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La traducció catalana ha estat feta, amb permís de NISO Press, per Mònica Gonzàlez i Gavara 
(Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona). 
NISO Press, departament de publicacions de la National Information Standards Organization 
(http://www.niso.org), no garanteix l’exactitud d’aquesta traducció. 
 
NISO Framework Advisory Group és un grup de treball de NISO (National Information 
Standards Organization), associació creada per l’American National Standards Institute (ANSI) 
per identificar, desenvolupar, mantenir i publicar pautes tècniques per a la gestió de la 
informació. 
 

RESUM 
 

Segona edició d’un informe que identifica els components clau necessaris per formar bones 
biblioteques digitals. Proporciona un marc de treball per identificar, organitzar i aplicar els 
coneixements i recursos existents en els processos de desenvolupament i gestió d’una 
col·lecció digital. S’inclou informació sobre col·leccions, objectes, metadades i planificació de 
projectes, acompanyada d’abundant bibliografia disponible a internet.  
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PREFACI  
 
Aquesta revisió ha estat elaborada pel NISO Framework Advisory Group: 
 

- Grace Agnew, Rutgers University 
- Liz Bishoff, OCLC, Inc. 
- Priscilla Caplan (directora), Florida Center for Library Automation 
- Rebecca Guenther, Library of Congress 
- Ingrid Hsieh-Yee, Catholic University 
- Assistents: Amy Alderfer, estudiant llicenciada de la Catholic University, i Jen Childree, 

estudiant del Sante Fe Community College 
 
Amb el nostre profund agraïment a Joan K. Lippincott i Peter Hirtle per les seves crítiques i 
consells, i als nostres col·legues de l’Illinois Digital Archives Project, el Don Hunter Archive 
Project i el New Jersey Digital Highway Project per haver compartit les seves experiències a 
través dels estudis de casos. 
 
La primera (2001) edició d’aquest document va ser elaborada per membres del IMLS Digital 
Library Forum: 
 

- Liz Bishoff, Colorado Digitization Alliance 
- Priscilla Caplan (directora), Florida Center for Library Automation 
- Tim Cole, University of Illinois Urbana-Champaign 
- Anne Craig, Illinois State Library 
- Daniel Greenstein, Digital Library Federation 
- Doug Holland, Missouri Botanical Garden 
- Ellen Kabat-Lensch, Eastern Iowa Community College 
- Tom Moritz, American Museum of Natural History 
- John Saylor, Cornell University 

 
Una nota sobre el patrocini d’aquest Marc: 
 
La primera edició d’aquest document va ser patrocinada per l’Institute of Museum and Library 
Services (IMLS). L’IMLS va donar suport al desenvolupament del Marc per animar les 
institucions a planificar estratègicament les seves pràctiques de digitalització per tal de 
desenvolupar col·leccions que poguessin ésser accessibles i útils a llarg termini, i que es 
poguessin integrar amb altres col·leccions digitals i així recolzar una xarxa cada vegada més 
gran de recursos digitals d’informació àmpliament accessibles. L’IMLS vol fomentar l’ús 
d’aquest Marc per ajudar els responsables de desenvolupar col·leccions a planificar i 
implementar bones pràctiques digitals. No obstant, l’ús del Marc no està lligat al patrocini de 
l’IMLS, que ve determinat per procediments independents de proposta, avaluació i selecció que 
estan àmpliament documentats a la pàgina web de l’IMLS. Aquesta segona edició és ara 
patrocinada per la National Information Standards Organization (NISO), una organització que 
dóna suport al desenvolupament i manteniment de pautes i directrius d’informació per fomentar 
les bones pràctiques en el desenvolupament i l’intercanvi d’informació digital. 
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INTRODUCCIÓ  
 
Aquest Marc té dos propòsits. En primer lloc, proporcionar una perspectiva general d’alguns 
dels principals components i activitats involucrats en la creació de bones col·leccions digitals. 
En segon lloc, proporcionar un marc per identificar, organitzar i aplicar el coneixement i els 
recursos existents per recolzar el desenvolupament de sòlides pràctiques locals per crear i 
gestionar bones col·leccions digitals. Va dirigit a dues audiències: organitzacions de patrimoni 
cultural que planifiquen projectes per crear col·leccions digitals, i organitzacions patrocinadores 
que volen fomentar el desenvolupament de bones col·leccions digitals. 
 
L’ús de la paraula bones en aquest context requereix una explicació. En els primers temps de 
la digitalització, els projectes sovint eren justificats com camps de proves, és adir, vehicles per 
al desenvolupament de mètodes i tecnologies, experiments per a la innovació tècnica o 
organitzativa, o simplement experiències d’aprenentatge per ajudar l’organització a determinar 
quin rol, si s’esqueia, jugaria en l’espai emergent de la informació digital. Com a camp de 
proves, una col·lecció podia ser considerada bona si proporcionava una demostració del 
concepte, fins i tot si la col·lecció tenia una utilitat mínima per als usuaris de l’organització o si 
desapareixia totalment final del període del projecte. 
 
A mesura que l’entorn digital va madurar, les pautes i les pràctiques per ajudar els gestors de la 
col·lecció van sortir de la fase del camp de proves. El focus de la formació de col·leccions es va 
moure cap a la meta de crear col·leccions pertinents i útils que responguessin a les necessitats 
d’una o de més comunitats d’usuaris. La barra del que era “bo” es va elevar per incloure nivells 
d’usabilitat, accessibilitat i idoneïtat per a l’ús apropiat de grup(s) previst(os) d’usuaris. 
 
El desenvolupament de col·leccions digitals ha arribat ara a una tercera etapa, on ja no és 
suficient proporcionar eficaçment la informació a una audiència coneguda. A mesura que 
l’entorn digital mateix ha madurat per esdevenir un fonamental i sovint el principal vehicle per 
donar informació a la gran majoria de gent, la integració i la fiabilitat s’han convertit en criteris 
primordials per a la formació de col·leccions digitals. Els formats i les tecnologies web ara 
inclouen la integració d’enormes quantitats d’informació desigual i els usuaris demanen cada 
vegada més satisfer les seves necessitats d’informació amb un “one-stop shopping”. 
Paral·lelament, l’enorme quantitat d’informació disponible fa molt difícil per als usuaris trobar 
informació fiable –informació que se sap que estarà disponible a llarg termini i que se sap que 
és autèntica. Els objectes, les metadades i les col·leccions cal que ara siguin vistos no només 
dins del context dels projectes que els van crear, sinó també com blocs constituïts que els 
altres poden reutilitzar, reempaquetar i fer servir per proporcionar serveis. Els indicadors del 
que és “bo” ara han de posar l’èmfasi en els factors que contribueixin a la interoperabilitat, la 
reusabilitat, la persistència, la verificació, la documentació i el suport als drets de propietat 
intel·lectual. 
 
El Marc està organitzat al voltant d’indicadors del que és “bo” per a quatre entitats centrals: 

- Col·leccions (grups d’objectes relacionats) 
- Objectes (materials digitals) 
- Metadades (informació relativa als objectes) 
- Projectes (iniciatives per crear o gestionar col·leccions) 

 
Fixeu-vos que els serveis han estat exclosos d’aquest estudi deliberadament. S’espera que si 
es creen col·leccions, objectes i metadades de qualitat, serà possible que qualsevol nombre de 
serveis d’alt nivell facin un ús efectiu d’aquestes entitats. 
 
Per cadascuna d’aquestes quatre entitats es defineixen i es debaten principis generals 
relacionats amb la qualitat, i s’identifiquen recursos que puguin proporcionar més informació. 
Aquests recursos poden ser pautes, directrius, pràctiques òptimes (“best practices”), 
explicacions, debats, “clearinghouses”, estudis de cas o exemples. Ens hem esforçat per 
seleccionar recursos que siguin útils, actuals i acceptats àmpliament com recursos de 
confiança. No obstant, la llista no és exhaustiva i, donada la naturalesa dinàmica de la 
informació digital, es pot esperar que canviïn amb el temps. Els recursos que proposem en 
alguns casos serviran com un punt de partida per adreçar el lector a altres recursos 
addicionals. Aquest Marc està pensat per ser prou flexible per incloure nous principis, 
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consideracions i recursos, i per absorbir les contribucions d’altri. Al mateix temps, vol ser una 
introducció concisa a les consideracions centrals per formar bones col·leccions digitals i servir 
com a trampolí per encoratjar noves recerques i innovacions per part dels seus lectors. 
 
No hi ha normes absolutes per crear bones col·leccions, objectes o metadades. Cada projecte 
és únic, amb les seves pròpies metes i necessitats. Hi ha gairebé tantes maneres de classificar 
col·leccions com hi ha col·leccions. Els projectes que s’ocupen de llegats o de materials 
originalment digitals (“born-digital”), per exemple, tenen casuístiques diferents que els projectes 
que s’embarquen en una nova digitalització per crear col·leccions absolutament noves. Els 
museus, les biblioteques i les juntes escolars tenen diferents circumscripcions, prioritats, cultura 
institucional, mecanismes de finançament i estructures de govern. La clau per portar a terme 
amb èxit un projecte consisteix en no seguir estrictament un camí determinat sinó en planificar 
estratègicament i en fer eleccions encertades dins d’una sèrie d’eines i processos per recolzar 
les metes i les necessitats úniques de cada col·lecció. Per utilitzar el Marc amb èxit, els 
planificadors del projecte haurien de tenir en compte els objectius de la seva organització, la 
seva audiència, i els continguts als quals poden accedir, i haurien de seleccionar el grup de 
principis i recursos que millor s’adaptin a les necessitats del seu projecte, mentre s’asseguren 
que els continguts es podran reutilitzar en contextos nous i innovadors. 
 
Hi ha un gran nombre d’excel·lents recursos que proporcionen una visió integral dels projectes 
de digitalització, tractant temes que van des de la selecció, captura i descripció fins a la 
preservació i l’accés a llarg termini. Els següent són summament recomanats: 
 

- The NINCH guide to good practice in the digital representation and management of 
cultural heritage materials, 2002. http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/ 

 
- Northeast Document Conservation Center. Handbook for digital projects: a 

management took for preservation & access, 2000. 
http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm 
 

- Anne R. Kenney and Oya Y. Rieger. Moving theory into practice: digital imaging for 
libraries and archives (Research Libraries Group, 2000). Un document d’aprenentatge 
en línia que serveix d’introducció als temes tractats de manera més extensa al volum 
imprès. 
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/ 
 

- The Arts and Humanities Data Service (AHDS) publica una sèrie de guies per a la bona 
pràctica que tracta la col·lecció, la descripció i la digitalització de tipus específics de 
materials, tals com GIS [Geographic Information Systems], recursos per a arts 
escèniques i realitat virtual. 
http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/index.htm 
 

- Stephen Chapman. “Techniques for creating sustainable digital collections” a Library 
Technology Reports, 40(5) (Sept./Oct. 2004). Disponible a través de Library 
Technology Reports a https://www.techsource.ala.org/ltr/. Tracta els projectes de 
digitalització de manera menys exhaustiva però més profunda. 
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COL·LECCIONS  
 
Una col·lecció digital està constituïda per objectes digitals que s’han seleccionat i organitzat per 
facilitar el seu accés i el seu ús. Les bones col·leccions digitals inclouen metadades que 
s’utilitzen per descriure’ls i gestionar-los. Les metadades poden aplicar-se a tota la col·lecció 
com un conjunt, als objectes individuals dins de la col·lecció, o de les dues maneres. A més 
dels objectes i les metadades, una col·lecció digital incorporarà com a mínim una interfície que 
hi doni accés. Aquesta interfície normalment inclou un sistema per cercar els objectes, un 
sistema per navegar a través de categories significatives d’objectes, i mètodes per recuperar, 
presentar i utilitzar els objectes. Com a tal, el conjunt és més gran que la suma de les parts. 
Les col·leccions digitals generalment són creades per organitzacions o grups d’organitzacions 
cooperadores, sovint com a part d’un projecte. 
 
Els principis que s’apliquen a les bones col·leccions digitals són: 
 
 
Principi de les col·leccions 1: Una bona col·lecció digital és creada d’acord amb una 
política explícita de desenvolupament de la col·lecció que ha estat acordada i 
documentada abans de començar la digitalització. 
 
De tots els factors, el desenvolupament de la col·lecció és el que està més estretament 
relacionat amb les metes i les competències d’una organització. Els gestors de la col·lecció 
haurien de ser capaços de resumir la missió de la seva organització i articular la manera en què 
la col·lecció proposada fomenta o recolza aquesta missió. Els directors de projecte haurien de 
ser capaços d’identificar l’/les audiència/es de la col·lecció a la/les qual/s s’adrecen (tant a curt 
termini com en el futur), i com es relacionen els materials seleccionats amb la seva audiència. 
La col·lecció digital hauria d’encaixar amb la política global de la col·lecció de l’organització, ja 
que les col·leccions digitals no han d’estar aïllades de la resta de materials o de la col·lecció 
com a conjunt. 
 
Sovint és dóna una suposició no comprovada que afirma que la digitalització augmentarà 
dràsticament l’ús o el valor dels materials. Aquest no ha de ser necessàriament el cas, i les 
agències de finançament en particular han après a esperar una justificació més considerada. Si 
els materials existeixen en un format no-digital, quant d’ús se’n fa? Quins factors influiran 
específicament en el seu ús o el seu valor quan siguin digitals? 
 
Els documents següents són directrius per seleccionar materials per a la digitalització. La llista 
no inclou polítiques de desenvolupament de col·leccions electròniques, les quals són 
documents adreçats a guiar les biblioteques en la seva selecció de recursos disponibles 
comercialment. 
 

- Building the digital collection (Library of Congress, 1999). 
http://memory.loc.gov/ammem/ndlpedit/handbook/digitizing.html 

 
- D. Greenstein. Strategies for developing sustainable and scalable digital library 

collections (Digital Library Federation, May 2000). 
http://www.diglib.org/collections/collstrat.htm 

 
- Dan Hazen, Jeffrey Horrell, i Jan Merrill-Oldham. Selecting research collections for 

digitization (CLIR, August 1998).  http://www.clir.org/pubs/abstract/pub74.html 
 
- Joint RLG and NPO Preservation Conference. Guidelines for digital imaging: guidance 

for selecting materials for digitisation. http://www.rlg.org/preserv/joint/ayris.html 
 

- Moving theory into practice. Digital imaging tutorial: selection. 
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/selection/selection-01.html 
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- Towards a learning nation: the digital contribution. Recommendations proposed by the 
Federal Task Force on Digitization. Final Report. (December 31, 1997). Part B Issue 2: 
Selecting materials for digitization. Encara que aquest document s’adreça a les 
col·leccions canadenques, els principis es poden generalitzar. 
http://www.collectionscanada.ca/8/3/r3-407-e.html 
 

Un informe del DLESE Collections Committee, How to identify the “best” resources for the 
reviewed collection of the digital library for Earth System Education, descriu un procés de 
selecció que es podria aplicar a altres recursos d’aprenentatge. 
(http://www.ldeo.columbia.edu/DLESE/collections/CGms.html) 
 
Segueixen uns quants exemples de polítiques locals de desenvolupament de la col·lecció. Es 
tracta d’una selecció, no d’un llistat exhaustiu. 
 

- Columbia University Libraries. Selection criteria for digital imaging. 
http://www.columbia.edu/cu/libraries/digital/criteria.html 

 
- Library of Congress. Collections policy statements: electronic resources. 

http://lcweb.loc.gov/acq/devpol/electron.html 
 

- New Jersey Digital Highway. Collection development policy 
http://www.njdigitalhighway.org/documents/njdh-coll-dev-policy.pdf 

 
- North Carolina ECHO (Exploring Cultural Heritage Online). Portal Collection 

development policy. Criteria for selecting sites to include in a portal. 
http://www.ncecho.org/colldev.asp 

 
- University of California. Selection criteria for digitization. 

http://www.library.ucsb.edu/ucpag/digselec.html 
 
Es poden trobar exemples addicionals a la base de dades de documents sobre biblioteques 
digitals de la Digital Library Federation, que inclou les polítiques de desenvolupament de la 
col·lecció de diversos membres de la DLF (http://www.hti.umich.edu/cgi/b/bib/bix-idx?c=dlf) [no 
funciona; utilitzeu http://www.diglib.org, nota de la tr.]. Algunes d’aquestes polítiques fan 
referència a totes les adquisicions de documents electrònics, mentre que altres se centren en la 
digitalització retrospectiva. Busqueu com a matèria Collection development policies and 
practices. 
 
