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*Presentació

La dècada dels 90 ha suposat una veritable revolució quant a la incorporació a les

biblioteques catalanes de les noves tecnologies. Avui en dia la informatització dels

procés documental, l'accés en línia als catàlegs i la compartició de recursos, ja és,

afortunadament, una realitat. Gràcies a les millores en els equipaments, les

comunicacions, l'adopció generalitzada d'estàndards i principalment la voluntat de

canvi i millora de les persones, podem enviar, rebre, intercanviar i compartir

informació. Cooperar i compartir és la clau i, dins d'aquest marc d'actuació,

s'inscriu la informatització de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de

Catalunya.

Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) són un cas

particular dins del mon bibliotecari; tot i pertànyer a una mateixa administració, són

orgànica i funcionalment independents; quant a la seva especialització treballen

amb disciplines diferents i finalment, com veurem més endavant, els serveis, les

col·leccions  i la finalitat per la qual van ser creades, és igualment diferent.

-Situació de partida:

Al llarg del temps, els departaments de la Generalitat i alguns dels seus

organismes han creat biblioteques o centres de documentació, bàsicament com a

suport a la seva activitat. Sota el nom genèric de Biblioteques Especialitzades de

la Generalitat s’agrupen les biblioteques i centres de documentació que pertanyen

a la Generalitat de Catalunya, tipificades en tres grans grups:

• Les biblioteques i centres de documentació destinats originalment a donar

suport  a les activitats internes dels departaments (dependents normalment

dels gabinets centrals o de les secretaries generals dels departaments). Per la

seva estructura, funcionament, objectius  i serveis són equiparables a les

biblioteques d’empresa  (per ex. Governació)



• Les biblioteques i centres de documentació creades per a la conservació i la

difusió de documentació especialitzada, al servei d’usuaris interns i externs a

l’administració (dependents normalment d’entitats autònomes o de direccions

generals). Per la seva estructura, funcionament, objectius  i serveis són

equiparables a les biblioteques públiques especialitzades (per ex. Filmoteca)

• Les biblioteques i centres de documentació d’entitats docents dependents de la

Generalitat. Per la seva estructura, funcionament, objectius  i serveis són

equiparables a les biblioteques universitàries (Escola de Bombers)

Actualment hi ha 62 biblioteques i centres de documentació especialitzats que

depenen de la Generalitat. El seu funcionament és autònom en relació a les altres

biblioteques i centres de documentació. La política d’adquisicions, de

desenvolupament de la col·lecció, d’accés, de préstec, de catalogació, etc., la

defineix cada centre i l’entitat de la qual depèn de forma directa (direcció general,

entitat autònoma, servei). En el moment de decidir l’automatització, cada centre va

prendre una decisió segons les seves necessitats. D’aquesta forma, al llarg dels

anys 80, la major part de les biblioteques es va decidir per un programa informàtic

desenvolupat i resident al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya.

D’altres van optar per una automatització independent, amb un servidor propi, i

algunes no es van automatitzar.

-Primers intents:

Les biblioteques “pioneres”  (Governació, PTOP, Presidència, Sanitat) van  iniciar

accions per canviar aquesta situació cap el 1995. Van definir els grans problemes

de la situació:

• el 1999, el CIGC deixaria de mantenir SICAB, CATDOC i MAD, els tres

sistemes d’automatització que feien servir la major part de les biblioteques

especialitzades de la Generalitat

• es necessitava un catàleg únic per a compartir recursos i catalogació i estalviar

costos

L'any 1997 aquestes biblioteques es van posar en contacte amb la Biblioteca de

Catalunya per a demanar la seva col·laboració i suport al projecte.  La Biblioteca

es va oferir per proporcionar la formació i suport normatiu necessari i designar un



bibliotecari que fes les funcions d'administració del sistema.

