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Etapes de la indexació

• 1979 - Encapçalaments de matèria en castellà
• 1982 - Indexació en català i en castellà
• 1993 - Indexació amb descriptors (Thesaurus UB)
• 2005 - Implementació dels microtesaurus UB

PROJECTE:    El Thesaurus multilingüe
                        (català-castellà-anglès-francès)
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Indexar en dues llengües - I

• El per què de la decisió:

      - Acord amb l’ICB: indexació en català

      - Aprofitament de la indexació en castellà
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Indexar en dues llengües - II

• Tasques a realitzar:

      - Adoptar l’etiqueta 699 per a la indexació
        en castellà 

      - Afegir matèries en català a 25.000 
         registres bibliogràfics
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El Thesaurus de la UB - I

• El per què de la decisió:   

    - Per la possibilitat d’una indexació més 
controlada

     - Per la major facilitat de recuperació de la 
informació

     - Per la pràctica dels usuaris en la interrogació 
amb descriptors en  bases de dades 



7

El Thesaurus de la UB - II

Tasques a realitzar:
    - Disseny de programes informàtics:
          per a gestionar un tesaurus
          per a convertir els encapçalaments i
          els subencapçalaments en descriptors
   
    - Modificació de les entrades temàtiques de
       280.000 registres bibliogràfics
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Gestió del Thesaurus

Responsabilitat exclusiva de Procés Tècnic  

           Unitat Tècnica d’Indexació
                                          
• Estudi de propostes de termes 

        (catalogadors, bibliotecaris, professors, usuaris) 

• Redacció del registre d’autoritat
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Canvi de llenguatge documental 
en el catàleg de la 

Universitat de Barcelona
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Situació abans del canvi

• Entorn informatitzat
    
   -Software AG (programa de gestió de biblioteques)
   -Fígaro (aplicació per a la UB: 1992)
 
• Volum de continguts susceptibles de ser 

modificats 
                  -260.000 entrades de matèries en català
                  -260.000 entrades de matèries en castellà
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Criteris d’actuació

• A- Aplicació de la norma d’establiment i 
desenvolupament de tesaurus monolingües

 
• B- Estudi de tipologies d’entrades de matèries

 

• C- Pautes d’actuació
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Criteris d’actuació - A

• Aplicació de la norma:

 ISO 2788-1986 (UNE 50-106-90):
     Directrius per a l'establiment i desenvolupament de tesaurus 

monolingües
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Criteris d’actuació - B 

• Tipologies d’entrades :

     - Entrades simples 

     - Entrades compostes

     - Entrades complexes   (Encapçalaments simples

       o compostos amb subencapçalaments)
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Criteris d’actuació - C 

• Pautes d’actuació
       Mantenir :
          -  Encapçalaments simples d’un sol terme
          -  Encapçalaments compostos en ordre directe
 
       Modificar: 
          -  Alguns encapçalaments compostos amb conjunció
          -  Encapçalaments compostos en ordre invertit
          -  Encapçalaments complexes (encapçalaments amb
             subencapçalaments)
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Modificació d’encapçalaments 
complexes: $x - I

• Subdivisions sota noms geogràfics,  noms de 
llengua i comunes

     - Modificació automàtica de termes seleccionats

     Ex.:   650 $a Guerra Mundial I, 1914-1918 $x 
Campanyes 

                  650  $a Guerra Mundial I, 1914-1918 
                  650  $a Campanyes militars
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Modificació d’encapçalaments 
complexes: $x - II

 - Modificació manual de la resta de termes 

    Ex.:
           650 $a Matrimoni $x Nul.litat 
           650  $a Nul·litat del matrimoni    

   Ex.:  650 $a Medi ambient $x Protecció $x Ensenyament 

            650 $aProtecció del medi ambient
            650 $a Ensenyament 
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Modificació d’encapçalaments 
complexes: $y

• Subdivisions cronològiques

    -  Modificació automàtica per programa
             
           Ex.:  650 $a Filosofia moderna $y S. XIX
       
                   650 $a Filosofia moderna
                   650 $a S. XIX
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Modificació d’encapçalaments 
complexes: $z 

• Subdivisions geogràfiques

    -      Modificació automàtica per programa

  

             Ex. :  650 $a  Esports d’hivern $z Argentina

 

                      650 $a  Esports d’hivern 

                      651 $a  Argentina 
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Cronologia i creixement

• Cronologia
         1992 - 1a  edició del Thesaurus de la UB
         1993/1997 - Procés de conversió dels termes

• Creixement del Thesaurus 
           1992 -  8.500 termes
           1997 - 13.000 termes
           2005 - 18.000 termes
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Els microtesaurus de la UB

Una nova eina de consulta
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El per què dels microtesaurus

• Per agrupar temàticament per àreas de 
coneixement

• Per la demanda per part de professors i de 
bibliotecaris de llistats per disciplines

• Per a simplificar la interrogació de temes concrets
• Per facilitar als bibliotecaris el coneixement de la 

seva àrea temàtica 
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Procés d’actuació

• Marcatge de termes seguint la Classificació CDU 
• Establiment de 69 categories o grups d’especialitat
• Estudi del disseny i implementació dels 

microtesaurus en la pàgina web d’autoritats
• Guia de consulta i revisió dels microtesaurus
• Sessions informatives 

• Reajustament i modificació dels termes dels 
microtesaurus
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Quants microtesaurus?

• 20  Facultats i Escoles universitàries
• 4 Centres adscrits i 1 Fundació
• 100 Departaments
• Fons del càtaleg i col·leccions especials

De 69 grups temàtics a 29 microtesaurus
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Estructura dels microtesaurus

• Biologia
         56  Paleontologia
         57  Biologia
         58  Botànica
         59  Zoologia

• Biblioteconomia 
         02 Biblioteconomia i
            documentació
          

• Filologia 
       80 Filologia general

       81 Lingüística i llengües

       82 Literatura

•  Física
        52 Astronomia

        53 Física
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En quants microtesaurus pot 
aparèixer un terme?

  1 terme pot aparèixer fins en 4 microtesaurus
Ex.:
   -  Immunoglobulines : 57 Biologia i 61 Medicina
    - Abastament d’aliments: 33 Economia-Empresa, 

35 Dret, 36 Treball social, 57 Biologia  
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Sessió Pràctica

Catàleg d’Autoritats UB

http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm

http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
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http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
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El Thesaurus multilingüe de la UB

• Llengües:
                    Català – Castellà – Anglès – Francès
• Normativa:
    ISO 5964:1985 (UNE 50125:1997): Directrius 

per a la creació i desenvolupament de tesaurus 
multilingües

•  Fonts:
     LCSH, LEMAC, MeSH, EUROVOC, AAT, RAMEAU, 
      LAVAL,Tesaurus CSIC...
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Situació actual

• Català: 
            Registre d’autoritat amb relacions
• Castellà:
            Registre d’autoritat sense relacions
• Anglès:
            Forma acceptada en nota de font  (670)
• Francès: 
            Forma acceptada en nota de font  (670)
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Futur

• Quin serà el nou sistema?
• Possibilitarà la gestió d’un tesaurus multilingüe?

                          

Ens veurem en un futur per presentar-vos el

THESAURUS MULTILINGÜE DE LA UB
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