
revistes electròniques. Parteixen de la idea que el registre MARC s’utilitzi com 
a localització única per a emmagatzemar i mantenir els URL de les revistes 
electròniques a què es dóna accés des del catàleg i des de pàgines web 
organitzades alfabèticament per títols i/o per matèries. Knudson et al. (1997) 
expliquen la posada en pràctica d’un d’aquests models a la Research Library 
de Los Alamos National Laboratory. A continuació s’anoten altres exemples 
d’iniciatives d’aquest tipus: 

• Iowa State University. Library. “Maintaining lists of web resources [en 
línia]”. En: Leveraging the online catalog: exhibits and demonstrations. 
Ames: Iowa State University Library, Rev.: 30-Jun-1998. 

                                                
43 El projecte Bopac2, desenvolupat pel Department of Computing de la University of Bradford 
amb una ajuda del British Library Research and Innovative Centre, permet la consulta 
simultània de nombrosos catàlegs de grans biblioteques –entre altres els de la Library of 
Congress, la British library, Melvyl– i l’obtenció d’una llista única de resultats. Aquest catàleg 
experimental es pot consultar a l’adreça següent: 
<http://www.comp.brad.ac.uk/research/database/bopac2.html>. 
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<http://www.lib.iastate.edu/demo/cat/maintain.html>. [Consultat: 
5/01/2000].  

• James Madison University. Electronic journals [en línia]. Harrisonburg, 
VA : James Madison University, last updated: Feb. 4, 1998. 
<http://library.jmu.edu/libliaison/dayel/e-journals.html>. [Consultat: 
5/01/2000]. 

• Los Alamos National Laboratory. Electronic journals [en línia]. LANL, 
c1998, 15 Jan. 1999. 
<http://lib-www.lanl.gov/cgi-bin/ejrnlsrch.cgi>. [Consultat: 10/01/2000]. 

• University of California, San Diego. Libraries. Electronic journals, 
newsletters, etc. General browsing [en línia]. [La Jolla, California]: 
UCSD, last updated: Oct 20, 1999. 
<http://gort.ucsd.edu/ejourn/index.html>. [Consultat: 5/01/2000]. 

 
De fet, el projecte CORC segueix el fil d’aquestes iniciatives i les amplia a tota 
mena de recursos web. Un dels seus objectius és investigar com les mateixes 
metadades poden servir per alimentar el catàleg i per elaborar guies de 
recursos. Tanmateix, perquè això sigui possible cal emprar eines comunes i 
normalitzades. El catàleg en disposa des de fa molts anys i, pel que fa a les 
metadades que s’empren per elaborar guies de recursos, cal destacar que el 
Dublin Core s’està imposant com l’estàndard més acceptat. Aquest sistema 
permet l’ús de llistes i tesaurus normalitzats i classificacions bibliotecàries per 
a la indexació de recursos web i té el suport d’organismes de prestigi 
reconegut.  
 
4  Conclusions  
 
A la presentació de l’informe es formulaven quatre preguntes bàsiques a les 
quals el document havia de donar resposta. És per això que en les pàgines 
precedents s’han analitzat les principals experiències internacionals 
d’organització de recursos web i també la situació catalana. De l’estudi es 
desprèn que l’organització de recursos web per part d’organismes bibliotecaris 
que utilitzen procediments documentals és una realitat que s’està consolidant i  
per a dur-la a terme se segueixen diversos models.  
 