La Direcció General de Serveis Informàtics a petició de les biblioteques

especialitzades assumeix la coordinació del projecte i, en col·laboració amb el

Centre Informàtic elabora un estudi tècnic i econòmic de viabilitat. L'estudi proposa

la creació d’un catàleg únic gestionat amb el sistema en VTLS, seguint l’exemple

de les universitats catalanes, de la BC  i de les xarxes de lectura pública.

-Acord de Govern.

L’Acord de Govern amb data 9 de juny de 1998 defineix un sistema de gestió

bibliotecària per a les biblioteques especialitzades de la Generalitat que

s’adhereixen al projecte. Les decisions principals contingudes a l’Acord de Govern

són:

• Crear una única base de dades, on es migraran els catàlegs dels centres

provinents de BASIS. D’aquesta forma, els costos es distribueixen entre les

entitats participants i és més econòmic que adquirir un programari de gestió i

un programa de migració per a cada centre.

• Adquirir el programari VTLS (mòduls de catalogació, OPAC, Gateway i filtració

bibliogràfica). Aquesta decisió es basà en la implantació generalitzada d’aquest

programari al món bibliotecari català.

• Adquirir el maquinari necessari per al sistema i el programari requerit per a

implementar-lo (sistema operatiu UNIX, gestor de base de dades ORACLE)

L’Acord de Govern vincula la participació en el projecte de 28 biblioteques i

centres de documentació (annex 1), la major part dels quals tenen el seu catàleg

en un sistema de gestió documental BASIS. A partir d’aquest moment el conjunt

de les biblioteques incloses al projecte es denomina BEG (Biblioteques

Especialitzades de la Generalitat

-Descripció del projecte:

Equip de treball

El primer pas del projecte va ser crear un equip de treball amb les institucions

involucrades i definir les responsabilitats de cadascuna:

• Direcció General de Serveis d’Informàtica: promoció i coordinació del projecte.

-Establir les relacions/contactes formals amb els organismes que han de



participar en el projecte.

-Elaborar la relació definitiva de biblioteques i confeccionar el calendari

d’incorporació de les mateixes.

-Confeccionar conjuntament amb el Centre Informàtic i la Biblioteca de

Catalunya l’estratègia d’implantació del projecte.

La desaparició d’aquesta direcció general representà que la coordinació passa a

ser responsabilitat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació

de la Generalitat de Catalunya.

• Centre Informàtic: responsable tècnic i executor del projecte:

-Coordinar i dirigir els equips de treball que participen en el projecte.

-Coordinar la logística que implica la implantació a cada biblioteca.

-Garantir que la implantació i posada en marxa del VTLS funcioni

correctament i en els terminis pactats.

• Biblioteca de Catalunya: administració i suport bibliotecaris, amb la designació

d’una administradora bibliotecària de sistema amb dedicació exclusiva. Les

seves funcions són:

-Parametrització de la BdD

-Anàlisi de les bases de dades a migrar

-Formació dels bibliotecaris en catalogació i formats i en VTLS

-Establiment dels criteris de catalogació: adopció del manual de

procediments i de les concrecions de la BC. Resolució de dubtes i

conflictes, supervisió de la catalogació, suport continuat (per telèfon, correu

electrònic i presencial)

-Administració de la BdD: llistats, estadístiques,...

-Estudi dels sistemes CATDOC i MAD i creació, en col·laboració amb el CI,

de les eines per a migrar les dades al format CATMARC

-Disseny i manteniment de la Gateway

Calendari

El calendari inicial preveia les actuacions a realitzar des del novembre de 1998 fins

al desembre de 1999. Per procedir a la informatització es van dividir els 28 centres

en 5 grups segons el sistema informàtic del que partien; els 11 centres que



treballaven amb SICAB es van  dividir en dos grups.

L’ordre d’incorporació a VTLS també va dependre del sistema informàtic. En

primer lloc, els que feien servir SICAB, ja que la migració SICAB-VTLS ja s’havia

experimentat de forma satisfactòria i es disposava del programa de migració de

dades. A continuació es va preveure la incorporació dels centres automatitzats

amb CATDOC, ja que la seva migració quedava establerta a l'Acord de Govern.