En algunes ocasions, la digitalitzacio pot ser una opció vàlida per reformatar materials en paper 
i analògics de cara a la seva preservació. L’any 2004 l’Association of Research Libraries va 
promoure la digitalització com una opció acceptable per reformatar els materials per a la 
preservació. Hi ha una sèrie de directrius per seleccionar materials per digitalitzar 
específicament amb el propòsit de preservar-los: 
 

- Joint RLG and NPO Preservation Conference. Guidelines for digital imaging: selection 
guidelines for preservation. http://www.rlg.org/preserv/joint/gertz.html 

 
- Selection criteria for preservation digital reformatting. Library of Congress Preservation 

Reformatting Division. http://www.loc.gov/preserv/prd/presdig/presselection.html 
 
Els responsables de formar la col·lecció han de tenir en compte que poden existir restriccions 
especials en relació a materials que siguin delicats políticament i culturalment. Fins i tots els 
documents que no són excepcionals dins d’una col·lecció poden resultar pertorbadors si es 
treuen de context. Algunes directrius de selecció que paren una atenció particular a la qüestió 
de la sensibilitat es poden trobar dins d’un manual del Northeast Documentarion and 
Conservation Center: Handbook for digital projects, chapter IV: Selection of materials for 
scanning, by Diane Vogt-O’Connor (http://www.nedcc.org/digital/iv.htm). 
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Principi de les col·leccions 2: Les col·leccions s’haurien de descriure de manera que 
l’usuari pogués esbrinar característiques de la col·lecció, tals com l’abast, el format, les 
restriccions d’ús, la propietat, i qualsevol informació significativa per determinar 
l’autenticitat, la integritat i la interpretació de la col·lecció. 
 
La descripció de la col·lecció és una forma de metadada (vegeu també METADADES). 
Aquesta descripció respon a dos objectius: ajuda la gent a descobrir l’existència d’una 
col·lecció, i ajuda els usuaris de la col·lecció a entendre què estan visualitzant. Descriure 
col·leccions en catàlegs i registres ja formats també és una manera d’establir l’autoritat del 
contingut, ajudant els usuaris a distingir la informació fidedigna de la informació informal. 
 
Quan sigui possible, les col·leccions s’haurien de descriure a nivell de col·lecció en registres 
catalogràfics que s’incloguin en catàlegs col·lectius nacionals com les bases de dades OCLC i 
RLIN [RLIN va passar a ser RLIN21 l’agost de 2004, nota de la tr.]. Els llocs web i els objectes 
digitals individuals es poden catalogar per mitjà d’OCLC Connexion 
(http://www.oclc.org/connexion/). 
 
També hi ha una sèrie de directoris on es poden registrar les col·leccions. Les entrades poden 
ser creades per no-catalogadors, i poden ser més simples i més descriptives que els registres 
catalogràfics. El número de desembre del 2000 de RLG DigiNews [Dec. 15, 2000, vol. 4, no. 6] 
dóna un inventari, lleugerament obsolet però encara útil, de directoris de col·leccions 
accessibles a través de la web (http://www.rlg.org/legacy/preserv/diginews/diginews4-
6.html#faq). Els recursos següents permeten a les institucions registrar les seves pròpies 
col·leccions, o proposar que es registrin. 
 

- L’Association of Research Libraries manté una base de dades d’iniciatives digitals que 
inclou informació tant tècnica com de les col·leccions. (Només hi poden contribuir els 
membres de l’ARL). http://www.arl.org/did/index.html 

 
- L’Smithsonian Institution manté una llista d’exposicions virtuals creades per 

biblioteques i arxius. http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/ 
 

- El Directory of Digitized Collections de la UNESCO/IFLA recull les col·leccions i 
programes sobre el patrimoni més importants d’arreu del món. 
http://www.unesco.org/webworld/digicol/ 

 
- La University of Arizona manté el Clearinghouse of Image Databases. 

http://www.library.arizona.edu/images/clearinghouse/clearinghouse.html [l’enllaç remet 
a: http://elearn.arizona.edu/imagelib/] 
 
 

El projecte Digital Collections and Content, una iniciativa patrocinada per l’IMLS a la University 
of Illinois d’Urbana Champagne, està fent un registre de totes les col·leccions digitals formades 
amb el finançament de l’IMLS (http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/resources.htm#whatisregistry). 
La seva pàgina web parla dels beneficis de fer la descripció a nivell de col·lecció i dóna 
exemples d’esquemes de descripcions de col·leccions. De la seva web es pot deduir que no hi 
ha un model dominant de metadades per descriure col·leccions, encara que com a mínim hi ha 
dues iniciatives que s’encaminen a assolir aquest objectiu: 
 

- El projecte Collection Description del programa britànic Research Support Libraries 
Programme (RSLP) dóna enllaços cap a molts materials relacionats amb la descripció 
de col·leccions, incloent-hi un esquema basat en RDF que pretén ésser llegible tant 
pels humans com per les màquines (http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/). El conjunt 
d’elements inclosos en aquest esquema pot servir de llista de les dades que un 
projecte pot voler proporcionar sobre la seva col·lecció. 

 
- Als Estats Units d’Amèrica, s’ha format un grup de treball com a part de la MetaSearch 

Iniative de NISO per fomentar l’estandarització a l’àrea de la descripció de les 
col·leccions, per tal de permetre tant a la gent com a les aplicacions de programari 
seleccionar les col·leccions més rellevants en una metacerca federada de múltiples 
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col·leccions (http://www.niso.org/committees/MS_initiative.html). Es pot consultar una 
llista d’elements d’informació per descriure una col·lecció, directrius per mantenir i 
intercanviar informació sobre la col·lecció, i recomanacions en àmbits més avançats 
com ara usos òptims i directrius d’implementació. 

 
Després que un usuari hagi descobert una col·lecció rellevant, la descripció de la col·lecció 
l’hauria d’ajudar a entendre la naturalesa i l’abast de la col·lecció, i si hi ha cap restricció que es 
pugui aplicar a l’ús dels materials que conté. Si la col·lecció té un lloc web, és una bona opció 
incorporar-hi una descripció narrativa de la col·lecció en prosa. Caldria que hi hagués una 
descripció dels materials compresos en la col·lecció, incloent com i per què es van seleccionar. 
L’organització o organitzacions responsables de formar i mantenir la col·lecció s’han 
d’identificar clarament, ja que la procedència institucional és un criteri important per valorar 
l’autenticitat i l’autoritat de la col·lecció. S’han d’indicar els termes i les condicions d’ús, les 
restriccions en l’accés, el programari especial requerit, els drets d’autor dels materials i els 
punts de contacte per a preguntes i comentaris. Molts planificadors d’aquests projectes 
consideren útils les descripcions de les metodologies, aplicacions informàtiques, formats dels 
registres i esquemes de metadades que s’han utilitzat en formar altres col·leccions. 
 
Trobem bons exemples de termes i condicions d’ús a nivell de col·lecció a l’American Memory 
de la Library of Congress (http://memory.loc.gov/ammem/index.html), a 
JSTOR (http://www.jstor.org/about/terms.html) i a l’Ad*Access Project 
(http://scriptorium.lib.duke.edu/adaccess/copyright.html).  
Per a exemples de llocs web amb àmplia documentació tècnica i de projectes, vegeu 
Ad*Access i la col·lecció digital Historic Pittsburgh (http://digital.library.pitt.edu/pittsburgh/).  
El programa PALMM (Publication of Archival, Library and Museum Materials) de les universitats 
estatals de Florida té una plantilla per registrar col·leccions que conté un requadre on es poden 
incloure enllaços tals com “Sobre la col·lecció”, “Aspectes tècnics”, “Llocs web relacionats”, etc. 
(http://palmm.fcla.edu/strucmeta/guidelines.pdf). 
 
Quan una col·lecció digital també és una col·lecció arxivística cal aplicar unes normes 
especials. Les col·leccions d’arxiu generalment són descrites per conservadors seguint els 
principis establerts de la descripció arxivística. Els instruments per localitzar la informació en els 
arxius descriuen els fons de manera jeràrquica, començant per la descripció de la col·lecció 
com a conjunt, i baixant a través de sèries i subsèries establertes fins arribar als continguts de 
capses i carpetes individuals. 
 

- La General International Standard Archival Description és un conjunt de normes 
generals per a la descripció d’arxius desenvolupades per l’International Council on 
Archives. http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=1 
 

- Encoded Archival Description (EAD) és una representació sistemàtica de les eines per 
localitzar la informació arxivística. EAD sovint s’expressa en llenguatge XML. 
Proporciona un mapa d’estructura jeràrquica per a la col·lecció arxivística. 
http://www.loc.gov/ead/ 

 
 
Principi de les col·leccions 3: Una col·lecció hauria de ser sostenible al llarg del temps. 
En particular, les col·leccions formades amb finançament especial intern o extern 
haurien de tenir un pla per poder seguir essent utilizables més enllà del període de 
finançament. 
 
La sostenibilitat a nivell de la col·lecció està relacionada -tot i que no hi equival- amb la 
perdurabilitat a nivell dels objectes (vegeu OBJECTES). Efectivament, l’estratègia d’arxivament 
a nivell de la col·leció hauria d’anar lligada a l’estratègia de preservació a nivell dels objectes. 
Els gestors de col·leccions que contenen materials d’importància a llarg termini han de prendre 
mesures per assegurar no només que els objectes dins d’elles es preservaran de manera 
utilizable al llarg del temps, sinó també que es mantindrà l’accés als materials a nivell de 
col·lecció. 
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Això implica, en primer lloc, que cal establir alguna mena de compromís institucional per al 
manteniment de la col·lecció en curs. El manteniment de la col·lecció pot comportar, a més de 
la formació de la col·lecció original, diferents conjunts de tècniques i diferents destinacions de 
recursos. El dipòsit (“repository”) digital s’ha d’integrar dins dels processos institucionals de la 
gestió de les col·leccions. Els aspectes del manteniment continuat inclouen funcions com ara 
mantenir la vigència de les localitzacions, assegurar que les aplicacions d’accés segueixen 
essent utilitzables, entrada i neteja de dades, estadístiques de consulta i acumulatives, i 
proporcionar algun tipus de suport a l’usuari final. També inclouen funcions d’administració del 
sistema: actualitzar el maquinari del servidor i el programari del sistema operatiu quan 
s’escaigui, mantenir la seguretat del servidor, i assegurar que sempre és possible restaurar les 
aplicacions i les dates per mitjà de còpies de seguretat. Les institucions estan començant a 
adoptar polítiques de denominació duradora que s’apliquen tant a nivell de la col·lecció com 
dels objectes; a nivell de la col·lecció això pot significar establir un espai de nom (“namespace”) 
inalterable. 
 
Hi ha un corpus de literatura sobre sostenibilitat que va en augment. Aquí presentem dos 
recursos particularment rellevants: 
 

- Building and sustaining digital collections: models for libraries and museums (CLIR, 
Council on Library and Information Resources, August 2001). Fa un informe d’una 
reunió centrada en models de negoci per a la sostenibilitat. 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub100/pub100.pdf 

 
- Waters, Donald J. “Building on success, forging new ground: the question of 

sustainability”, First Monday, vol. 9, no. 5 (May 2004). El responsable del programa de 
comunicacions universitàries a la Andrew W. Mellon Foundation parla de tres factors 
que contribueixen a la sostenibilitat dels recursos digitals universitaris. 
http://www.firstmonday.org/issues/issue9_5/waters/index.html 
 

Com a part del seu objectiu de documentar i promoure estratègies per desenvolupar 
col·leccions digitals sostenibles i ampliables, així com fomentar el desenvolupament de noves 
col·leccions i serveis, la Digital Library Federation està establint el Registry of Digital Masters 
junt amb OCLC. Aquest registre està dissenyat per conservar llibres i revistes digitals que s’han 
creat seguint els Benchmarks for Digital Reproductions de la DLF. Les Digital registry phase 
one implementation guidelines estan disponibles per a les institucions que estiguin fent proves 
sobre aquest punt (http://www.diglib.org/collections/reg/reg.htm). 
 
Segueixen dos treballs sobre la creació de portals de recursos externs (“third-party resources”) 
–més que sobre la creació de nous continguts digitals– que se centren en la sostenibilitat: 
 

- DESIRE information gateways handbook. Conté informació generalment força útil sobre 
la comprovació d’enllaços i activitats relacionades amb el manteniment en una secció 
sobre gestió de la col·lecció. http://www.desire.org/handbook/ 

 
- Pitschmann, Louis A. Building sustainable collections of free third-party web resources. 

(Washington, DC: Digital Library Federation, Council on Library and Information 
Resources, June 2001). http://www.clir.org/pubs/abstract/pub98abst.html 

 
 
Principi de les col·leccions 4: Una bona col·lecció està àmpliament disponible i evita 
obstacles innecessaris per ser utilitzada. Les col·leccions haurien de ser accessibles a 
persones amb discapacitats, i utilitzables eficaçment en conjunció amb tecnologies 
adaptables. 
 
Avui el World Wide Web és un vehicle que proporciona una gran disponibilitat. Les col·leccions 
haurien de ser accessibles a través de la Web, usant tecnologies que són ben familiars a la 
comunitat d’usuaris. Sovint hi ha una relació (“tradeoff”) entre la funcionalitat i la usabilitat 
general; el període d’adopció de noves característiques s’hauria de considerar tenint en compte 
quants usuaris potencials seran capaços d’utilitzar la tecnologia i quants trobaran que és una 
barrera. Els requeriments de la banda ampla també són un altre punt a considerar, ja que 
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alguns formats d’arxiu o interfícies poden no ser utilitzats per individus que tinguin connexions 
de banda estreta. Com a part de la descripció cal documentar la mínima versió del navegador i 
els mínims requeriments d’ample de banda que es necessiten. 
 
Per a les col·leccions d’accés general, les pàgines web i els formularis de cerca que donen 
accéss a la col·lecció, així com la visualització de metadades i objectes digitals, s’han de provar 
en una sèrie d’aplicacions de navegadors (per exemple Netscape, Internet Explorer, Opera) i 
de versions d’aquests navegadors. Els diversos sistemes operatius utilitzen comandes diferents 
per manipular la informació que apareix a la pantalla –per exemple, per seleccionar més d’un 
element en un menú desplegable dins d’una pantalla de cerca–, així que les proves han 
d’incloure els sistemes operatius Windows, Mac i Linux per, com a mínim, els darrers i els 
propers tres anys. Les proves han d’incloure diverses resolucions de pantalla (variant l’alçada i 
l’amplada dels píxels). Pareu atenció a elements problemàtics, com les variacions de color, la 
visualització de caràcters en altres llengües diferents a l’anglès i la interpretació del XML. 
 
Existeixen unes quantes guies de fulls d’estil i navegadors Web, com ara: 
 

- WebReview browser compatibility chart. És un document pràctic per a referències 
puntuals, encara que en la data en que s’elabora aquest escrit ja no està completament 
actualitzat. http://www.afactor.net/toolbox/notes/HTML/info/browsersCompatability.html 

 
- NetMechanic browser compatibility tutorial. És un document d’aprenentatge per ajudar 

a resoldre problemes amb la compatibilitat dels navegadors. 
http://www.netmechanic.com/browser-photo/tutorial.htm 

 
L’informe Performance measures for Federal Agency websites, de Chuck McClure [et al.] 
aborda el disseny de llocs web en termes d’eficiència, efectivitat, qualitat del servei, impacte, 
utilitat i exhaustivitat  
(http://fedbbs.access.gpo.gov/library/download/MEASURES/measures.doc). [l’enllaç no 
funciona, i el document sembla que hagi estat despenjat de la carpeta que el contenia: 
http://fedbbs.access.gpo.gov/measures.htm, nota de la tr.] 
 