Són moltes les biblioteques individuals que creen les seves pròpies guies de 
recursos, però aquestes guies acostumen a aplegar un nombre reduït de 
documents –perquè mantenir-les al dia i actualitzar-les requereix un esforç 
important– i, en general, són simples llistes amb una estructura organitzativa 
molt bàsica. Ha estat sobretot per rendibilitzar l’elaboració d’aquestes eines 
que han començat a sovintejar projectes cooperatius amb estratègies ben 
definides. D’aquestes iniciatives conjuntes és d’on sorgeixen les guies de més 
envergadura i comprensives, que tenen estructura de base de dades, que 
defineixen registres amb més informació bibliogràfica, que empren mètodes i 
eines bibliotecàries –o properes a les eines bibliotecàries i documentals–, com 
ara una selecció acurada dels materials que han de formar part de la guia i 
llistes de matèries, tesaurus, classificacions, etc., prou normalitzades, i que 
faciliten la recuperació de la informació més enllà de llistes de títols o de 
categories temàtiques àmplies i poc estructurades.  
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En alguns països europeus es parteix de projectes d’investigació emmarcats 
en programes europeus per donar sortida a l’elaboració de guies temàtiques 
de recursos web. En altres països algunes d’aquestes iniciatives són liderades 
per les biblioteques nacionals –o tenen el seu suport–, i es duen a terme amb 
la col· laboració d’altres biblioteques o organismes –aquest seria, per 
exemple, el cas de DutchESS als Països Baixos, d’AgNIC als Estats Units i 
dels “Subject gateways to the disciplines” de la National Library of Austràlia. En 
altres casos, són organismes de prestigi i amb poder de convocatòria –com 
grans biblioteques universitàries o organismes de recerca– els que tiren 
endavant aquests projectes. Finalment, un cas a part és el d’OCLC, el servei 
bibliogràfic responsable de molts projectes d’investigació. Aquest organisme 
encetà, ara fa un any, un projecte de recerca que estudia la creació d’un 
catàleg de recursos web que inclou tant registres MARC com metadades 
Dublin Core i que ha de facilitar, a més de la integració als catàlegs locals de 
la descripció dels recursos, l’elaboració de guies temàtiques. 
 
Les experiències en altres països mostren clarament que hi ha una necessitat 
pel que fa a l’organització de recursos web, ja que els mitjans de què disposa 
la Xarxa no són suficients a l’hora d’obtenir resultats satisfactoris. Es tracta, 
doncs, de crear mecanismes per a organitzar aquells recursos publicats al web 
que són de qualitat i que poden ser d’utilitat per a les comunitats d’usuaris dels 
diversos tipus de biblioteques. A continuació s’esbossen el punts que s’haurien 
de tenir en compte per traslladar l’experiència forània a la realitat dels usuaris 
de les biblioteques universitàries i de recerca de Catalunya.  
 
 
4.1  Les biblioteques universitàries catalanes han de disposar d'un 
instrument de qualitat que faciliti l'accés als recursos web  
 
En el marc de les biblioteques universitàries catalanes també existeixen 
experiències per a organitzar els recursos web (vegeu la secció 2). Tanmateix, 
el seu grau d'aprofundiment és més aviat baix –tant pel que fa al nombre de 
recursos seleccionats com als criteris mateixos de selecció–, i no hi ha indicis 
de coordinació entre les distintes iniciatives. Això dóna com a resultat guies 
amb un nombre molt reduït de recursos, desiguals i força redundants.  
 
L’experiència de països on l’organització de recursos web està més 
desenvolupada i també les necessitats dels usuaris catalans, cada vegada 
més familiaritzats i interessats amb l'ús de la Xarxa i els recursos que s’hi 
troben, aconsellen dedicar una atenció preferent al tema per part de les 
biblioteques universitàries catalanes. L’objectiu últim ha de ser dissenyar i 
posar en funcionament un instrument de qualitat que permeti l’organització 
dels recursos web gratuïts que hagin passat per un procés de selecció estricte 
que n’asseguri el seu interès per a la comunitat acadèmica catalana.  
 
A l’hora de decidir com ha de ser aquest instrument d’organització i accés als 
recursos web, cal tenir presents els dos models bàsics que s’observen en les 
experiències analitzades a la secció tercera d’aquest informe. Per una banda, 



L’accés als recursos web des de les biblioteques   46

hi ha les iniciatives que han optat per elaborar una base de dades única que 
inclou recursos de totes les àrees temàtiques –DutchESS, BUBL, Infomine i el 
projecte CORC d’OCLC en serien exemples–; per una altra, també hi ha 
projectes que s’han decantat per elaborar dipòsits separats segons les 
matèries –aquest seria el model seguit per Alemanya i Austràlia i també el de 
la majoria dels projectes britànics ressenyats. 
 
Optar pel primer model –una sola base de dades– té l’avantatge d’assegurar 
un registre uniforme i una consulta unificada molt menys complexa que si s’ha 
de preveure una interfície que pugui executar una consulta simultània en 
diverses bases de dades. Així mateix, el fet d’elaborar una sola base de dades 
no impedeix que l’usuari pugui limitar les seves cerques als recursos indexats 
sota disciplines concretes. En el cas de les biblioteques universitàries 
catalanes, que actualment ja tenen una certa tradició d’elaborar eines 
bibliogràfiques comunes, sembla més convenient que, de moment, es pugui 
disposar d'una guia de recursos única que serveixi de punt de referència per a 
tots els centres quan vulguin fer consultes sobre recursos web.  
 