En següent lloc, el grup format per les biblioteques que feien servir el programa

MAD. La possibilitat de migració de les dades estava pendent d’estudi i era

possible que no es pogués migrar. I finalment, aquelles biblioteques que, o no

estaven automatitzades, o feien servir sistemes automatitzats que no fossin

SICAB, CATDOC o MAD.  En aquesta situació es trobaven dos centres que feien

servir versions de programes sense format d’intercanvi i que no havien estat

desenvolupats pel Centre Informàtic. Tenint en compte el seu volum de registres

bibliogràfics, no es va considerar viable ni rentable la creació de programes de

migració de dades específics.

Cada grup d’incorporació tenia un calendari específic que constava de:

• Una reunió informativa entre personal de la BC, del CI i els responsables de les

biblioteques del grup que iniciava la seva incorporació. En aquesta reunió

s’explicava la situació del projectes, les accions a dur a terme i s’establia el

calendari d’actuacions referent a cada grup concret. També es lliurava un

qüestionari per recollir les dades específiques de cada centre.

• Una reunió a cada centre amb l’administradora bibliotecària, un representant

del CI i el personal de la biblioteca. L’objectiu d’aquesta reunió era conèixer, a

partir de les respostes del qüestionari i de l’estudi “ in situ” , la realitat de la

biblioteca.

• Anàlisi de les dades per establir especificacions a la migració de cada base de

dades.

•  Formació en catalogació i format (3-5 dies)

• Tancament de les bases de dades per a fer les modificacions necessàries per

a la migració. A partir d’aquest moment, continuaven sent consultables, però no

es podien fer modificacions ni noves catalogacions. Una vegada fetes les



modificacions, començava la migració definitiva de les dades.

• Formació en VTLS (5 dies)

• Instal·lació dels clients de VTLS als PC de les biblioteques.

• Període de proves. El temps estimat de proves eren dues setmanes.

• Pas a producció

Es van preveure uns tres mesos  per a la incorporació de cada grup.

Formació

En el moment d’establir el calendari, es va planificar la formació dels bibliotecaris a

mesura que les seves biblioteques s’incorporessin. Aquesta formació comprèn:

• Normativa catalogràfica: ISBD, AACR2rev.

• Format CATMARC (bibliogràfic i autoritats)

• VTLS: OPAC (EasyPac) i catalogació (EasyCat)

• Formació continuada: a mesura que s’incorporin nous mòduls del sistema

VTLS, es faran cursets de formació

La formació està a càrrec de la BC i s'adapta a les necessitats de cada grup en

funció dels seus coneixements del format.

*Estat de la qüestió

-Procés d’incorporació: exposició de les tasques, problemes i resultats de la

migració de cada grup de biblioteques.

• 1r grup: SICAB (4 centres) i 1 centre sense automatitzar. Aquest centre era el

Negociat de Documentació i Biblioteca del Departament de Sanitat. Es va

incorporar en aquest primer grup ja que havia endarrerit la seva automatització

a l’espera de la posada en marxa d’aquest projecte.

La reunió inicial va tenir lloc el 16 de novembre de 1998, i a continuació es van

fer les reunions de treball a cada centre.

La catalogació en SICAB era amb el format CATMARC 2a ed. i, excepte en la

utilització dels camps locals, força homogènia entre els 4 centres. Per tant no

va ser necessari modificar la informació abans de la migració. Les bases de

dades en SICAB es van tancar el gener de 1999, però, com s’ha mencionat

anteriorment, es van mantenir consultables, de forma que l'atenció als usuaris



no es va haver d'interrompre.

Es va utilitzar el mateix programa  de migració que ja s'havia fet servir en la

migració de les BdD de la BC i de la Xarxa de Lectura Pública.