L’accessibilitat no només és una bona política, sinó que també forma part de la llei, tal com 
s’expressa a l’Americans with Disabilites Act of 1990. L’International Center for Disability 
Resources on the Internet publica An overview of law & policy for IT accessibility  
(http://www.icdri.org/CynthiaW/SL508overview.html). 
 
Normatives actuals de facto estan essent desenvolupades per la Web Accessibility Initiative 
(WAI) del World Wide Web Consortium (W3C), que ha publicat les Web content accessibility 
guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/). A març del 1004 s’estava 
treballant en un esborrany de la versió 2.0 (vegeu també http://www.w3.org/WAI/) 
[L’esborrany, amb data 19 novembre 2004, està disponible a http://www.w3.org/TR/WCAG20/, 
nota de la tr.] 
 
La Yale University Library ens dóna un exemple de com les directrius d’accessibilitat es poden 
aplicar en un context institucional. El seu document Services for persons with disabilities té una 
secció anomenada Web accessibility guidelines que també fa un llistat d’altres recursos 
d’accessibilitat (http://www.library.yale.edu/Administration/SQIC/spd2.html#s3). 
 
L’aplicació Bobby, un servei gratuït que ofereix la Watchfire Corporation, inspeccionarà un 
pàgina o un lloc web per identificar barreres per a les persones amb discapacitats  
(http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp). 
 
Algunes “clearinghouses” se centren en l’accessibilitat de les webs; entre elles: 
 

- CPB/WGBH National Center for Accessible Media. Té un nombre d’iniciatives per a 
l’accessibilitat, incloent projects enfocats cap als materials d’ensenyament. 
http://ncam.wgbh.org/projects/ 
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- University of Wisconsin. Trace Research and Development Center. Designing more 
usable websites. Recull d’eines, iniciatives, documentació i llocs web molt útils. 
http://trace.wisc.edu/world/web/ 

 
 
Principi de les col·leccions 5: Una bona col·lecció respecta els drets de propietat 
intel·lectual. Els gestors de col·lecció haurien de mantenir un registre conseqüent de 
propietaris dels drets i de les autoritzacions permeses. 
 
La llei de propietat intel·lectual s’ha de considerar des de diversos punts de vista: quins drets 
conserven els propietaris dels materials originals; quins drets o autoritzacions tenen els gestors 
de la col·lecció per digitalitzar el contingut i fer-lo accessible; quins drets sobre el contingut 
digital tenen els propietaris de la col·lecció; quins drets o autoritzacions tenen els usuaris de la 
col·lecció digital per fer ús dels materials 
 
Tant si es veu des d’un punt de vista com d’un altre, el tema dels drets poques vegades està 
clarament estipulat, i la política de drets referent a una col·lecció és més una qüestió de risc en 
la gestió que una qüestió de què està bé o què està malament. 
 
Hi ha una sèrie de reculls sobre llei i política relacionada amb els drets d’autor i la propietat 
intel·lectual. La International Federation of Library Associations (IFLA) té un lloc web d’abast 
internacional (http://www.ifla.org/II/cpyright.htm). La Library of Congress Copyright Office té un 
lloc web que combina informació general i de procediment (http://www.copyright.gov/). 
 
Entre les publicacions especialment útils sobre drets d’autor s’inclouen: 
 

- Georgia Harper. Copyright crash course. Introducció general a virtualment totes les 
qüestions relatives als drets d’autor. Conté una secció particularment útil sobre la 
logística per obtenir una autorització, que pren la perspectiva del risc versus el benefici. 
http://www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/cprtindx.htm 

 
- Mary Minnow. Library digitization projects and copyright. Presentada de manera 

exhaustiva i amena. http://www.llrx.com/features/digitization.htm 
 
- Intellectual property law primer for multimedia developers i Licensing still images: some 

basic information for multimedia developers. Dues fonts per als desenvolupadors de 
multimèdies, una mica antigues (1994) però molt ben considerades. 
http://www.llrx.com/features/digitization.htm 

 
- Peter Hirtle. When works pass into the public domain in the United States: copyright 

term for archivists and librarians. Una pràctica taula per consultar quin és l’estatus 
probable segons la data de publicació.  
http://www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm 

 
Si els materials digitalitzats tenen restriccions d’ús, aquestes s’han de documentar i fer complir. 
Avui hi ha pocs mecanismes per exercir un control sistemàtic dels recursos. Els Rights 
Expression Languages (RELs) són considerats per alguns com una solució, i el seu 
desenvolupament continuat i la seva aplicació se segueixen amb atenció. Rights expression 
languages: a report for the Library of Congress (Karen Coyle, 2004) analitza una mostra dels 
llenguatges d’expressió de drets des del punt de vista de la selecció, manteniment i preservació 
dels continguts digitals (http://www.loc.gov/standards/relreport.pdf). 
 
Els temes relacionats amb la propietat intel·lectual al voltant dels mitjans digitals, que es poden 
compartir ràpidament amb una gran audiència a través d’internet, han donat com a resultat una 
allau de legislació que tracta de fer arribar les disposicions de la Copyright Act (Títol 17 del US 
Code) als mitjans digitals. La controvertida Digital Millennium Copyright Act (DMCA) va entrar 
en vigor l’octubre de 2000, i considera explícitament algunes qüestions de la informació digital 
com a part de la Copyright Act. La American Library Association ofereix una excel·lent visió 
global de la DMCA 
(http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/dmca/Default2515.htm). 
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Principi de les col·leccions 6: Una bona col·lecció té mecanismes per obtenir dades d’ús 
i altres dades que permetin mesurar sistemàticament la utilitat. 
 
La gestió efectiva de la col·lecció inclou el mesurament sistemàtic de la utilitat de la col·lecció, 
incloent-hi dades consistents de l’ús, que es puguin avaluar al llarg del temps per valorar la 
rellevància continuada de la col·lecció per als usuaris, així com el mesurament de la utilitat 
continuada de la col·lecció en donar suport a la missió de l’organització. Aquest és important 
per demostrar l’èxit i garantir un recolzament institucional continuat. 
 
Es pot fer servir una àmplia varietat de mètodes de recerca per avaluar la utilitat de la 
col·lecció. En són uns quants exemples l’observació, enquestes, entrevistes, experiments i 
anàlisi del registre de transaccions (“transaction log”). Cada mètode té els seus avantatges i les 
seves limitacions. Els registres de transaccions, per exemple, proporcionen dades sobre el 
volum d’ús, quins materials es van fer servir, i qui els va utilitzar (“aquest document va ser 
visualitzat per X usuaris des de Y dominis diferents”), però per ells mateixos donen poca 
informació sobre com són útils les col·leccions per als usuaris. Els avaluadors, aleshores, 
necessitaran recórrer a una sèrie de mesuraments fent servir diversos mètodes de recollida de 
dades per obtenir un dibuix clar de la utilitat d’una col·lecció digital. 
 
Com que els mesuraments s’han de mantenir al llarg del temps i això requerirà destinar-hi 
recursos, els mesuraments escollits s’haurien de dissenyar per servir a algun objectiu del 
projecte o de l’organització patrocinadora. Un objectiu corrent és tractar de justificar els 
recursos dedicats a una col·lecció pel volum d’ús, tant de manera general com dins d’un 
determinat sector d’usuaris. Altres objectius poden ser aclarir la política de desenvolupament 
de la col·lecció o millorar la funcionalitat del sistema de recuperació i obtenció d’informació. 
 
Les xifres també són una eina per avaluar les col·leccions i els projectes (vegeu PROJECTES). 
L’avaluació és un procés iteratiu. Els resultats de l’avaluació haurien de contribuir al disseny i la 
millora d’una col·lecció digital. Per exemple, els suggeriments dels usuaris es poden codificar i 
compartir amb altres usuaris, tal com es fa amb les avaluacions dels objectes digitals que fan 
els professors en la col·lecció de materials per a l’ensenyament MERLOT [Multimedia 
Educational Resource for Learning and Online Teaching, http://www.merlot.org/Home.po, nota 
de la tr.]. Dos informes del CLIR proporcionen bones visions de mètodes d’avaluació utilitzats 
per les principals biblioteques digitals per valorar les seves col·leccions i serveis digitals: 
 

- Carol Tenopir. Use and users of electronic library resources. 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub120/contents.html 
 

- Denise Troll Covey. Usage and usability assessment: library practices and concerns. 
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub105abst.html 

 
Estan apareixent pautes per mesurar l’ús i l’efectivitat dels continguts digitals: 
 

- El Code of practice del projecte COUNTER s’adreça als representants comercials però 
també es pot fer servir per a les col·leccions del patrimoni cultural. 
http://www.projectcounter.org/ 

 
- El Report on the NISO Forum on Performance Measures and Statistics for Libraries 

conté una útil “webografia” d’iniciatives i recursos. 
http://www.niso.org/news/reports/stats-rpt.html 

 
- L’Association of Research Libraries té una iniciativa per desenvolupar mesuraments de 

recursos electrònics (E-metrics), que inclou tant recursos comercials com col·leccions 
digitals locals. http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/index.html 

 
- La National Information Standards Organization ha revisat la Z39.7, una norma per a 

les estadístiques de biblioteques, per incloure millors mesuraments pels recursos 
electrònics. http://www.niso.org/emetrics/ 
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Principi de les col·leccions 7: Una bona col·lecció encaixa dins el context més gran de 
destacades iniciatives nacionals i internacionals de biblioteques digitals. Per exemple, 
les col·leccions de continguts útils per a l’ensenyament de ciències, matemàtiques i/o 
enginyeria haurien de poder ésser utilitzades a la National Science Digital Library 
(NSDL), patrocinada per la National Science Foundation (NSF). 
 
Els gestors de col·lecció haurien de conèixer les prioritats nacionals i internacionals tals com els 
Grans Reptes (“Grand Challenges”) en ciència i informàtica quan defineixen el contingut 
intel·lectual de les seves col·leccions. Aquesta és una manera d’estendre l’ús i la utilitat de les 
col·leccions digitals i els pot ajudar a obtenir un recolzament substancial. 
 
Els gestors de col·lecció també haurien de parar atenció a les qüestions d’interoperabilitat, 
particularment a la capacitat d’aportar metadades a instruments de cerca més inclusius. 
Haurien d’estar atents i en contacte amb els esforços que es fan en aquest camp, seguir els 
punts de referència sobre qualitat del contingut i sobre metadades que estan àmpliament 
acceptats, i proporcionar als usuaris descripcions adequades de la col·lecció, per tal de situar 
una col·lecció en el context d’altres. 
 
Algunes eines que recolzen la interoperabilitat inclouen: 
 

- Dublin Core Metadata Initiative. A més del conjunt d’elements, DCMI està 
desenvolupant registres per la interoperabilitat de les metadades. http://dublincore.org/ 

 
- METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), un model desenvolupat per la 

comunitat bibliotecària per intercanviar objectes digitals. 
http://www.loc.gov/standards/mets/ 

 
- MXF (Materials Exchange Format), un entorn (“wrapper”) que pretén facilitar l’intercanvi 

d’informació audiovisual entre organitzacions i aplicacions. 
http://www.broadcastpapers.com/sigdis/Snell&WilcoxMXF01.htm 

 
- Open Archives Initiative (OAI), que ha desenvolupat un protocol per aportar metadades 

locals a dipòsits (“repositories”) més grans de metadades. http://www.openarchives.org/ 
 
Les col·leccions especialitzades en una matèria poden encaixar en “clearinghouses” o en 
portals cooperatius més amplis. Els planificadors de projectes haurien de buscar 
“clearinghouses” en la seva àrea temàtica; el nombre de “clearinghouses” va augmentant, 
sobretot en àrees relacionades amb la informació científica o ambiental. Per exemple: 
 

- Geospatial Data Clearinghouse. Col·lecció de més de 250 servidors de dades 
espacials, que contenen dades geogràfiques pensades especialment per ésser 
utilitzades en sistemes d’informació geogràfica (GIS), sistemes de processament 
d’imatges i altre programari de modelat. 
http://www.fgdc.gov/clearinghouse/clearinghouse.html 

 
- Global Biodiversity Information Facility. El seu propòsit és “la compilació, enllaç, 

normalització, digitalització i difusió global de dades sobre la biodiversitat del món”. 
http://www.gbif.org/ 

 
- Moving Image Collections (MIC). Catàleg col·lectiu d’imatges en moviment gestionat 

per diverses organitzacions, que té un directori d’arxius i enllaços a altres recursos 
d’imatges en moviment. http://mic.imtc.gatech.edu/ 

 
- National Science Digital Library. Col·lecció de materials útils en l’ensenyament de 

ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Està basada en l’OAI. 
http://www.nsdl.org/ 

 
- Sheet Music Consortium. Està formant una col·lecció oberta de partitures digitalitzades, 

i també utilitza el protocol OAI. http://digital.library.ucla.edu/sheetmusic/ 
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- Research Libraries Group’s Cultural Materials Initiative. Dipòsit central de metadades I 
alguns continguts per a objectes digitals del patrimoni cultural. 
http://www.rlg.org/culturalres 

 
Els portals cooperatius són passarel·les a llocs web ja existents i a altres recursos mantinguts 
de manera col·laborativa per un grup d’institucions, cadascuna de les quals té la responsabilitat 
de seleccionar recursos de qualitat dins d’un subtema d’una àrea temàtica més àmplia. Alguns 
exemples són: 
 

- AgNIC, un portal d’informació agrícola desenvolupat per la National Library of 
Agriculture, les universitats on s’imparteixen estudis agrícoles i altres col·laboradors. 
http://www.agnic.org 

 
- HealthWeb, un projecte cooperatiu d’unes 20 biblioteques de ciències de la salut, que 

reuneix recursos relacionats amb la salut. http://healthweb.org 
 
 
 

Estudi de cas: Perfeccionant una política de selecció 
 

Illinois State Library, Illinois Digital Archives 
 
L’Illinois Digital Archives (IDA), un projecte començat l’any 1998 per la Illinois State Library 
(ISL), actua a la vegada com un motor de cerca i com una eina de desenvolupament. Com a 
motor de cerca indexa recursos digitals localitzats als llocs web de biblioteques, museus i 
institucions culturals al llarg de l’estat. Entre aquests llocs indexats hi ha llocs relacionats amb 
la història d’Illinois a través de la història de comunitats locals, dones, mineria del carbó, i 
esdeveniments com la desfilada nazi a Skokie. Com a eina de desenvolupament el projecte 
ofereix subvencions a les biblioteques perquè processin i cataloguin recursos addicionals sobre 
la història de l’estat que s’afegiran a l’IDA. 
 
Abans que el projecte desenvolupés directrius i criteris de selecció explícits, s’acceptaven tota 
mena de propostes, des de col·leccions de fotografia fins a sobrecobertes de llibres. Quan 
Alyce Scott va esdevenir coordinadora del processament digital l’any 2000, va consultar fonts 
de referència per desenvolupar un procés de selecció de recursos per a l’IDA. Alguns 
documents van ajudar Scott i els planificadors del projecte a centrar-se en les qualitats dels 
materials que constituïen fonts primàries d’informació, i a identificar criteris apropiats per a cada 
secció, entre ells: 
- Joint RLG and NPO Preservation Conference Guidelines for Digital Imaging: Guidance for 
selecting materials for digitization 
- Columbia University Libraries. Selection criteria for digital imaging 
- Hazen, Horell i Merrill-Oldham. Selecting research collections for digitization 
 
Van resultar especialment útils les qüestions presentades al document de Hazen sobre 
l’avaluació del contingut intel·lectual dels materials primaris, els usuaris habituals i potencials 
dels materials digitals, i les relacions amb altres projectes de digitalització. 
 