 
4.2  La tasca d’organització de recursos web s’hauria de fer de manera 
cooperativa 
 
La cooperació és el denominador comú de la majoria de les experiències 
analitzades a la secció 3, i ho és tant en els casos de bases de dades 
separades segons la matèria de què tracten com si s’opta per la creació d’un 
dipòsit únic que integri recursos de qualsevol àmbit temàtic. La cooperació 
també és el tret distintiu de projectes que –com InterCat i CORC– tenen 
l’objectiu últim de poder integrar la descripció dels recursos en catàlegs 
col· lectius i locals. Per tal de facilitar i impulsar aquesta cooperació 
necessària s’observa que els distints projectes creen organismes que tenen 
l’objectiu de planificar i coordinar les iniciatives, dissenyar estratègies comunes 
i promoure la recerca.44 
 
Com s'ha apuntat a la secció de l’informe dedicada a analitzar la situació a 
Catalunya, els esforços que les biblioteques universitàries han dedicat a la 
creació de guies de recursos web no es corresponen amb els resultats 
obtinguts. A la vista de les experiències estrangeres –i tal com ja apuntaven 
Argudo i Núñez (1997)– és prou evident que si l’organització i processament 
de recursos web es fes de manera cooperativa es rendibilitzarien els esforços i 
s’obtindrien uns resultats superiors.  
 
A hores d’ara, les biblioteques universitàries catalanes ja tenen experiència en 
projectes cooperatius. Si es decidís posar en marxa un sistema per a 
l’organització i l’accés a recursos web, caldria articular, dins del CBUC, 
mecanismes de planificació i coordinació que facilitessin obtenir un producte 

                                                
44 Es poden consultar els apartats 3.1.2 i 3.2.2 que fan referència a aquest tipus 
d'organitzacions. 
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de qualitat que tingués una presència i un impacte a la Xarxa més grans que 
els productes actuals.  
 
 
4.3  Cal decidir el model d’organització dels recursos 
 
A la secció 3 s'han descrit les iniciatives internacionals d'organització de 
recursos web. Totes elles han triat –almenys de moment– la creació de bases 
de dades separades del catàleg. Fins i tot els projectes més “bibliotecaris” –
com InterCat i CORC d’OCLC– han elaborat, en primera instància, una base 
de dades que només incloïa recursos de la Xarxa. En finalitzar el projecte, els 
registres d’InterCat s’integraren al catàleg col· lectiu WorldCat d’OCLC; 
tanmateix, la base de dades InterCat s’ha continuat alimentant amb registres 
de recursos web, i OCLC ha mantingut l’accés gratuït a aquest catàleg com a 
instrument educatiu destinat als catalogadors que s’inicien en el processament 
d’aquests documents. CORC –encara en fase experimental– també és una 
base de dades que actualment inclou exclusivament recursos web, que assaja 
la convivència de registres MARC i registres Dublin Core i que investiga la 
creació de guies temàtiques a partir d’aquests registres. A la llarga, CORC 
serà un servei de WorldCat. 
 
Els avantatges d’integrar la descripció de recursos web en el catàleg s’han 
destacat més amunt: una política de desenvolupament de la col· lecció i uns 
criteris de selecció uniformes per a tots els materials siguin del tipus que 
siguin; uns registres normalitzats –tant pel que fa al format com pel que fa al 
contingut– que faciliten la cooperació i l’intercanvi; una eina única de 
recuperació –el catàleg– que assegura que cada document individual es 
relacioni amb la resta de la col· lecció. A la llarga aquesta hauria de ser la 
solució definitiva per a tots els recursos web gratuïts que responen a la política 
de desenvolupament de la col· lecció i als criteris de selecció dels centres i 
que tenen garanties de permanència.  
 