Es van haver de solucionar problemes de sublocalitzacions,  de connexió amb

el CI i de conversió de camps locals a camps normalitzats de CATMARC

El 15 de febrer de 1999, desprès d'un mes connectats a la base de dades de

proves en VTLS, van poder connectar-se a la base de dades de producció.

• 2n grup: SICAB (7 centres)

La situació d’aquests centres era molt semblant a la dels del grup anterior. La

reunió inicial va ser el 16 de febrer de 1999. Per a evitar el problema de la

migració de descriptors, el CI va proporcionar a cada centre un llistat dels seus

descriptors on havia de fer constar a quin camp CATMARC havia d’anar a

parar.  A diferència del primer grup, les bases de dades es van anar tancant

gradualment, per a donar més temps per a les correccions i modificacions que

havien de fer els bibliotecaris. El procés va seguir les dates previstes i

aquestes biblioteques van poder accedir a la base de dades de producció en

VTLS el 3 de maig de 1999.

• 3r grup: MAD (5 centres)

Al mateix temps que es treballava en la incorporació dels dos primers grups, es

va estudiar la possibilitat de migrar les bases de dades en sistema MAD. Entre

la BC i el CI es va desenvolupar un programa de migració MAD-SICAB:

d’aquesta forma, es podrien fer canvis i correccions a SICAB i migrar les dades

a VTLS aprofitant el programa que ja s’havia utilitzat amb els dos primers

grups.

La primera reunió va ser el 7 de maig. A les reunions a cada centre es van

detectar característiques molt diferents a cada base de dades: camps adaptats,

camps obligatoris que no s’omplien, informació a camps que estaven destinats

a contenir-ne d’altra, etc. En el moment de la migració es van poder canviar

alguns camps, de forma que al format CATMARC quedessin al camp que els hi

pertocava. També els bibliotecaris, amb l’ajut de les taules creades al CI, van

codificar informació com la llengua o el país, i van assignar cada descriptors de



la seva base de dades al camps d’entrada alfabètica de matèries que li

corresponia al CATMARC. Es va decidir migrar també informació no

contemplada al CATMARC en un camp de notes, de forma que no es perdés

informació. Però la dificultat de fer correspondre el contingut dels camps de

MAD amb els camps establerts al CATMARC  obliga a fer una revisió dels

registres migrats.

El pas a la base de dades de producció va ser el 5 de juliol.

• 4t grup: CATDOC (7 centres)

El programa de migració de CATDOC l'havia de desenvolupar l'empresa

proveïdora a qui, el 19 de març de 1999 es van lliurar les especificacions

tècniques. El temps previst per a crear el programa de migració era de tres

mesos. Això retardava l’inici dels treball amb el grup de biblioteques

automatitzades amb CATDOC, motiu pel qual es va modificar l'ordre

d'incorporació del 3r i 4rt. grup. Es va establir el calendari d’actuacions, que

començaria un mes més tard, a partir del 15 de juny.

Cada centre va fer la correcció dels llistats que se’ls hi va proporcionar. A les

visites es van detectar força diferències d’interpretació del sistema per part dels

bibliotecaris, el que dificultà encara més les especificacions de la migració i la

conversió dels camps CATDOC en camps CATMARC. S’afegí, també, un altre

element: CATDOC incorporava un mòdul de creació de tesaures del que no

disposa VTLS. Es va haver d’estudiar com migrar aquestes dades, ja que no es

podia deixar perdre una feina tant complexa.

També han hagut problemes amb el programa de migració, que ha estat

retornat als Estats Units en 4  ocasions. De totes formes, es preveu que

aquestes biblioteques passin a producció a mitjans de l’octubre de 1999.

• 5è grup: 2 centres sense automatitzar, 1 amb Sabini i 1 amb SQL-Gupta

La seva incorporació està prevista entre octubre i novembre de 1999.