Amb un objectiu més clar en ment, Scott i els seus col·legues van desenvolupar un programa 
anomenat “Planning your digital imaging project”, que es va presentar diverses vegades arreu 
de l’estat. Una breu llista de control de criteris de selecció i de punts inclosos en aquesta 
presentació ha esdevingut la base d’una llista de control més formal que es distribuirà a 
eventuals escriptors becats (“prospective grant writers”). A més, l’oferta de subvencions de l’ISL 
ara especifica propostes per digitalitzar només materials originals relacionats amb la història 
d’Illinois, i proporciona una clara definició dels materials d’informació primària. Alyce Scott 
considera això com un èxit: “a l’última ronda de revisions de les subvencions vam començar a 
veure els fruits d’aquesta tasca: moltes més col·leccions de fonts primàries d’història local, amb 
millors exposicions de les necessitats. Ara estem rebent propostes per a projectes de 
digitalització que reflecteixen de manera més acurada el tipus de material que volem incloure 
als Illinois Digital Archives”. 
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OBJECTES  
 
Aquest Marc s’ocupa de dos tipus d’objectes digitals: objectes digitalitzats produïts com a 
còpies de materials en algun format analògic (p. ex. llibres impresos, manuscrits, peces de 
museu, cintes de vídeo, etc.), i objectes “nascuts digitals” (“born digital objects”), produïts 
originalment en alguna forma que pugui ser llegida per màquina (llibres electrònics, bases de 
dades científiques, sensors de dades, fotografies digitals, llocs web, etc.). 
 
Un objecte pot trobar-se complet en un sol arxiu (p. ex. un informe publicat en PDF), o pot 
consistir en múltiples arxius enllaçats (p. ex. una pàgina HTML, i les imatges in-line que conté 
una pàgina web), o bé pot consistir en múltiples arxius i les metadades estructurals necessàries 
per mantenir-los units tots junts (p. ex. un llibre digitalitzat com imatges de les pàgines). En 
aquest sentit, els objectes són conceptualment equivalents als exemplars que es poden trobar 
dins dels fons de les biblioteques, les col·leccions de museu i les col·leccions arxivístiques. 
 
Dins del context d’aquest Marc, les col·leccions consisteixen en objectes (vegeu 
COL·LECCIONS). Òbviament, no es pot traçar de qualsevol manera una línia entre objectes i 
col·leccions. La nostra definició d’objecte s’estén a objectes complexos com ara llibres  
reformatats digitalment, però no arriba a estendre’s a una col·lecció (que en aquest cas 
inclouria, per exemple, dos o més llibres reformatats digitalment). Un objecte digital pot 
pertànyer a més d’una col·lecció digital. 
 
Quan es parla d’objectes digitals, sovint és útil distingir entre còpies mestres o de preservació i 
còpies d’accés o d’ús. Tal com implica el seu nom, les mestres són la primera generació 
original d’un objecte digital, normalment les versions de més alta qualitat que permet la tècnica 
de producció, mentre que les còpies d’ús o d’accés són còpies creades per a propòsits, zones 
de distribució o usuaris específics. És més, una còpia mestra d’una diapositiva de 35mm, 
reformatada digitalment, pot ocupar un arxiu TIFF de 18 Mb, sense comprimir, mentre que la 
còpia d’accés derivada d’aquesta imatge pot ser una imatge JPEG de 150 Kb; d’aquesta 
manera, un usuari normal i corrent que utilitzi la web la pot descarregar en un temps raonable 
Sempre que es creïn tant còpies mestres com de servei, els principis que s’exposen més avall 
s’apliquen a la còpia mestra, encara que alguns d’ells s’apliquen igual de bé a la còpia de 
servei. Cal tenir en compte que les institucions poden tenir diferents definicions del que elles 
consideren una còpia de preservació i una còpia d’accés. 
 
Entre els avantatges que implica l’arribar a un acord sobre què constitueix bons objectes es 
poden comptar els següents: 
 

- Estant d’acord en fixar uns punts mínims de referència per als bons objectes, les 
organitzacions que produeixen tals objectes poden reduir el risc que implica produir-los 
i mantenir-los, i al mateix temps poden promoure el seu ús. 

 
- Com que els bons objectes seran considerats capaços de satisfer les necessitats 

conegudes i actuals i les necessitats probables i futures, les organitzacions poden 
invertir en la seva creació, segures que en cap moment del futur no estaran obligades a 
tornar-los a crear, encara que les tècniques de producció millorin, i així preservaran els 
objectes originals d’una manipulació excessiva. 

 
- Els usuaris dels bons objectes desenvoluparan una confiança en els objectes, perquè 

els objectes tindran un mínim de propietats ben conegudes i consistents, i es podran fer 
servir de moltes maneres. 

 
- Assolint un consens sobre les característiques dels bons objectes, les organitzacions 

seran capaces de fer una sèrie de coses de manera més eficaç: redactar contractes 
amb les cases comercials que creen aquests objectes, comparar els preus d’aquestes 
cases, i definir i concretar les opcions de preservació requerides per migrar o emular 
els objectes en el futur. 
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Els principis següents s’apliquen als bons objectes: 
 
Principi d’objectes 1: Un bon objecte digital serà produït de manera que s’asseguri que 
respon a les prioritats de la col·lecció, i al mateix temps mantindrà les qualitats que 
contribueixin a la interoperabilitat i a la reutilització. 
 
Les decisions sobre com els objectes es produeixen i es descriuen haurien de reflectir i partir 
d’aquelles decisions preses sobre per què s’han produït, per a qui, i amb quin propòsit. Per 
aquesta raó, les directrius per a la selecció que s’exposen a COL·LECCIONS són igual de 
rellevants per a la creació de bons objectes. 
 
Alguns exemples de com les decisions sobre producció i descripció haurien de partir de manera 
natural de les decisions sobre el desenvolupament estratègic de la col·lecció estan disponibles 
a: Neil Beagrie, Daniel Greenstein. A strategic policy framework for creating and preserving 
digital collections (2001) (http://www.ahds.ac.uk/strategic.pdf). 
 
 
Principi d’objectes 2: Un bon objecte és estable. És a dir, és intenció d’una persona o 
d’una institució conegudes que el bon objecte es mantingui accessible al llarg del temps 
malgrat les tecnologies canviants. 
 
La informació digital és impermanent de manera inherent. El temps de vida dels mitjans digitals, 
de les plataformes de maquinari i programari i dels formats d’arxius digitals és notòriament curt. 
Tal com Roy Rosenzweig assenyala: “L’esperança de vida dels mitjans digitals pot ser tan curta 
com ara de deu anys, però poques plataformes de maquinari i programes de programari duren 
tant de temps.”  
 
S’estan provant moltes iniciatives per a la preservació dels objectes digitals. Dues de les més 
comentades són la migració i l’emulació. La migració significa transformar els objectes de 
manera que es puguin moure entre els diversos règims tecnològics mentre aquests règims 
canvien. La migració succeeix a tots els nivells, mentre els objectes es mouen: 
 

- a través dels mitjans a mesura que els mitjans evolucionen (p.ex. del disquet al CD, i 
des del CD al disc òptic o a la cinta DAT); 

 
- a través dels productes de programari a mesura que els productes esdevenen obsolets 

(p.ex. d’una versió d’un processador de text o d’una versió d’una aplicació de base de 
dades a una altra); i, 

 
- a través dels formats a mesura que els formats evolucionen (p.ex. del SGML al XML, o 

del JPEG al JPEG2000). 
 
L’emulació suggereix que, en alguns casos, és millor (ja que implica menys despeses i/o menys 
pèrdua d’informació) emular en sistemes contemporanis l’entorn informàtic en el qual els 
objectes digitals van ser originalment creats i utilitzats. Les estratègies d’emulació poden ser 
particularment apropiades per a objectes multimèdia complexos com ara mòduls interactius 
d’aprenentatge. 
 
Una altra estratègia de preservació és crear objectes mestres tenint en ment la preservació 
digital. Encara que cap format d’arxiu digital durarà per sempre, unes determinades 
característiques augmentaran les possibilitats que un objecte digital pugui ser traslladat 
successivament cap al futur amb èxit. Quan sigui possible, escolliu formats d’arxiu que siguin 
no-propietaris i que no continguin tecnologies patentades. Els formats que són àmpliament 
utilitzats i que han publicat especificacions són els que tenen més probabilitats de comptar amb 
vies de migració. Les còpies mestres de preservació de materials digitalitzats retrospectivament 
haurien de ser tan semblants a la versió analògica com sigui possible, i no haurien de contenir 
elements que puguin obstaculitzar l’accés, com ara marcatges (“watermarks”) o encriptació. 
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Alguns recursos que tracten la valoració de formats d’arxiu digital per a la preservació són: 
 

- U.K. National Archives. Digital preservation guidance note 1: Selecting file formats for 
long-term preservation. 
http://www.nationalarchives.gov.uk/preservation/advice/pdf/selecting_file_formats.pdf 

 
- ERPANET. File formats for preservation. Documents i presentació de PowerPoint d’un 

seminari sobre formats d’arxiu per a la preservació digital que va tenir lloc a Viena el 
maig de 2004. 
http://www.erpanet.org/events/2004/vienna/index.php#papers 

 
- Gregory W. Lawrence, William R. Kehoe, Oya Y. Rieger, William H. Walters, Anne R. 

Kenney. Risk management of digital information: a file format investigation (CLIR, 
2000). Una investigació dirigida per la Cornell University Library per calibrar els riscs 
que poden córrer els formats d’arxiu digital durant la migració. 
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub93abst.html 

 
- PRONOM és una font d’informació en línia sobre formats d’arxiu i productes de 

programari, mantinguda per U.K. National Archives 
http://www.nationalarchives.gov.uk/pronom/ 

 
Existeix un ampli i cada vegada més gran corpus de literatura sobre la preservació de material 
digital. Per a més informació sobre tots els aspectes d’aquesta àrea tan fascinant, vegeu PADI 
(Preservation Access to Digital Information), una exhaustiva “clearinghouse” mantinguda per la 
National Library of Australia (http://www.nla.gov.au/padi/). Vegeu també materials relacionats 
amb la preservació d’àudio i vídeo al lloc web Conservation On-Line (CoOL) de la Stanford 
University (http://sul-server-2.stanford.edu/bytopic/audio/). 
 
 
Principi d’objectes 3: Un bon objecte està digitalitzat en un suport que pugui servir per a 
l’ús actual i futur que s’espera, o que pugui facilitar la producció de còpies d’accés que 
puguin servir per a aquest ús. Conseqüentment, un bon objecte és intercanviable entre 
plataformes, àmpliament accessible, i estarà digitalitzat segons un estàndard o una 
pràctica òptima reconeguts, o bé, si no segueix cap estàndard o pràctica, serà per 
alguna raó ben documentada. 
 
En gairebé tots els casos, hi ha una correlació directa entre la qualitat de producció d’un 
objecte digitalitzat i la bona disposició i flexibilitat amb les quals aquest objecte pot ser utilitzat, 
reutilitzat i migrat a través de les plataformes. Com a resultat, la digitalització d’objectes seguint 
un apropiat nivell de qualitat pot amortitzar-se a la llarga, ja que els objectes resulten més útils i 
accessibles a llarg termini. No tots els objectes, és clar, tindran valor a llarg termini. Un projecte 
ha d’avaluar el valor dels objectes digitals en les seves col·leccions i prendre decisions 
apropiades sobre la continuïtat i la interoperabilitat. 
 
A la Taula 1 es presenten una sèrie de formats d’arxiu. Estan organitzats seguint una tipologia 
que té en compte el tipus de dades, i dins del tipus de dades, les aplicacions en les quals es 
poden posar els objectes d’un tipus. Tingueu en compte que hi ha un esforç a nivell 
internacional per documentar els formats de representació digital establint un registre global 
que associarà indicadors estables per a formats digitals amb les seves propietats sintàctiques i 
semàntiques. Aquest és un desenvolupament important, i se’n pot anar seguint el curs a: 
http://hul.harvard.edu/gdfr/ [Global Digital Format Registry, GDFR, nota de la tr.]. Vegeu també: 
Stephen L. Abrams, David Seaman. Towards a Global Digital Format Registry (2003) 
(http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/128e-Abrams_Seaman.pdf). 
 



Traduccions del CBUC; 24 (Juliol 2005) 

Un marc d’orientacions per formar bones col·leccions digitals / NISO Framework Advisory Group 19 

Taula 1: Una tipologia de formats 
 
 

Tipus de dades Aplicacions Formats Directrius i referències 

 Alfanumèriques 

Arxius senzills: 
dades en 
forma 
jeràrquica o 
relacional  

Text en US-ASCII o 
UTF-8, o arxius de 
format portàtil 
reconeguts com 
estàndards de facto 
(p.ex. SAS o SPSS), 
amb suficients 
metadades per distingir 
taules, fileres, 
columnes, etc. 

Per bases de dades de ciències socials i història, vegeu 
Guide to social science data preparation and archiving 
(ICPSR, 2002) 
(http://www.icpsr.umich.edu/access/dpm.html) i Digitising 
history, a guide to creating digital resources from historic 
documents (HDS, 1999) 
(http://hds.essex.ac.uk/g2gp/digitising_history/index.asp). 
 

 Alfanumèriques 

Textos 
codificats per a 
la presentació 
en xarxa i per 
a l’intercanvi 
d’informació 
basada en text 

SGML, XML; useu 
DTDs documentats o 
Schema 

  

 Alfanumèriques 

Textos 
codificats per a 
l’anàlisi literària 
i lingüística del 
contingut  

SGML, XML 

Text encoding initiative (TEI) (http://www.tei-c.org/). 
Creating and documenting electronic texts (OTA, 1999) 
(http://ota.ahds.ac.uk/documents/creating/) i TEI text 
encoding a Libraries: Guidelines for best practice (DLF, 
1999) (http://www.diglib.org/standards/tei.htm).  

Imatges: bitonals, 
escala de grisos i 
imatges en color 
de documents de 
text 

Llibre o 
publicació en 
sèrie 

Còpies mestres per a 
arxiu, probablement 
fitxers TIFF sense 
comprimir, o JPEG2000 
comprimits sense 
pèrdues amb profunditat 
de color i pixelació 
apropiades per a 
l’aplicació. Els formats 
d’accés que se’n 
deriven és probable que 
variïn segons l’ús. 

National Archives and Records Administration. Technical 
guidelines for digitizing archival materials for electronic 
access: Creation of production master files – Raster 
images (June 2004) 
(http://www.archives.gov/research_room/arc/arc_info/ 
techguide_raster_june2004.pdf) 
Benchmark for faithful digital reproductions of 
monographs and serials, Version 1 (DLF, 2002)  
(http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm) és un 
consens per establir unes característiques mínimes. 
California Digital Library. Digital image format standards 
(http://www.cdlib.org/news/pdf/CDLImageStd-2001.pdf) 
és un exemple de punts de referència locals d’una 
institució. 

Imatges: bitonals, 
escala de grisos i 
imatges en color 
de documents de 
text 

Diaris  

Formats d’escombratge 
en escala de grisos per 
a les còpies mestres, 
gairebé sempre 
acompanyades de text 
en PDF i OCR per a 
l’accés i l’ús.  

Library of Congress. The National Digital Newspaper 
Program (NDNP) technical guidelines for applicants 
(http://www.loc.gov/ndnp/ndnp_techguide.pdf). 
OCLC Digitization and Preservation Resource Center. 
Premeu l’enllaç cap a Newspaper Digitization  
(http://digitalcooperative.oclc.org/). 