Tanmateix, en les circumstàncies actuals i atès el caràcter experimental de 
l’organització d’aquests documents, optar per una base de dades separada 
que només contingui registres de recursos web gratuïts té també uns 
avantatges que ho són sobretot si es donen unes condicions. Aquests 
avantatges serien els següents: 
 

• Els sistemes de recuperació de la informació que s’han desenvolupat per 
al web acostumen a tenir més prestacions que els catàlegs en línia 
usats per les biblioteques catalanes –inclosos els que es poden 
consultar des del web. En general, aquells sistemes de recuperació 
permeten fer consultes a partir de qualsevol camp del registre –comprès 
el de resum. A més, també faciliten crear una interfície de consulta a 
partir de l’esquema de classificació emprat per indexar els recursos que, 
tal com s’ha argumentat anteriorment, és una opció de consulta molt 
recomanable.  
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• La creació d’una base de dades separada o segregada del catàleg, que 
tindria moltes semblances amb els “portals” i localitzadors d’Internet 
prou coneguts i utilitzats pels usuaris de la Xarxa, facilitaria la seva 
promoció. És més fàcil fer una campanya de màrqueting d’un producte 
nou que fer-la per a un producte existent –en aquest cas, el catàleg– al 
qual se li afegeix una nova prestació –la col· lecció de recursos web. 
També és més factible obtenir ajudes per a un producte singular que té 
personalitat pròpia.  

 
• L’usuari d’una base de dades dedicada exclusivament a recursos web 

sap que té al seu abast de manera immediata tots els materials que hi 
troba descrits independentment del servidor on estiguin situats –donant 
per descomptat, és clar, que els enllaços funcionen. En el catàleg 
tradicional, en canvi, hi consten majoritàriament els documents que hi ha 
a una col· lecció física i, per això, és més fàcil que només el consultin 
els usuaris habituals de la col· lecció. Així doncs, una base de dades 
només de recursos web pot tenir una projecció més gran, ja que permet 
arribar a un públic que no és (ni serà) usuari –en el sentit més 
tradicional del terme– de la biblioteca. 

 
Ara bé, el catàleg ha tingut tradicionalment unes característiques que l’han 
convertit en una eina òptima per a la recuperació de la informació i han facilitat 
l’intercanvi de registres. És per això que l’elaboració d’una base de dades de 
recursos web separada del catàleg hauria de partir de les condicions prèvies 
següents: la normalització de les descripcions i l’ús de les eines estàndard 
d’indexació i classificació dels recursos. Seguir aquestes directrius podria 
assegurar: 1) la transferència de registres des de la base de dades de 
recursos web al CCUC i als catàlegs locals de les biblioteques que 
participessin en el projecte; 2) en el cas de disposar d’un client-servidor 
Z39.50, la consulta simultània i uniformitzada del catàleg i de la base de dades 
de recursos web.  
 
La idea central de la proposta seria elaborar una base de dades de recursos 
web que deixés a les biblioteques participants en el projecte la llibertat de 
decidir la política local d’integració d’aquests recursos en el catàleg propi i 
que, en el cas d’optar per la integració, se’ls facilités aquesta tasca al màxim 
sense que calgués catalogar de nou el document. Òbviament, la normalització 
de la descripció i dels punts d’accés –bibliogràfics i de matèries– serien les 
peces claus d’aquesta possible integració. 
 
 
4.4  S’han de crear grups específics de treball que planifiquin els 
components del projecte 
 
Abordar un projecte de les característiques descrites implica aprofundir en 
diverses línies de treball. El resultat final hauria de ser un manual de 
procediments que, després d’un estudi en profunditat, contemplés i detallés 
tots els aspectes relatius als components següents del projecte:  
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4.4.1  Elaboració de criteris de selecció 
 
Caldrà disposar d'uns criteris precisos que guiïn la política de 
desenvolupament de la col· lecció de recursos web gratuïts d’interès 
acadèmic. Aquest document també haurà de prestar atenció a les tipologies de 
recursos web que s’inclouen o s’exclouen de la base de dades (llistes de 
discussió, grups de notícies, pàgines web institucionals, pàgines web 
personals, etc.).  
 
4.4.2  Organització del sistema de manteniment i actualització 
 
Pel que fa al manteniment de la base de dades, s'haurà de crear un equip o 
comitè tècnic que decideixi aspectes relatius a l’organització del treball. Per 
exemple, cal determinar si s’opta per un sistema centralitzat –creació d'un únic 
comitè que s'ocupi de tot el relacionat amb la selecció i tractament dels 
recursos– o descentralitzat –distribució temàtica de la selecció i tractament 
dels recursos web entre les biblioteques que hi participen. També cal decidir el 
mecanisme d’aplicació dels criteris de selecció, els processos de revisió de les 
descripcions, etc.  
 