S'adjunta l'experiència  d'algunes de les biblioteques ja incorporades a l'Annex 2

*Previsió de futur

-Posada en marxa de la consulta per Intranet/Internet



El programari de la Gateway es va instal·lar el 14 de maig. Es van fer les proves

de consulta per avaluar el seu correcte funcionament. Però les migracions de MAD

i CATDOC no han deixat temps per a parametritzar i personalitzar la Gateway. La

seva posada en marxa està prevista a partir del setembre.

-Noves incorporacions

Fins ara, cinc biblioteques han iniciat contactes per a estudiar la possibilitat

d’incorporar-se al catàleg de les BEG. Com el seu funcionament no depèn del

manteniment per part del CI de SICAB, MAD o CATDOC, van quedar fora del

calendari inicial. A partir del proper any està prevista la incorporació de les

biblioteques que ho sol·licitin i, que per les seves característiques, siguin

adequades per a la integració dels seus fons al catàleg de les BEG.

-Noves prestacions

Les necessitats de la major part de les biblioteques no estan plenament cobertes

amb els mòduls de VTLS adquirits per a la posada en marxa del projecte.

Interessa la seva ampliació amb:

• subsistema de préstec

• subsistema de  control de publicacions periòdiques

Està prevista la seva adquisició al llarg de l’any 2000. Des del CI han fet un càlcul

dels costos i s’ha fet arribar als diferents departaments, de forma que es pugui

tenir en compte de cara als pressupostos del proper any.

*Conclusions

En aquest punt del projecte es poden agrupar les conclusions en dos àmbits clars:

-Incidències

- Manca de temps: es disposa d'un calendari molt ajustat que obliga a anteposar la

migració de les dades a la resta de les feines (correcció d'índexs, subproductes...)

- Duplicació de registres procedents de migració

- Incoherències en els índexs d'autors i títols uniformes

- Indexació de les matèries: utilització de diferents eines. Han aparegut conflictes

(sinonímies, polisèmies, termes que són alhora referències de "vegeu" i

descriptors acceptats) que dificulten la recuperació de la informació



- Diferents sistemes de catalogació; catalogació a més d'un nivell, publicacions

periòdiques amb i sense informació dels fons, publicacions periòdiques tractades

com a monografies (anuaris, memòries) per alguns centres,...

- Canvi de mentalitat; hi ha un únic catàleg compartit per 28 centres de temàtica

molt diversa. La consulta del catàleg per usuaris no presencials impedeix la

intermediació directa del bibliotecari, que era el funcionament habitual en aquests

centres

- La incorporació esglaonada dels centres implicà que es trobessin en diferents

situacions alhora: el primer grup incorporat va trobar les incoherències de la

migració i els problemes de la catalogació conjunta, que no es poden resoldre fins

la migració de totes les bases de dades implicades.

-Avantatges

- Alt nivell de motivació i participació per part dels bibliotecaris i informàtics

implicats. Hem de reconèixer l'esforç personal del personal bibliotecari i no

bibliotecari dels diferents centres per a adaptar-se als canvis: sense aquesta

actitud majoritàriament positiva, la feina hauria estat molt més difícil.

- Possibilitat de compartir recursos i estalviar feines repetitives gràcies a la

catalogació única

- Còpia de altres BdD; convenis amb les biblioteques membres del GUVE

- Major difusió dels fons i recursos, gràcies a Intranet/Internet. Apropament als

usuaris potencials

- Possibilitat de compartir costos, tant inicials com de manteniment anual.

Com a apunt final podríem dir que es tracta d’un projecte en desenvolupament,

potencialment positiu, però encara difícil de valorar.