Dades d’imatge 
en mapes de bits 
escalables, que 
permeten el 
zooming i la 
visualització en 
múltiples 
resolucions des 
d’un sol arxiu 

Mapes, 
exemplars 
d’herbaris, 
fotografies, 
fotografies 
aèries  

Els arxius JPEG2000 
comprimits sense 
pèrdues poden ser 
usats com a còpies 
mestres per a arxiu, i 
d’elles se’n poden 
derivar còpies d’accés 
de menys qualitat i 
menor tamany.  
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Tipus de dades Aplicacions Formats Directrius i referències 

Àudio Música (so) 

Les còpies mestres per 
a arxiu haurien de 
consistir en un flux 
(“stream”) lineal PCM de 
bits, que pot tenir la 
forma d’un fitxer WAVE 
o AIFF sense comprimir. 
Les opcions d’entrega a 
l’usuari final han 
d’incloure els formats 
MP3 (MPEG-1 Level 3), 
AAC i RealAudio.  

Aquesta breu introducció tècnica a l’àudio digital feta per 
la National Library of Canada proporciona explicacions 
útils, encara que suggereix l’ús d’eines de depuració 
(“cleanup tools”), una pràctica evitada per la majoria de 
programes de reformatació de cara a la preservació  
(http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-248-e.html). 
El lloc web Digital initiative Audio reformatting de la 
Harvard University Library té enllaços a estàndards 
comercials i en el futur inclourà directrius de projectes 
(http://hul.harvard.edu/ldi/html/reformatting_audio.html). 
Els assaigs que tracten conceptes i pràctiques inclouen 
l’article de Carl Fleischhauer sobre el Library of 
Congress Digital Audio Preservation Prototyping  Project 
(http://www.arl.org/preserv/sound_savings_proceedings/ 
fleischhauer.html) i Sound practices: A report on the best 
practices for digital sound meeting (16 January 2001) a 
la Library of Congress 
http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews5-
2.html#feature3). 
Una declaració sobre ètica i pràctiques ha estat 
publicada per la International Association of Sound and 
Audiovisual Archives 
(http://www.iasa-web.org/iasa0013.htm). 

Àudio 
Paraula 
parlada (p. ex. 
història oral) 

Vegeu Música (so) més 
amunt  

HistoricalVoices.org (http://www.historicalvoices.org/), un 
projecte de la National Gallery of the Spoken Word  
(http://www.ngsw.org/), inclou pràctiques òptimes i 
treballs de recerca sobre discurs digital, i un document 
d’aprenentatge sobre història oral. 
L’Spoken Word Project a la Northwestern University és 
un bon exemple de treball sobre transcripcions 
sincronitzades i enregistraments sonors 
(http://www.at.northwestern.edu/spoken/). 
 

Vídeo (A/V) 

Contingut 
d’imatges en 
moviment 
creades 
originalment 
com a vídeo o 
transferides 
des d’una 
pel·lícula 

Els arxius de vídeo 
d’alta resolució són 
enormes i els formats 
d’arxiu digital per a 
vídeo amb qualitat de 
preservació són 
immadurs. Per això 
actualment la majoria 
d’organitzacions 
conserven les seves 
millors còpies d’arxiu en 
formes dependents dels 
mitjans (“media-
dependent form”). Els 
formats preferits 
contenen un senyal 
mínimament comprimit 
o sense comprimir, p.  
ex., cintes DigiBeta, D1 
o D5. En una LAN de 
banda ampla, les còpies 
d’accés poden ser 
arxius MPEG-2 o 
MPEG-4 d’alta resolució 
en les pel·lícules més 
llargues; en aplicacions 
de menys amplada de 
banda i a la web, es 
poden utilitzar formats 
de menor resolució 
MPEG-4, RealVideo o 
Quicktime, amb 
pel·lícules més curtes. 

La NINCH Guide to good practice in the digital 
representation of cultural heritage materials té un bon 
capítol sobre captura i gestió d’àudio/vídeo  
(http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/). 
El Video Development Group (ViDe) proporciona 
informació sobre creació d’arxius de vídeo digital  
(http://www.vide.net/). 
Agnew, Grace. “Video on demand: the prospect and 
promise for libraries” a Encyclopedia of library and 
information science (New York: Marcel Dekker, 2004). 
Dóna una perspectiva global del vídeo digital  
(http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-
ELIS). 
Association of Moving Image Archivists. Reformatting for 
preservation: Understanding tape formats and other 
conversion issues 
(http://www.amianet.org/publication/resources/guidelines/ 
videofacts/reformatting.html). 
L’Association of Moving Image Archivists 
(http://www.amianet.org/) és una associació professional 
sense afany de lucre creada per progressar en el camp 
de la conservació d’imatges en moviment. Moltes de les 
aportacions al fòrum AMIA-L  
(http://www.amianet.org/amial/amial.html) fan referència 
a la conservació de vídeo; l’arxiu del fòrum també es pot 
consultar (http://lsv.uky.edu/archives/amia-l.html). 
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Tipus de dades Aplicacions Formats Directrius i referències 

Vídeo (A/V) 
Captura 
d’actuacions 
en directe 

Vegeu més amunt. 

Dues guies de l’Internet2/CNI Performance Archive and 
Retrieval Working Group: Capturing live performance 
events, version 0.9 (2003)  
(http://arts.internet2.edu/files/performance-
capture(v09).pdf). 
Current practices in digital asset management, version 
0.9 (2003). http://arts.internet2.edu/files/digital-asset-
management(v09).pdf 

Miscel·lània GIS  

Dades alfanumèriques 
(p. ex. les requerides 
per gravar 
coordenades), vectors, 
gràfics d’escombratge 
(p. ex. per representar 
mapes). 

GIS: A guide to good practice (ADS, 1998) 
http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/gis/index.html 

 
 
 
Principi d’objectes 4: Un bon objecte estarà designat per un identificador durador i únic 
que s’ajusti a un pla ben documentat. No serà designat fent referència al seu nom de 
fitxer o adreça (p. ex. com les URL i altres adreces d’internet), ja que els noms de fitxer i 
les adreces tendeixen a canviar. En canvi, un identificador estable pot ser mapat fins a la 
seva adreça real. 
 
En el millor de tots els mons possibles, els identificadors assignats localment s’ajustarien a 
estàndards nacionals o internacionals coneguts. Malauradament, la majoria dels estàndards 
d’identificadors s’adrecen a classes d’objectes (p. ex. l’ISBN, que identifica tots els llibres d’una 
edició determinada), o només poden ser assignats per unes agències concretes, o costa una 
tarifa registrar-los. Per a la majoria de les col·leccions digitals, els identificadors de l’objecte 
hauran de ser assignats localment, seguint algun pla local. Això no és cap problema, sempre i 
quan el pla estigui documentat i la documentació sigui accessible. També és possible 
incorporar identificadors d’algun estàndard dins d’un pla local de designació. Per exemple, en 
una col·lecció digital d’articles de revista, l’identificador dels objectes podria consistir en un 
prefix indicant la institució que assigna l’identificador, seguit del SICI [Serial Item and 
Contribution Identifier, nota de la tr.] de l’article. (Hi ha una vella controvèrsia sobre si els 
identificadors haurien de ser “llestos” (“smart”) o “muts” (“dumb”), és a dir, sobre si haurien de 
contenir significat o no. Nosaltres creiem que cap mètode és una solució universal, i que les 
aplicacions poden tenir bones raons per preferir l’un o l’altre). 
 
Els identificadors per a objectes accessibles per mitjà d’internet haurien d’utilitzar un registre (o 
un “rastrejador” [“resolver”]) que mapi des de l’identificador estable fins a la localització actual 
de l’objecte. Encara que les taules de mapatge s’han d’actualitzar quan un objecte és mogut, 
aquesta recerca indirecta facilita el manteniment, perquè la localització només s’ha d’actualitzar 
una vegada en un punt central, sense que importi la quantitat de vegades que l’identificador 
apareix en les referències. Dues aplicacions basades en registres són les PURLs (Persistent 
URLs) i les Handles. 
 
Les PURLs són URLs resseguides fins a les seves autèntiques localitzacions per un servidor 
PURL que conté taules que mapen les PURL fins a les veritables URLs. OCLC gestiona un 
servidor PURL que tothom pot utilitzar. Alternativament, qualsevol organització pot descarregar 
i instal·lar una aplicació gratuïta i gestionar el seu propi servidor PURL localment. (Vegeu 
http://www.purl.org/.) 
 
La Corporation for National Research Initiatives (CNRI) va desenvolupar el Handle System, una 
aplicació de seguiment d’identificadors persistents anomenats “anses”. La CNRI també manté 
un registre global d’anses. Les organitzacions que vulguin utilitzar el Handle System han de 
registrar un espai de nom amb la CNRI. Igual que amb el servidor PURL, les organitzacions 
poden escollir usar el rastrejador de la CNRI o fer servir localment la seva pròpia aplicació. El 
DOI (Digital Object Identifier) és una implementació propietària del Handle System. Moltes 
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aplicacions de dipòsits digitals, tant comercials com de codi obert, per exemple Fedora i 
DSpace, utilitzen el Handle System per a la identificació d’objectes. 
(Vegeu http://www.handle.net/.) 
 
Un nou mètode per representar identificadors persistents és fer-ho a través de l’esquema INFO 
URI. Aquesta és una manera consistent de representar i referenciar a la web identificadors 
normatius com la Dewey Decimal Classification, de manera que aquests identificadors puguin 
ser “llegits” i entesos per les aplicacions web. INFO és una manera lleugera de registrar 
esquemes d’identificadors públics. Alguns dels que han estat registrats inclouen: Library of 
Congress Control Number (LCCN), identificadors de PubMed, números de la DDC i Digital 
Object Identifier (DOI). Altres identificadors han estat registrats com a espais de nom URN, com 
ara ISBN i ISSN. (Vegeu http://info-uri.info/.) 
 
Malgrat la tecnologia que s’utilitzi, per tal que els identificadors romanguin constants, és 
important que la institució es responsabilitzi del manteniment de l’objecte i els seus 
identificadors. 
 
Els següents llocs web contenen informació sobre números estàndard: 
 

- International Standard Book Number (ISBN). http://www.isbn-international.org/ 
 
- Digital Object Identifier (DOI). http://www.doi.org/ 

 
- International Standard Serial Number (ISSN). http://www.issn.org/pub/ 

 
- Serial Item and Contribution Identifier (SICI). http://sunsite3.berkeley.edu/SICI/ 

 
- MPEG-21 Part 2 Digital Item Declaration 

http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm#_Toc23297974 
 
Per a més informació sobre els Uniform Resource Names (URNs), vegeu: 
http://www.ietf.org/html.charters/urn-charter.html 
 
Per a informació sobre l’aplicació d’esquemes de designació de noms vegeu: 
 

- Handle System: a general-purpose global name service enabling secure name 
resolution over the Internet. (Corporation for National Research Initiatives, 2003). 
http://www.handle.net/ 

 
- Harvard University Library Office for Information Systems. Naming and repository 

services. An introduction. Una introducció detallada d’aquests serveis incloent una 
agradable explicació de la importància de les bones pràctiques en el disseny de serveis 
de designació de noms. http://hul.harvard.edu/ldi/resources/nrsdrsservice.pdf 

 
- Harvard University Library Office for Information Systems. Name Resolution Service 

(NRS) Technical Overview (2000). Una perspectiva tècnica del Name Resolution 
Service (NRS) desenvolupat per la Harvard’s Library Digital Initiative. 
http://hul.harvard.edu/ldi/resources/nrs-overview-public.html 
 

- IMS persistent, location-independent, resource identifier implementation handbook. 
http://imsglobal.org/implementationhandbook/imsrid_handv1p0.html 

 
- California Digital Library. Archival Resource Key (ARK). 

http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/ 
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Principi d’objectes 5: Un bon objecte pot ser autenticat en tres sentits, com a mínim. En 
primer lloc, un usuari hauria de ser capaç de determinar l’origen de l’objecte, la seva 
estructura i el seu historial de desenvolupament (versió, etc.). En segon lloc, un usuari 
hauria de ser capaç de determinar que l’objecte és el que aparenta ser. En tercer lloc, un 
usuari hauria de ser capaç de determinar que l’objecte no ha estat corromput o modificat 
de manera no autoritzada. 
 
Ésser capaç d’autenticar un objecte és essencial per diverses raons. La recerca es basa en 
evidències verificables. Ensenyar i aprendre, junt amb altres formes de formació cultural, també 
depenen de l’habilitat d’un usuari per valorar la veracitat, la precisió i l’autenticitat d’un objecte 
d’informació. Hi ha alguns casos on la verificació pren una importància addicional, per exemple 
amb la informació que proporciona evidència sobre esdeveniments importants del passat o del 
present. Als arxius, l’autenticitat dels registres, inclosos els registres digitals, té una significació 
legal. 
 
La informació que documenta l’origen i la història d’un objecte és coneguda com “procedència 
digital” (“digital provenance”) i és enregistrada com una metadada associada a un objecte 
(vegeu METADADES). 
  
Determinar la veracitat d’un objecte digital és probable que es basi en tècniques la fiabilitat de 
les quals encara és discutida. Les tècniques apropiades per a les imatges digitals inclouen 
resums del missatge (“message digests”), signatures digitals i marcatge. 
 
Es pot trobar més informació a: 
 

- Authenticity in a digital environment (CLIR, 2000). Informe d’un grup d’experts 
convocats pel CLIR per tractar la qüestió: Què és un objecte digital autèntic? 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/contents.html 

 
- The evidence in hand: report of the Task Force on the Artifact in Library Collections 

(2001). Assenyala la importància de verificar l’autenticitat dels objectes d’informació. 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub103/contents.html 
 

- Pàgina no oficial de MD5: http://userpages.umbc.edu/~mabzug1/cs/md5/md5.html 
[MD5, acrònim de Message-Digest Algorithm 5, és un algoritme criptogràfic de reducció 
que s’utilitza per comprovar la integritat dels fitxers binaris, nota de la tr.] 

 
- David Youd. What is a digital signature? L’explicació més simple de les signatures 

digitals. http://www.youdzone.com/signature.html 
 
- The information hiding homepage: digital watermarking & steganography. 

http://www.petitcolas.net/fabien/steganography/ 
 
 
Principi d’objectes 6: Un bon objecte portarà metadades associades. Tots els bons 
objectes tindran metadades descriptives i administratives. Alguns objectes complexos 
tindran metadades estructurals. 
 
El Philadelphia Art Museum informa que té aproximadament 300.000 objectes únics en la seva 
col·lecció. Imagineu que difícil seria trobar un objecte, o saber què era, qui el va crear, o quan 
va ser creat, si el museu no donés aquesta informació en forma de metadades. El mateix es pot 
aplicar als objectes digitals. Un bon objecte ha de portar informació incrustada o associada que 
permeti als humans o als seus agents localitzar-lo i identificar-lo. 
 
Per a més informació vegeu METADADES. 
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METADADES  
 
Un dels aspectes més reptadors de l’entorn digital és la identificació de recursos disponibles a 
la web. L’existència de metadades localitzables i descriptives incrementa la probabilitat que els 
continguts digitals siguin descoberts i utilitzats. Les metadades a nivell de col·lecció són 
tractades a la secció COL·LECCIONS d’aquest document. Aquesta secció tracta la descripció 
d’objectes individuals i de conjunts d’objectes dins de les col·leccions. 
 
Les metadades són informació estructurada associada a un objecte amb el propòsit de 
descobrir-lo, descriure’l, usar-lo, administrar-lo i/o gestionar-lo. Les metadades es poden afegir 
en qualsevol etapa del cicle vital de la informació d’un objecte. Per exemple, a l’etapa de 
creació, les metadades relatives als autors de l’objecte, els col·laboradors i les fonts podrien 
haver estat registrades pels autors originals. A l’etapa de l’organització, les metadades sobre 
les matèries, història de la publicació, audiència a la qual s’adreça, resum, etcètera podrien 
haver estat pels catalogadors o indexadors. A l’etapa d’accés i ús, les metadades sobre 
privilegis d’accés, drets de reproducció i preservació podrien haver estat incorporades pels 
gestors de l’accés. És útil tenir en compte que diferents tipus de metadades poden ser afegits 
per diferents persones a diverses etapes del cicle de vida de la informació d’un objecte. 
 