4.4.3  Especificacions per a la descripció bibliogràfica 
 
Per tal d’assegurar la transportabilitat i/o la consulta simultània de bases de 
dades separades, les descripcions dels recursos han de ser similars a les dels 
documents que s’inclouen en el catàleg. Tanmateix, triar el registre MARC 
limitaria molt les opcions per gestionar els registres. Per això, seria 
recomanable seguir les especificacions del Dublin Core que tenen l’aval 
d’organismes de prestigi dins l’àmbit bibliotecari i que s’estan imposant per a la 
catalogació de recursos web a la Xarxa mateixa. El fet que OCLC experimenti, 
en el projecte CORC, amb registres MARC i registres DC i que ella mateixa 
estigui implicada en el desenvolupament d’aquest sistema de metadades 
assegura que els registres DC puguin convertir-se a registres MARC.  
 
La recomanació de seguir les especificacions del Dublin Core, no evita que 
s’hagin de concretar una sèrie d’aspectes previs a l’aplicació del sistema: 
etiquetes que s'utilitzen, disseny dels formularis d'entrada de dades, taula de 
correspondències entre els elements del DC i els del registre MARC, etc. 
 
També pel que fa al contingut del registre cal assegurar que els punts d’accés 
bibliogràfics siguin els mateixos que s’empren en el catàleg. El fet de no 
disposar d’una base de dades nacional d’autoritats de noms i títols pot 
dificultar la tasca de control i unificació d’encapçalaments entre les dues bases 
de dades. 
 
4.4.4 Especificació de les eines emprades en la indexació i classificació 
dels recursos 
 
De la mateixa manera que cal assegurar una correspondència entre els punts 
d’accés bibliogràfics emprats en el catàleg i els emprats a la base de dades de 
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recursos web, també caldria que les eines de classificació i d’indexació 
emprades en l’anàlisi de contingut dels recursos web coincidís amb les 
utilitzades en el catàleg. En el context català, aquest és un apartat 
especialment complex i problemàtic, ja que es parteix d'una situació de 
diversitat tant pel que fa a la indexació com a la classificació –en els registres 
del CCUC s'utilitzen diverses llistes locals d'encapçalaments que parteixen 
dels LCSH i tesaurus, i conviuen sense relacionar-se la CDU i la LCC. 
Tanmateix, en tractar-se de crear un instrument nou i separat del catàleg, les 
biblioteques participants en el projecte haurien de fer l’esforç de definir eines 
comunes de classificació i d’indexació per no disminuir les capacitats de 
recuperació de la base de dades; l’adaptació a les eines emprades localment 
podria fer-se en el moment d’integrar els registres en el catàleg local. 
 
4.4.5  Sistema informàtic i opcions de consulta 
 
L’equip de treball que estudiï aquestes qüestions haurà de determinar les 
opcions de consulta permeses (camps recuperables, interfícies d'usuari, etc.) i 
també el tipus de programa informàtic més idoni per facilitar la consulta des del 
web i per assegurar una  comunicació fàcil i l’intercanvi de registres amb el 
sistema de gestió del CCUC i dels catàlegs locals. 
 
 
4.5  Promoció del servei 
 
Els productes d’informació creats a Internet i per a Internet tenen, en aquests 
moments, molt bona premsa – encara més si el seu objecte són recursos 
informatius de la mateixa Xarxa. Aquest és un factor que cal aprofitar amb la 
promoció del servei.  
 
El públic potencial al qual aniria adreçada una base de dades de recursos web 
pensada sobretot per a la comunitat acadèmica i de recerca seria el següent:  

- Usuaris de les biblioteques del CBUC. 
- Usuaris d’altres biblioteques universitàries i de recerca de l’Estat. 
- Internautes que no són actualment usuaris d’aquestes biblioteques (en 

especial catalans i espanyols, però no pas de forma exclusiva). 
- Centres d'informació catalans que no són al CBUC. 
- Centres espanyols i llatinoamericans. 
- Organismes de l’Administració pública i l’empresa privada tan de l’Estat –

per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
Vilaweb, la premsa diària, etc.– com internacionals –altres “subject 
gateways” i biblioteques universitàries i de recerca d’altres països. 
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