ANNEX 1: BIBLIOTEQUES DEL PROJECTE I CALENDARI

GRUP 1-SICAB Previst: 1-11-98/31-1-99 Incorporació: 1-11-98/15-2-99

CULTURA Biblioteques del Cinema i de la Filmoteca
ENSENYAMENT Biblioteca de la Secretaria General
PRESIDÈNCIA Gabinet de Documentació i Biblioteca
PTOP Àrea de Documentació i Biblioteca
SANITAT Negociat de Documentació i Biblioteca

GRUP 2-SICAB Previst: 1-2-99/30-4-99 Incorporació: 16-2-99/3-5-99

BENESTAR
SOCIAL

Biblioteca

CULTURA Arxiu Nacional de Catalunya
CULTURA Biblioteca Central
CULTURA Biblioteca de l’Esport
CULTURA Centre d’Història Contemporània de Catalunya
CULTURA CIIPAC – Centre d’Informació i d’Investigació del Patrimoni

Artístic Català
CULTURA Servei d’Arxius

GRUP 3-CATDOC Previst: 1-5-99/31-7-99 Incorporació: 15-6-99/

CULTURA Centre de Cultura Tradicional i Popular
CULTURA Unitat de Recerca Documental de la Direcció General de

Política Lingüística
GOVERNACIÓ Centre de Documentació
GOVERNACIÓ Escola de Bombers de Catalunya
JUSTÍCIA Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
PRESIDÈNCIA Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació
TREBALL Secció de Documentació i Publicacions

GRUP 4-MAD Previst: 1-8-99/31-10-99 Incorporació: 7-5-99/5-7-99

CULTURA Centre de Documentació Juvenil
ECONOMIA I
FINANCES

Centre de Documentació

INDÚSTRIA Biblioteca del Departament + Centre de Documentació de
Turisme

JUSTÍCIA Biblioteca
PRESIDÈNCIA Escola d’Administració Pública de Catalunya

GRUP 5 Previst: 1-11-99/31-12-99



AGRICULTURA Centre de Documentació
GOVERNACIÓ CEDOCPOL – Escola de Policia de Catalunya
PRESIDÈNCIA Centre de Documentació de l’Institut Català de la Dona
SANITAT Centre Documental de l’Institut Català de la Salut



ANNEX 2: Experiències

-Gabinet de Documentació i Biblioteca del Departament de la Presidència

(Montserrat Grabulós)

En aquest moment portem més de 4 mesos catalogant amb VTLS, i la primera

valoració que podem fer no és negativa. Ha suposat una estratègia de treball

diferent a la que teníem fins ara amb el SICAB, però és qüestió d’acostumar-s’hi.

No es tracta de fer comparances (totes són odioses), però és clar que el nostre

punt de mira és en relació al sistema anterior, per tant, el SICAB.

El primer que cal dir és que, respecte al SICAB, i per utilitzar un símil del món del

circ, la catalogació en VTLS seria com catalogar sense xarxa de seguretat. Com a

contrapunt, la catalogació esdevé molt més àgil, però també amb un marge

d’errors més gran. En certa manera, el potent sistema de validacions de SICAB es

troba a faltar.

Un altre “ xip”  s’havia de canviar en treballar amb VTLS : les obres catalogades per

més d’un centre. A partir de la creació del BEG, les Biblioteques Departamentals

de la Generalitat formen un sol catàleg, “el”  catàleg. És, per tant, molt important

que abans de catalogar es comprovi si el document que s’ha d’entrar no ha estat

ja catalogat per un altre centre. Si es troba, no s’escau de fer-ne còpia i adaptar-ne

les matèries i CDU: es tracta d’un altre exemplar de la mateixa obra, per la qual

cosa només cal afegir una nova etiqueta local, d’identificació del nostre exemplar.

Si la catalogació tingués algun error, de teclejat, o hi manquin etiquetes, etc., s’ha

de corregir, sense mai modificar, però, les matèries i CDU que hi ha.

Un altre punt que hem observat treballant amb el VTLS és la gran duplicitat de

fons que hi ha a les Biblioteques. Petits detalls tipogràfics (accents, etc.), o la

distribució de dòlars, etc., fa que s’entenguin com a obres diferents la mateixa

obra, que procedent de migració, es troba a diferents localitzacions. És un fet

empipador, visualment poc agradable, i que cal anar corregint de mica en mica.