És freqüent distingir tres tipus bàsics de metadades. Les metadades descriptives ajuden els 
usuaris a trobar objectes, distingir un objecte d’un altre, i conèixer la matèria o el contingut de 
l’objecte. Les metadades administratives ajuden els gestors de la col·lecció a fer el seguiment 
d’objectes amb propòsits com ara gestionar els arxius, gestionar els drets i la preservació. Les 
metadades estructurals documenten les relacions entre els objectes, com ara la relació entre 
articles, números i volums de publicacions en sèrie, o les pàgines i capítols d’un llibre. 
Una raó fonamental per digitalitzar les col·leccions és incrementar l’accés als recursos que té 
l’organització. Crear metadades descriptives que siguin àmpliament accessibles és una manera 
de maximitzar l’accés per als usuaris actuals i atreure noves comunitats d’usuaris. Els 
exemples d’eines d’accés basades en metadades inclouen catàlegs de biblioteques, 
documents d’ajuda per a la localització en arxius i sistemes de control de l’inventari en museus. 
Al llarg dels anys s’han desenvolupat esquemes de metadades per descriure una àmplia 
gamma d’objectes digitals. Dins d’aquesta multiplicitat d’esquemes hi ha un grau de 
consistència que permet la interoperabilitat. Per exemple, molts esquemes proporcionen un 
nom, una data i un identificador. A mesura que les institucions de patrimoni cultural explorin els 
estàndards de metadades que s’estan adoptant dins del seu camp, voldran tenir en compte el 
tema de la interoperabilitat ben aviat dins de la seva implementació de les metadades, per 
assegurar la major probabilitat d’interoperabilitat. Vegeu el principi de metadades 2 per a més 
informació sobre la interoperabilitat.  
 
Normalment hi ha una relació directa entre el cost de creació de metadades i el benefici que es 
proporciona al seu usuari: descriure cada objecte és més car que descriure col·leccions o grups 
d’objectes; utilitzar un esquema de metadades ric i complex és més car que utilitzar un 
esquema de metadades simple; aplicar descriptors de matèria normalitzats i esquemes de 
classificació és més car que assignar unes quantes paraules clau, etcètera. No obstant, cal 
indicar que les despeses en el desenvolupament sovint donen com a resultat una major 
eficiència i efectivitat per a l’usuari final. L’ús d’un tesaurus normalitzat, per exemple, 
proporciona major precisió en la cerca per als usuaris finals i pot permetre una funcionalitat 
futura, així com la navegació per les matèries estructurades (“structured subject browsing”) i els 
portals dinàmics de matèries (“dynamic subject portals”). Les decisions sobre quin o quins 
estàndards de metadades adoptar, quins nivells de descripció s’han d’aplicar, etcètera, s’han 
de prendre dins del context de quin propòsit té l’organització per digitalitzar la col·lecció, dels 
usuaris i de l’ús que es farà, dels enfocaments adoptats dins de la comunitat, i del nivell desitjat 
d’accés. 
 
Les qüestions a considerar inclouen, tot i que no hi estan limitades: 
 

- L’objectiu de la col·lecció digital  
 

o Quines són les metes i objectius per formar aquesta col·lecció? 
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- Les necessitats dels usuaris i l’ús que es preveu que es farà 
 

o Quins són els usuaris als quals ens adrecem? Quins tipus d’informació sobre la 
col·lecció i els ítems individuals necessiten saber?  

 
o S’haurà d’accedir als materials com a col·lecció o bé els ítems individuals seran 

accessibles? 
 

o Necessitaran els usuaris tenir accés al document original i al seu homòleg 
digital? 

 
- La selecció i l’ús de l’estàndard de metadades 

 
o Té la col·lecció o els seus ítems metadades abans que es construeixi la 

col·lecció digital? Com en són d’útils, les metadades existents, per al control, la 
gestió i l’accés a la col·lecció? 

 
o Quin tipus d’institucions de patrimoni cultural intervindran en el projecte? Quins 

són els estàndards de metadades que utilitzen les organitzacions d’aquest 
àmbit? Quins són els més apropiats per aquesta col·lecció particular? 

 
o Quina disciplina tractarem? Quins són els estàndards de metadades que són 

utilitzats normalment pels usuaris d’aquesta disciplina? 
 

o Quin és el format dels recursos originals? 
 

o Quin nivell de descripció es necessita? Necessiten les metadades transmetre 
relacions jeràrquiques? 

 
o Com distingirem l’objecte original de la còpia (“surrogate”) digital disponible a la 

web? 
 

Alguns principis guien la selecció i la implementació d’estàndards de metadades. 
 
 
Principi de metadades 1: La bona metadada hauria de ser apropiada pels materials de la 
col·lecció, pels usuaris de la col·lecció, i per a l’ús previst, actual i futur de l’objecte 
digital.   
 
Hi ha una varietat de models de metadades publicats que es poden utilitzar per als objectes 
digitals, llocs webs i recursos electrònics. El llibre Metadata fundamentals for all librarians 
(Priscilla Caplan, ALA Editions, 2002) descriu més de quinze models utilitzats per institucions 
educatives, científiques i culturals. Sovint hi haurà més d’un model que es pugui aplicar als 
materials d’una col·lecció determinada. L’elecció del model reflectirà el nivell de recursos que el 
projecte destina a la creació de metadades, el nivell d’habilitat dels creadors de les metadades, 
l’ús esperat i els usuaris de la col·lecció, i factors similars. Les organitzacions haurien de 
considerar la granularitat de la descripció, és a dir, si crear registres descriptius a nivell de la 
col·lecció, a nivell de l’exemplar o a nivell de tots dos, segons la profunditat i l’abast d’accés als 
materials que es desitgi. També haurien de tenir en compte quins models s’utilitzen 
habitualment entre organitzacions similars; fer servir el mateix model de metadades millorarà la 
interoperabilitat entre col·leccions. 
 
El lloc web de la International Federation of Library Association anomenat Digital libraries: 
Metadata resources és una “clearinghouse” de models de metadades  
(http://www.ifla.org/II/metadata.htm). 
Introduction to metadata: Pathways to digital information (Murtha Baca, ed.) és una bona 
introducció general al tema de les metadades per a les institucions de patrimoni cultural  
(http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/index.html). 
Vegeu també Understanding metadata, de NISO  
(http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf). 
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La següent és una selecció de models de metadades utilitzats per moltes institucions de 
patrimoni cultural. 
 
 
Taula 2: Models de metadades 
 

Model de metadades Descripció Aplicacions i directrius 

Dublin Core 
http://dublincore.org/ 

Un conjunt simple d’elements genèrics 
aplicable a una diversitat de tipus 
d’objectes digitals. Dublin Core ha 
estat adoptat per moltes comunitats 
per respondre a les seves necessitats 
(com el perfil d’aplicació del CIMI per 
als museus), i s’ha incorporat dins de 
diversos models específics per a 
àmbits determinats. 

The CIMI guide to best practice for museums 
using Dublin Core. 
http://www.cimi.org/public_docs/ 
meta_bestprac_v1_1_210400.pdf 
GEM (Gateway to Educational Materials).  
http://www.thegateway.org/about/documentation
/ 
Open Archives Initiative. 
http://www.openarchives.org/ 
Western States Dublin Core Metadata Best 
Practices. 
http://www.cdpheritage.org/resource/metadata/w
sdcmbp/index.html 

Encoded Archival 
Description (EAD) 
http://www.loc.gov/ead/
ead2002.html 

Un conjunt de normes per a la 
representació de les parts 
intel·lectuals i físiques de les eines 
d’ajuda dels arxius. Sovint 
s’expressen en XML o SGML, de 
manera que la informació pot ser 
buscada, recuperada, visualitzada i 
intercanviada.  

SAA. EAD Working Group. Encoded Archival 
Description application guidelines (SAA, 1999).  
Les directrius per a la darrera (2002) versió del 
format encara no estan disponibles; vegeu 
http://www.loc.gov/ead per notícies sobre la 
seva publicació. 
RLG. EAD Advisory Group. RLG best practice 
guidelines for Encoded Archival Description 
(2002). 
http://www.rlg.org/en/pdfs/bpg.pdf 
Online Archives of California. OAC best practice 
guidelines for EAD, Version 2.0. 
http://www.cdlib.org/inside/diglib/guidelines/bpge
ad/ 
The EAD Cookbook. 
http://jefferson.village.virginia.edu/ead/cookbook
help.html 

Learning Object 
Metadata 

Learning Object Metadata s’utilitza per 
descriure recursos educatius en 
sistemes de gestió de cursos i 
sistemes de gestió de l’ensenyament. 
L’estàndard principal és l’IEEE 
Standard for Learning Objecte 
Metadata (1484.12.1-2002), també 
conegut per LOM, que es pot 
encarregar a l’IEEE 
(http://ltsc.ieee.org/wg12/par1484-12-
1.html). 
No obstant, el LOM ha estat 
incorporat a una sèrie d’altres 
estàndards, incloent la Meta-Data 
Specification de l’IMS Global Learning 
Consortium, que s’obté gratuïtament 
de l’IMS 
(http://www.imsglobal.org/specification
download.cfm). 

IMS Meta-data best practice guide for IEEE 
1484.12.1-2002 Standard for learning metadata. 
Version 1.3 Public draft.  
http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3pd/im
smd_bestv1p3pd.html 
 
CanCore guidelines for the implementation of 
learning object Metadata (LOM) 2.0. 
http://www.cancore.ca/en/guidelines.html 
Aquestes directrius van ser desenvolupades 
durant més de tres anys per la comunitat 
educativa canadenca. 

MARC21 
http://www.loc.gov/mar
c/ 

Un estàndard veterà dins de la 
comunitat bibliotecària, utilitzat per 
intercanviar informació catalogràfica. 
El MARC segueix les Anglo-American 
Cataloging Rules i és mantingut per la 
comunitat bibliotecària. Al llarg dels 
darrers anys, el MARC ha estat 
millorat per incloure elements 
descriptius per als recursos 
electrònics.  

Library of Congress. Understanding MARC 
Bibliographic: machine-readable cataloging. 7th 
ed. 
http://lcweb.loc.gov/marc/umb/ 
Documentació MARC: una àmplia documentació 
està disponible al lloc web de la LC i a la OCLC 
http://oclc.org/ 
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Model de metadades Descripció Aplicacions i directrius 

Metadata Encoding 
and Transmission 
Standard (METS) 
http://www.loc.gov/stan
dards/mets/ 

Un model XML per codificar 
metadades estructurals sobre 
objectes compostos, amb espais per a 
metadades descriptives, 
administratives i tècniques.  

METS implementation registry. 
http://sunsite.berkeley.edu/mets/registry/ 
Perfils METS. Una sèrie de perfils s’estaven 
desenvolupant mentre es redactava aquest 
escrit; quan estiguin completats proporcionaran 
directrius d’implementació i estaran disponibles 
al lloc web de METS (http://www.loc.gov/mets/).  

MODS (Metadata 
Object Description 
Schema) 
http://www.loc.gov/stan
dards/mods/  

Un model XML per a metadades 
descriptives compatible amb el format 
bibliogràfic MARC 21.  

MODS user guidelines. 
 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-
userguide.html 

VRA Core Categories 
Version 3 
http://www.vraweb.org/
vracore3.htm  

Un model desenvolupat per la Visual 
Resources Association per a la 
descripció d’art, arquitectura, 
artefactes i altres recursos visuals. 
Les Core Categories van ser 
dissenyades tenint en compte que 
sovint hi ha múltiples representacions 
d’una obra d’art, com ara la pintura 
original i una diapositiva de la pintura 
utilitzada en l’ensenyament. 

Cataloguing cultural objects (VRA, 2004). 
Directrius entenedores per descriure obres 
culturals i les seves imatges. 
http://www.vraweb.org/CCOweb/  

 
MPEG-7, Multimedia 
Content Description 
Interface (ISO/IEC 
15938) 
http://www.chiariglione.
org/mpeg/standards/m
peg-7/mpeg-7.htm 
L’estàndard pot ser 
adquirit a través de la 
International Standard 
Organization (ISO): 
http://www.iso.ch/iso/e
n/Catalogue 
DetailPage.Catalogue
Detail?CSNUMBER=3
4232&ICS1=35 
  

MPEG-4 és un sistema de descripció i 
indexació multimèdia que combina la 
descripció de continguts basada en 
XML amb la indexació no textual de 
característiques físiques (color, 
moviment, forma, so, etc.), mitjançant 
el processament del corrent de dades 
del mitjà per a la informació 
multimèdia –àudio, vídeo i imatges. La 
Part 5 de l’estàndard (ISO/IEC 15938-
5) proporciona metadades 
descriptives, tècniques i d’ús. 

El projecte Moving Image Collections (MIC) ha 
publicat un perfil d’aplicació amb una guia d’ús.  

SMPTE Metadata 
Dictionary 
http://www.smpte-
ra.org/mdd/ 

Desenvolupat per la Society of Motion 
Pictures and Television Engineers. 
També proporciona metadades 
tècniques per a formats audiovisuals. 

No n’hi ha cap de disponible en el moment en 
què es redacta aquesta publicació. 

 
 
Principi de metadades 2: La bona metadada permet la interoperabilitat. 
 
L’ensenyament, l’aprenentatge i la recerca actuals tenen lloc en un entorn en xarxa distribuït. 
Pot ser tot un repte trobar recursos que estan repartits en biblioteques, arxius, museus i 
societats històriques de tot el món. Per alleugerir aquest problema, les institucions de patrimoni 
cultural han de dissenyar els seus sistemes de metadades per permetre la interoperabilitat 
d’aquests sistemes distribuïts. 
 
La meta de la interoperabilitat és ajudar els usuaris a trobar i accedir a objectes d’informació 
que estan repartits en diferents àmbits i institucions. L’ús de models normalitzats de metadades 
facilita la interoperabilitat permetent que els registres de metadades siguin intercanviats i 
compartits per sistemes que suporten el model escollit. Una altra manera d’aconseguir la 
interoperabilitat és mapar els elements d’un model i establir la correspondència amb els d’un 
altre model. Aquests mapatges, o “crosswalks”, ajuden els usuaris d’un model a entendre’n un 
altre, es poden utilitzar en la traducció automàtica de cerques, i permeten als registres creats 
seguint un model ésser convertits a un altre model amb un programa. Si un model de 
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metadades creat localment és utilitzat en lloc de fer servir un model normalitzat, s’hauria de 
desenvolupar un “crosswalk” cap a algun model normalitzat en anticipació a una futura 
necessitat d’interoperabilitat.    
 

- El Getty Standards Program manté “crosswalks” relacionats amb la informació sobre 
art, arquitectura i patrimoni cultural a la seva pàgina Metadata Standards Crosswalks. 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/3_crosswa
lks/index.html 
 

- La Library of Congress manté “crosswalks” de i des del MARC 21. 
http://lcweb.loc.gov/marc/marcdocz.html 

 
- El NSDL Standards Working Group té una pàgina de recursos de metadades 

àmpliament dedicada als “crosswalks”. 
http://metamanagement.comm.nsdlib.org/IntroPage.html 

 
- “A spectrum of interoperability: The site for science prototype for the NSDL”, a D-Lib 

magazine, Vol. 8, no. 2 (Jan. 2002). Aquest document descriu com NSDL aconsegueix 
la interoperabilitat. http://www.dlib.org/dlib/january02/arms/01arms.html 

 
- University of Washington Digital Collections ha mapat diversos estàndards de 

metadades cap al Dublin Core. 
http://www.lib.washington.edu/msd/mig/datadicts/default.html 

 
Una altra manera d’incrementar la interoperabilitat és adoptar el format de metadades i protocol 
de recol·lecció de l’Open Archives Initiative (OAI). Els sistemes que utilitzen el Protocol for 
Metadata Harvesting d’OAI poden exposar les seves metadades als recol·lectors, permetent 
així que les seves metadades s’incloguin en bases de dades més grans i que puguin ser 
utilitzades per serveis externs de cerques.  
 

- La pàgina web de l’Open Archives Initiative té un enllaç cap al Protocol for Metadata 
Harvesting i directrius per als implementadors. http://www.openarchives.org/ 

 
- El servei de cerca OAIster de la University of Michigan conté més de tres milions de 

registres per a materials digitalitzats de patrimoni cultural recol·lectats de gairebé 300 
col·leccions. http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

 
Una altra manera d’augmentar la interoperabilitat és adoptar protocols per cerques federades 
entre sistemes, també anomenades “metacerques”. Seguint aquest model, les metadades 
romanen al dipòsit d’origen, però el sistema de cerca local accepta cerques fetes des de 
sistemes de cerca remots. El protocol més conegut per a aquestes cerques federades entre 
sistemes és l’estàndard internacional Z39.50 (http://lcweb.loc.gov/z3950/agency). 
 
Molts sistemes han implementat l’estàndard Z39.50 per a metacerques. Dos exemples 
seleccionats són: 
 

- Searchlight (http://searchlight.cdlib.org/cgi-bin/searchlight) 
 
- PHAROS (http://pharos.calstate.edu/webpac/pharosstart.html) 

 
Z39.50 International Next Generation (ZING) és una iniciativa per modernitzar el Z39.50 de 
cara a l’entorn web. Dos estàndards emergents, SRW i SRU, permeten a les cerques i les 
respostes basades en Z39.50 ésser intercanviades utilitzant els protocols d’internet comuns 
(http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/). 
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Principi de metadades 3: La bona metadada utilitza un control d’autoritat i normatives de 
contingut com ara vocabularis controlats que estan en la línia de les expectatives dels 
usuaris per descriure el contingut dels objectes i situar els objectes relacionats. 
 
Els atributs dels objectes distribuïts s’haurien d’expressar seguint vocabularis controlats sempre 
que sigui possible. Aquests inclouen, tot i que no hi estan limitats, noms de persona, noms 
d’entitats, noms de lloc, matèries i encapçalaments de gènere. Els esquemes de classificació, 
una forma de vocabulari controlat que agrupa recursos relacionats en una estructura jeràrquica, 
poden ser útils per proporcionar accés a les matèries en línia. 
 
Tal com passava amb els esquemes de metadades, s’han publicat molts tesaurus, taxonomies i 
fitxers d’autoritats, i no hi ha una única solució per a tot. La tria de vocabularis a utilitzar 
dependrà en certa manera de factors tals com l’esquema de metadades escollit i els recursos 
de la institució. No es pot esperar, generalment, que els autors i altres creadors de metadades 
sense experiència utilitzin de manera eficaç vocabularis controlats, a no ser que la llista 
d’autoritats sigui molt breu i estigui organitzada de manera simple. 
 
Altres factors importants inclouen: 
 

- Els usuaris previstos de la col·lecció digital. Seran adults o nens, especialistes o 
generalistes? Quines llengües parlen? Quins altres recursos se suposa que utilitzen, i 
quins vocabularis s’hi fan servir? 

 
- Eines per ajudar a l’ús del vocabulari. Existeix un tesaurus en línia? Es pot incorporar 

dins del sistema de cerca de la col·lecció? Hi ha referències creuades i termes 
relacionats? 

 
- Manteniment. Apareixen nous termes, i termes antics esdevenen arcaics o obsolets. 

Quin manté el vocabulari, i com s’incorporen les actualitzacions? 
 
Siguin quins siguin els vocabularis que s’escullin, el seu ús hauria de documentar-se i s’haurien 
de proporcionar directrius per ajudar els creadors de metadades a seleccionar els termes de 
manera coherent. 
 
Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available in the WWW fa una llista 
d’unes quantes dotzenes de vocabularis controlats, accessibles a través de la web, classificats 
per l’àrea temàtica (http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html). El High Level Thesaurus 
Project (HILT) és una “clearinghouse” d’informació sobre vocabularis controlats, incloent-hi 
recursos relacionats, projectes i una llista alfabètica de tesaurus 
(http://hilt.cdlr.strath.ac.uk/Sources/index.html). 
 
El Getty Vocabulary Program construeix, manté i difon alguns tesaurus d’arts visuals I 
arquitectura: 
 

- Art & Architecture Thesaurus (AAT). 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ 

 
- Union List of Artist Names (ULAN). 

http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/ 
 

- Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN). 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/ 

 
Altres vocabularis controlats són: 
 

- Revised nomenclature for museum cataloging: a revised and expanded version of 
Robert C. Chenhall’s system for classifying man-made objects (Nashville: American 
Association for State and Local History). No està disponible a la web. Aquest recurs és 
utilitzat per molts museus petits i societats històriques. 
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- Arxius de la Library of Congress Authorities. Fan la cerca d’encapçalaments de matèria, 
nom, títol i nom-títol al catàleg en línia de la LC. http://authorities.loc.gov/ 

 
- Medical Subject Heading List. http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

 
- Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms. http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/ 

 
- Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristics Terms. 

http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/ 
 

- The Geographic Names Information System. http://geonames.usgs.gov/ 
 
Els sistemes de classificació disponibles a la web inclouen: 
 

- Dewey Decimal Classification. [Es necessita subscriure’s per accedir-hi] 
http://connexion.oclc.org/ 

 
- Library of Congress Classification. [Es necessita subscriure’s per accedir-hi] 

http://classweb.loc.gov/ 
 
 
Principi de metadades 4: La bona metadada inclou una indicació clara de les condicions 
i els termes d’ús de l’objecte digital. 
 
Els termes i les condicions d’ús inclouen drets legals (p. ex., ús correcte), permisos i limitacions 
en l’exercici dels permisos. L’usuari hauria de ser informat sobre com obtenir permisos per als 
usos restringits i sobre com citar el material per als usos permesos. També caldria fer constar 
els requeriments tècnics especials, com ara el visualitzador o lector requerit. 
 
Si aquesta informació és la mateixa per a tots els materials d’una col·lecció, és apropiat 
documentar-ho en una metadada a nivell de la col·lecció (vegeu COL·LECCIONS). En cas 
contrari, els registres de metadades per als objectes individuals haurien de contenir informació 
relativa a aquell objecte en particular. Molts models de metadades tenen llocs determinats per 
posar aquesta informació; si no en tenen, s’hauria de fer servir algun element definit localment. 
 
Per a un exemple d’informació de drets d’autor a nivell de col·lecció, vegeu la Florida Heritage 
Collection de les biblioteques de les universitats estatals de Florida a http://palmm.fcla.edu/fh/. 
Cliqueu Copyright information a la barra lateral. 
 
 
Principi de metadades 5: La bona metadada facilita la gestió a llarg termini d’objectes en 
les col·leccions. 
 
Les metadades administratives són informació destinada a facilitar la gestió dels recursos. 
Poden incloure dades de quan i com es va crear un objecte, qui és el responsable de controlar 
l’accés o d’arxivar el contingut, quines accions de control o de processament s’han portat a 
terme en relació a l’objecte, i quines restriccions sobre l’accés o l’ús s’apliquen. Les metadades 
tècniques, com la captura de la informació, el format físic, el tamany del fitxer, la comprovació 
per verificar la correcta transmissió del fitxer (“checksum”), la freqüència de mostratge, etc. 
poden ser necessàries per garantitzar la usabilitat continuada d’un objecte, o per reconstruir un 
objecte deteriorat. 
 
Les metadades de preservació són un subconjunt de les metadades administratives destinades 
específicament a possibilitar la retenció d’objectes digitals a llarg termini. Pot incloure 
metadades tècniques detallades i informació relativa a la gestió de drets, emmagatzematge, 
historial de la gestió i historial de les modificacions de l’objecte. Així doncs, hauria de ser 
compatible amb les tasques de gestió de la col·lecció que porten a terme les organitzacions 
que gestionen les col·leccions. En alguns casos això pot requerir una negociació per fer 
compatibles les tasques de la institució i les descripcions d’objectes digitals. 
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- Un OCLC/RLG Working Group anomenat PREMIS (PREservation Metadata: 
Implementation Strategies) està treballant per desenvolupar un conjunt inicial de 
metadades de preservació que difondrà durant l’any 2004. Consulteu el lloc web:  
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/. Un predecessor del Working Group va 
esbossar un estat de la qüestió dels conjunts d’elements de les metadades de 
preservació i un marc de treball per a les metadades de preservació. 
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/wg1.htm 

 
- La “clearinghouse” PADI (Preserving Access to Digital Information) a 

http://www.nla.gov.au/padi/ té una llarga llista comentada de recursos sobre metadades 
de preservació a http://www.nla.gov.au/padi/topics/32.html. 
 

- NISO Z39.87 (AIIM 20-2002). Data dictionary – Technical metadata for digital still 
images. Es tracta d’un dels pocs estàndards formals per a les metadades tècniques. Se 
centra en les imatges creades amb escaneig. 
http://www.niso.org/standards/resources/Z39_87_trial_use.pdf 

 
Els arxivers i els gestors de registres estan especialment interessats en les metadades 
d’emmagatzematge (“record-keeping metadata”). 
 

- Recordkeeping metadata standards. Defineix les metadades recomanades pels 
National Archives of Australia per als sistemes d’emmagatzematge de les agències del 
govern australià. http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/summary.htm 

 
- Australian recordkeeping metadata schema. Un intent d’especificar la gamma completa 

de metadades d’emmagatzematge necessàries per gestionar els enregistraments en 
entorns digitals. 
www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/ 
 

Les metadades estructurals relacionen les peces d’un objecte compost. Si un llibre consisteix 
en diverses imatges de pàgina, clarament no n’hi ha prou amb preservar els arxius de les 
imatges físiques; també es necessita la informació relativa a l’ordre dels arxius (numeració de 
les pàgines) i a com es relacionen amb l’estructura lògica del llibre (sumari). Tres estàndards 
per reconstruir objectes digitals complexos són: Metadata Encoding and Transmission 
Standards (METS), IMS Content Packaging XML Binding i Digital Item Declaration Language 
(DILD) de MPEG-21. D’aquests tres, METS és el més utilitzat dins la comunitat d’institucions de 
patrimoni cultural. METS és un model XML que no només especifica com representar 
metadades estructurals per a un objecte, sinó que també proporciona un marc de treball per 
associar les metadades descriptives i les administratives (http://www.loc.gov/standards/mets/). 
 
 
Principi de metadades 6: Els bons registres de metadades són objectes per ells 
mateixos, i per això haurien de tenir les característiques dels bons objectes, incloent-hi 
l’autoria, l’autenticitat, la possibilitat de ser arxivats, la persistència i una única 
identificació. 
 
Com que la metadada porta informació que respon a la procedència, integritat i autoria d’un 
objecte, l’autoria de la pròpia metadada ha de quedar establerta. La “meta-metadada”, o la 
informació emmagatzemada sobre la metadada, hauria d’incloure la identificació de la institució 
que la va crear i quins estàndards de completesa i qualitat es van utilitzar en la seva creació. La 
institució hauria de proporcionar informació suficient per permetre a l’usuari valorar la veracitat 
de la metadada, incloent com va ser creada (automàticament o manualment) i quins estàndards 
i vocabularis es van fer servir. 
 
La Dublin Core Metadata Initiative va proposar, però no va acabar mai, un conjunt simple 
d’elements de dades per descriure registres de metadades (http://metadata.net/admin/draft-
iannella-admin-01.txt). Aquest va ser desafortunadament anomenat Administrative Core (o “A-
Core”), generant força confusió amb la més freqüent accepció de les metadades 
administratives. No obstant, malgrat la naturalesa inacabada i no aprovada de la tasca, alguns 
implementadors l’han trobada útil. 
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Alguns models de metadades inclouen dins d’ells conjunts d’elements de metadades per 
descriure els mateixos registres de metadades. Aquests models inclouen el LOM de l’IEEE (a la 
secció anomenada “meta-metadades”), l’EAD (a “eadheader”) i el MODS (a “recordinfo”). 
 
El problema de les metadades que no són autèntiques i que són inexactes és real i és greu. 
Molts motors de cerca d’internet eviten deliberadament utilitzar les metadades incrustades a les 
pàgines HTML a causa dels problemes omnipresents que suposen el falsejament d’identitat 
(“spoofing”) (una organització subministra metadades enganyoses d’un recurs que pertany a 
una altra organització) i la inundació (“spamming”) (paraules clau repetides artificialment per tal 
de fer pujar el rànquing d’una pàgina). Les mateixes tècniques utilitzades per verificar la 
integritat i l’autenticitat de documents digitals (p.ex. signatures digitals) també poden ser 
aplicades a les metadades. 
 
Les metadades haurien d’estar documentades en un registre que proporcioni informació 
normalitzada per a la definició, la identificació i l’ús de cada element de dades. Un registre 
defineix les característiques de la metadada i els requeriments de formatació per assegurar que 
un model de metadades i els elements de dades que són utilitzats per una organització es 
poden aplicar consistentment dins de l’organització o de la comunitat, poden ser utilitzats per 
altres comunitats i poden ser interpretats per aplicacions informàtiques i per usuaris humans. 
L’estàndard de registres de metadades ISO 11179, especialment la part 3, Basic attributes of 
data elements, dóna recursos per a una definició, interpretació i ús d’elements de dades que 
siguin consistents. Els requeriments essencials de l’ISO 11179 inclouen: nom de l’element, 
etiqueta (“label”) de l’element, tipus de dades, identifcador i número de versió de l’element, 
repetitivitat, obligació d’utilitzar-ho (p. ex., obligatori o opcional), vocabulari controlat, i el context 
o l’àmbit d’informació de l’ús. 
 
Un prototipus de registre està essent desenvolupat per la Dublin Core Metadata Initiative 
(http://dublincore.org/groups/registry/index2.shtml). 
El projecte Moving Image Collections (MIC) fa servir un simple registre 11179 per documentar 
el conjunt central d’elements de dades del catàleg col·lectiu MIC 
(http://gondolin.rutgers.edu/MIC/text/how/unioncat_registry_table_04_23.htm) i la base de 
dades del directori d’organitzacions d’imatges en moviment  
(http://gondolin.rutgers.edu/MIC/text/how/mic_directory_version_one.htm). 
 
Els models de metadades també s’haurien de documentar en una sintaxi que proporcioni 
orientació i validació per a la creació de registres de metadades. Un model XML (eXtensible 
Markup Language) (http://www.w3.org/XML/Schema) proporciona una sintaxi estructurada per 
indicar: si els elements de dades són obligatoris; les fonts dels vocabularis controlats o dels 
principis de formatació usats per crear la informació que consta en els elements de dades; i la 
relació entre els elements de dades. El model XML pot ser utilitzat per verificar que els registres 
de metadades han estat creats correctament, la qual cosa és importantíssima per compartir les 
metadades entre organitzacions i per assegurar que les aplicacions que utilitzen les metadades 
de l’organització, com els motors de cerca, poden interpretar i fer servir les metadades de 
manera correcta i consistent. Les XML Document Type Definitions (DTDs) també es poden 
utilitzar per proporcionar normalització i validació de la informació de les metadades  
(http://www.w3schools.com/dtd/default.asp). 
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Estudi de cas: Elecció de metadades 
 

The New Jersey Digital Highway Project 
(http://www.njdigitalhighway.org/)  

 
La preservació, l’accés i l’ús actiu dels materials històrics de New Jersey són les metes de la 
New Jersey Digital Highway (NJDH), un projecte de cooperació entre la Rutgers University, la 
New Jersey State Library i altres participants. El projecte desenvoluparà un lloc web presentant 
col·leccions d’història local i de l’estat que pertanyen a institucions culturals de l’estat, amb 
portals especialitzats per donar suport a activitats educatives i d’aprenentatge. Els temes que 
s’abordaran, com el tema inaugural del lloc web, la immigració, incorporaran diversos recursos 
com ara una col·lecció d’història oral i materials de la televisió local WNET-TV, afiliada al PBS 
[Public Broadcasting Service, nota de la tr.]. A més, el projecte desenvoluparà un sistema de 
digitalització i descripció que podrà ser utilitzat per organitzacions de totes mides per preservar 
i gestionar les col·leccions digitals derivades dels materials originals en diversitat de formats. 
 