També ens hem hagut d’adaptar en relació als llistats. Amb VTLS és difícil fer

llistats, especialment si ho tornem a comparar amb el SICAB, on es podien

dissenyar tot tipus de llistats. És només mitjançant una pantalla intermitja, amb el



títol, editorial i any, que es poden treure, i només quan es tracta d’un volum petit

de documents. Altrament, caldria demanar-los a l’administradora, la qual cosa

representa una tasca suplementària a part de l’obligat marge de temps d’espera.

- Centre de Documentació Juvenil (Goretti Pascual)

Un dels principals obstacles que se’ns plantejava a l’hora de resoldre el

problema de caducitat del programa MAD, era que si l’exportació de dades a

VTLS no era viable, caldria tornar a catalogar la major part del fons de la

biblioteca que actualment té un volum de 9000 documents. Aquesta tasca

hagués suposat un cost econòmic considerable en personal, i l’obligació de

tancar el centre al públic durant un període indefinit .

Actualment estem en una fase de proves, encara que ja hem entrat en

producció, bàsicament el que es fa es comprovar registres, observar quins

errors son comuns, com han quedat els diferents camps de MAD en les

etiquetes de CATMARC. El resultat es molt satisfactori, especialment si

veiem les expectatives de futur que ofereix el VTLS i Internet.

La migració ens a portat a treballar de forma diferent. Fins ara la majoria de

biblioteques que integren el projecte de les B.E.G hem actuat de forma

autònoma i aïllada. La nova situació ens integra dins d’un mateix grup en que

la única característica comuna es l’especialització en matèries diferents de

cada un dels centres. Es un repte, primera perquè una única base de dades

s’alimentarà per diferents centres catalogadors, segona tothom haurà de

seguir les mateixes pautes perquè el conjunt sigui coherent , tercera cada

centre ha de conservar la seva pròpia idiosincràsia treballant en un entorn

multidisciplinar, i quarta encara que depenem d’una mateixa institució, cada

biblioteca pertany a un departament diferent i ha de seguir la normativa

d’aquest.

Cal fer referència al tema de la indexació. Cada biblioteca ha utilitzat l’eina

que li ha semblat més adient. Per portar el control de les matèries s’usen

descriptors, tesaurus, Llista d’encapçalaments … a l’hora de treballar amb les



llistes de 28 biblioteques especialitzades, hi ha termes que entren en

conflicte. Es un dels temes que caldrà resoldre en un futur, quan l’experiència

estigui més consolidada.

En el poc temps que fa que hem fet la migració, podem fer una primera

avaluació del que ha estat el canvi:

Avantatges

- Accés a totes les biblioteques especialitzades de la Generalitat.

- Treballar en grup conjuntament amb altres centres especialitzats

- Facilitar la catalogació amb l’intercanvi de registres

En el moment que sigui consultable via Internet

- Accés des de tots els punts de treball de la SGJ que tinguin Intranet, al

fons de la biblioteca

- Qualsevol usuari amb accés a Internet podrà consultar el fons

- Donar un millor servei a la Xarxa de Punts d’informació  de la SGJ, 250

arreu del territori català

- Permetrà difondre el fons del Centre a llocs més especialitzats on ara és

difícil accedir

- La consulta pel públic es molt més senzilla que en l’aplicació MAD

Inconvenients

- Impossibilitat de treure llistes de documents des del propi centre.

- La catalogació s’ha de fer amb personal especialitzat, que tingui

coneixements de VTLS i CATMARC. Amb l’aplicació MAD, aquests

requisits  no eren necessaris, ja que mitjançant una plantilla molt senzilla

es podia dur a terme la catalogació.

- A l’hora d’elaborar productes com la llista de noves adquisicions, de

moment depenem d’un servidor central, o bé l'hem de fer manualment