El disseny de la NJDH va tenir en compte diversos factors en escollir les metadades. Les 
metadades havien d’adaptar-se a molts formats digitals, havien de ser compatibles amb el 
model METS, i havien de permetre la recol·lecció de metadades que seguissin l’estàndard OAI 
des del lloc web de la NJDH. Els membres del NJDH Work Group van haver de lluitar amb la 
tasca d’identificar models de metadades que fossin suficientment flexibles, prou complets per 
representar una varietat de materials a diferents usuaris, i fàcils d’utilitzar. Per guiar la seva 
decisió van estudiar el model METS, van observar les eleccions d’altres desenvolupadors de 
projectes similars a la NJDH, van posar-se en contacte amb usuaris del model MODS a través 
de la llista de distribució de MODS, i van analitzar les necessitats de les col·leccions de museu. 
 
Es van escollir quatre models que responguessin a les necessitats del projecte. Les metadades 
descriptives seguiran el MODS, un model bibliogràfic seleccionat pel seu ric conjunt d’elements, 
la compatibilitat amb MARC i amb OAI, el format XML i l’acceptació que té com a model 
d’extensió del METS. La informació sobre drets serà transmesa per l’esbós del model METS 
Rights i les metadades tècniques seran representades amb una versió “abreujada” de les 
Technical Metadata for Digital Still Imatges (MIX) de NISO. Aquests dos models també estan en 
format XML i adaptats al METS. Les necessitats que tenien els museus i arxius participants de 
comptar amb dades estructurades sobre l’origen i l’estat físic, que no podien ésser reflectides 
amb el MODS, van conduir a escollir el marc de treball de CIDOC per a aquestes dades. 
Encara s’ha de determinar un model que tracti la procedència digital. 
 
Els membres del grup de treball sobre metadades estan descobrint els avantatges i els 
inconvenients de les seves eleccions. Van rebutjar l’ús de Dublin Core per a les dades 
descriptives sense tenir en compte que el model que triessin hauria de tenir una gran extensió 
per adaptar-se a la varietat de recursos que el projecte preveia. MODS, METS i MIX són 
models més complets, però també són més complexos i no estan tan desenvolupats. Com a 
conseqüència, el grup de treball va invertir una considerable quantitat de temps analitzant els 
elements de MIX per determinar què era necessari per a les metadades de preservació. Van 
ser necessàries més modificacions per adaptar els elements per a l’ús amb altres mitjans com 
els recursos d’àudio i vídeo. Els potencials participants en el projecte no estan familiaritzats 
amb el MODS i a alguns els manquen els recursos per tractar entrades complexes de 
metadades. Per solucionar això, s’està dedicant un temps addicional al desenvolupament de 
formularis de treball i bases de dades que emmascarin la complexitat del MODS i facilitin 
l’entrada de metadades per als no bibliotecaris. 
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Els desenvolupadors del projecte estan aprenent que una implementació que no es basi en 
models i programari existents suposa una complexa coordinació i compartir els esforços entre 
moltes persones. Com que implica diverses àrees de coneixement, el projecte està fomentant 
una relació de treball més estreta entre professionals de les tecnologies de la informació, 
bibliotecaris de sistemes de biblioteques i bibliotecaris catalogadors. A més, el plaç de tres 
anys que té aquesta iniciativa a nivell estatal requereix que el desenvolupament de metadades, 
la gestió de les tasques i la mateixa digitalització segueixin camins paral·lels. Com comenta 
Ruth Bogan, de les Rutgers University Libraries i directora del grup de treball de metadades, la 
feina “ha de tirar endavant anticipant el producte final de les metadades sense estar segurs de 
la seva forma final… Tenim l’esperança que les nostres eleccions de models s’ampliaran 
graciosament a tots aquests altres formats i objectes, però no n’estem segurs.” 
 
 
 
 
PROJECTES  
 
Els projectes per formar col·leccions digitals poden ser començats per usuaris, estudiants o 
erudits en un tema, o pel personal d’una institució de patrimoni cultural (conservadors, 
bibliotecaris, arxivers). Els projectes tenen objectius específics i una durada limitada. La 
planificació del projecte inclou plans per al futur de la col·lecció digital una vegada el projecte 
s’hagi acabat. S’hauria d’especificar un pla per garantir l’accés ininterromput a les col·leccions i 
per assegurar un cert manteniment de la col·lecció, i caldria indicar clarament qui és el 
responsable d’aquest manteniment. 
 
Els projectes de col·leccions digitals sovint impliquen persones de diverses disciplines o 
institucions. En formar un equip, el director del projecte hauria de tenir en compte el currículum, 
la capacitat, la formalitat i la compatibilitat dels membres potencials de l’equip. Des del principi 
del projecte, el director hauria de procurar la cohesió de l’equip, per tal que l’equip es beneficiï 
de les perspectives i de la formació de tots els seus membres. 
 
El director del projecte hauria de tenir l’habilitat de reconèixer quan es necessita un 
assessorament expert addicional. Els projectes haurien de tenir en compte l’ús d’assessors i 
incloure’l dins de les propostes i els plans del projecte. El director del projecte hauria de 
coordinar el treball de tots els participants i mantenir el pla del projecte i el calendari. El director 
del projecte pot informar a un càrrec superior, a una junta de directors o a un consell 
d’assessors. No obstant, el director del projecte hauria de tenir l’autoritat de delegar les 
tasques, prendre decisions i emprendre accions resolutives dins dels paràmetres establerts per 
la institució superior. 
 
El director del projecte hauria de tenir un pla per mantenir el grup d’interès informat del progrés 
del projecte i així complir l’obligació de retre comptes, per generar interès en les col·leccions 
digitals i per assegurar un recolzament continuat al projecte. La promoció del projecte i de les 
col·leccions digitals hauria de ser tinguda en compte a l’etapa de planificació del projecte. 
 
 
Principi de projecte 1: Un bon projecte de formació d’una col·lecció compta amb un 
disseny i una planificació sòlids. 
 
La planificació és crucial per a la culminació i l’èxit d’un projecte. Envolta tots els aspectes del 
projecte, des del flux de les tasques fins a l’aspecte i la sensació finals del lloc web de la 
col·lecció. Molt aviat en el projecte, els planificadors haurien d’especificar a quina audiència 
s’adreça la col·lecció digital i portar a terme una valoració de les necessitats per establir els 
requeriments funcionals d’aquests usuaris. Després d’això, es pot preparar un pla per escrit 
que tracti tots els aspectes significatius del projecte: metes i objectius a curt i a llarg termini, 
limitacions (p. ex., temps, recursos, factors polítics), selecció, digitalització, qüestions sobre 
drets d’autor, metadades i accés, manteniment, difusió i avaluació. 
 
Recursos sobre la valoració de les necessitats: 
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- La University of Arizona Library té una guia d’aprenentatge en línia sobre valoració de 

les necessitats, amb exemples de projectes de biblioteques, si bé no està relacionat 
amb les col·leccions digitals. http://digital.library.arizona.edu/nadm/tutorial/index.htm 

 
- El lloc web Digital best practices de la Washington State Library té una secció sobre 

gestió de projectes, Project management, amb un apartat centrat en l’estudi de mercat 
com a instrument per al disseny i la promoció. 
http://digitalwa.statelib.wa.gov/newsite/projectmgmt/index.htm 

 
- La Colorado Digitization Alliance proporciona un exemple d’identificació de segments 

de mercat i les seves necessitats variables. 
http://www.cdpheritage.org/resource/reports/rsrc_users.html 

 
Guies per a la planificació de projectes de digitalització: 
 

- IMLS. NLG [National Leadership Grant] Project Planning: A tutorial. Encara que 
s’adreça específicament als sol·licitants de subvencions de la NLG, aquesta és una 
guia d’aprenentatge generalment útil que inclou l’etapa de la sol·licitud de la subvenció 
per escrit. http://e-services.imls.gov/project_planning/ 

 
- RLG/DLF Guides to quality in visual resource imaging: 1. Planning an imaging project. 

http://www.rlg.org/visguides/visguide1.html 
 

- Northeast Document Conservation Center. Handbook for digital projects: A 
management tool for preservation & access. III: Considerations for project 
management. http://www.nedcc.org/digital/dighome.htm 

 
- NINCH Guide to good practice in the digital representation and management of cultural 

heritage materials, Chapter II, Project planning (2002). 
http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/ 

 
 
Principi de projecte 2: Un bon projecte compta amb un pla d’avaluació. 
 
Un pla d’avaluació mostra el compromís d’un projecte vers les metes i objectius establerts. 
L’avaluació es pot centrar en el procés i en el resultat. L’avaluació del procés pot implicar la 
valoració de les operacions del projecte, com ara la dotació de personal i la gestió, el flux de 
treball i els procediments. Recentment es posa l’èmfasi en una avaluació basada en el resultat. 
Les metes i objectius d’un projecte hauria d’ajudar l’equip del projecte a especificar resultats 
desitjables. 
 
Els productes, serveis i impacte d’un projecte són elements usuals d’avaluació. En valorar el 
producte d’un projecte de formació d’una col·lecció digital, els avaluadors poden mesurar el 
tamany de la col·lecció, la qualitat i l’ús. A més, la usabilitat del lloc web de la col·lecció, 
l’experiència dels usuaris amb la col·lecció i el servei, i l’impacte de la col·lecció en els usuaris 
també són bons indicadors de l’èxit d’un projecte. Enquestes, reunions de grup, entrevistes, 
registres de transaccions i estudis de casos es poden utilitzar per recollir dades per a l’anàlisi. 
 

- L’IMLS promou avaluacions basades en els resultats per als projectes que patrocina, i 
indica recursos addicionals. http://www.imls.gov/grants/current/crnt_obe.htm 

  
- Basic guide to outcomes-based evaluation for nonprofit organizations with very limited 

resources. Recurs indicat per a totes les organitzacions sense ànim de lucre. 
http://www.mapnp.org/library/evaluatn/outcomes.htm 

 
- Building better websites: Evaluative techniques for library and museum websites. 

Desenvolupat per la University of Texas amb una subvenció de l’IMLS. 
http://www.lib.utexas.edu/dlp/imls/index.html 
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- Thomas R. Bruce, Diane I. Hillimann. The continuum of metadata quality: Defining, 
expressing, exploiting. Dins Metadata in practice (ALA Editions, 2004). Tracta com a 
mesures de qualitat de les metadades la completesa, procedència, precisió, resposta a 
les expectatives, consistència lògica o coherència, puntualitat (“timeliness”) i 
accessibilitat. 

 
 
Principi de projecte 3: Un bon projecte elabora un informe i difon àmpliament informació 
sobre el seu procés i els seus resultats. 
 
Un bon projecte proporcionarà documentació per fer donar a conèixer els seus processos i 
resultats als lectors. Si el projecte produeix models, eines o prototipus, caldria que estiguessin 
fàcilment disponibles pel públic per encoratjar l’adaptació. Si el projecte té un impacte local, 
regional o nacional, s’hauria d’informar d’aquest impacte per mitjà de publicacions, 
presentacions, mitjans de comunicació i altres canals. 
 
La primera meta de qualsevol projecte hauria de ser complir els seus objectius dins del temps i 
el pressupost permesos. No obstant, el coneixement guanyat en implementar una col·lecció 
digital no s’hauria de perdre per a les altres organitzacions. Encara que la majoria d’agències 
de finançament demanen algun tipus d’informe al final del període del projecte, aquest no 
sempre està disponible. Caldria elaborar i mantenir accessible indefinidament a la web un 
informe del projecte que proporcionés una descripció detallada i una valoració honesta del 
treball que s’ha fet. 
 
Alguns exemples d’informes de projectes, útils i exhaustius: 
 

- Library of Congress. Manuscript digitization demonstration project. Final report. October 
1998. http://lcweb2.loc.gov/ammem/pictel/ 

 
- Final report, 2002/2003 LSTA/NC ECHO Digitization Grant: A cultural history of the 

Physician Assistant Profession. És menys formal però inclou seccions com “Sorpreses 
positives o negatives” i “Què és el que faríem de manera diferent?” 
http://archives.mc.duke.edu/pahx/report/ 

 
- Preserving and digitizing plant images: Linking plant images and databases for public 

access. November 2000. Informe final del Missouri Botanical Garden per a l’IMLS. 
http://www.mobot.org/mobot/imls  
 

 
Principi de projecte 4: Un bon projecte té en compte el cicle sencer de vida de la 
col·lecció digital i dels serveis digitals que s’han desenvolupat al llarg del projecte. 
 
El personal, equipament, programari i nivell d’esforç requerits per planificar i desenvolupar una 
col·lecció digital són molt diferents generalment dels que es necessiten per a la gestió i el 
manteniment a llarg termini. Les tasques de planificació haurien d’incloure una previsió de l’ús 
de la col·lecció al llarg del temps i del nivell d’actualització de la col·lecció i del lloc web del 
projecte que es necessitarà. També caldria que hi hagués un pla per mantenir objectes mestres 
per tal d’assegurar la seva pervivència i per avaluar sistemàticament la seva qualitat. Els 
objectes, independentment del seu format de conservació, haurien de ser periòdicament 
examinats per comprovar la seva accessibilitat i usabilitat. 
 
Durant la implementació del projecte sovint es necessiten càrrecs especials entre el personal, 
tals com directors del projecte, creadors de metadades i tècnics de digitalització. Les 
col·leccions completades, o les col·leccions que creixen constantment o progressivament al 
llarg del temps haurien d’integrar-se dins de les tasques quotidianes de l’organització. És 
imprescindible preveure i planificar per mantenir el nivell de l’esforç obtingut. 
 
Un bon projecte digital hauria de donar com a resultat col·leccions i serveis que esdevinguin 
parts importants i de confiança de l’oferta informativa de l’organització, i per tant caldria 
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mantenir-les seguint els mateixos indicadors que l’organització ha establert per a les seves 
altres col·leccions i serveis. 
 
 
 
 

Estudi de cas: Perspectiva global de la planificació d’un projecte 
 

The University of Oregon–Museum of Natural History and University Library: 
The Don Hunter Archive Project 

 
Fruit de la col·laboració entre el Museum of Natural History i la University Library de la 
University of Oregon, el Don Hunter Archive Project preservarà i proporcionarà accés a les 
diapositives i presentacions de so de Don Hunter, un fotògraf local i col·leccionista d’arxius de 
so. Els planificadors del projecte estan consultant múltiples recursos per formular el seu pla de 
digitalització, perquè els materials del projecte es troben en una gran quantitat de formats 
audiovisuals, incloent-hi vídeo, pels quals les directrius de conversió estan menys 
desenvolupades. 
 
Els planificadors del projecte van consultar Moving theory into practice: Digital imaging for 
libraries and archives mentre desenvolupaven la seva proposta inicial. La combinació 
d’informació global i detallada sobre l’edició i la preservació d’imatges digitals que s’estudia en 
aquest document va ajudar-los a comprendre i exposar els processos que suposa la posada en 
marxa d’un projecte de digitalització. Amb aquest coneixement, van ser capaços de 
desenvolupar una proposta que articulava clarament per a la seva institució les implicacions 
d’abast i de pressupost que requeria el projecte. 
 
Entre els recursos que estan consultant hi ha The NINCH Guide to good practice in the digital 
representation and management of cultural heritage materials i Principles and specifications for 
preservation digital reformatting, de la Library of Congress 
(http://www.loc.gov/preserv/prd/presdig/presprinciple.html).  
El document de NINCH [National Initiative for a Networked Cultural Heritage, nota de la tr.] fa 
un resum de qüestions potencials sobre la captura i l’emmagatzematge de materials d’imatge, 
àudio i vídeo que està demostrant ser un recurs útil per al desenvolupament de directrius 
específiques per al projecte que tractin la conversió de recursos analògics multimèdia en DVD i 
emmagatzematge digital. El document de la Library of Congress ofereix una visió global d’un 
sistema de confiança i a prova del pas del temps, així com directrius i procediments específics 
sobre arxius digitals. 
 
 


