
Registres Càntic: 
camp 008 i capçalera de MARC 21 

Biblioteca de Catalunya 
Barcelona, abril de 2015 

snb@bnc.cat 



Definicions 
Capçalera 
És el primer camp d’un registre d’autoritat. Té una longitud fixa de 24 posicions (00-
23) amb un significat assignat a cada una.  La Capçalera consisteix en números o  
valors de codis que defineixen els paràmetres del processament del registre.  
 
Directori 
Consisteix en una sèrie d’entrades de longitud fixa, amb una entrada per a cada un dels camps 
variables (de control o de dades) presents en el registre (és un índex de localització d’aquests 
camps variables). 
 
008 Codis de longitud fixa 
Camp fix que conté 40 posicions (00-39) que proporcionen informació codificada 
sobre el registre, o sobre aspectes específics dels encapçalaments 1XX o dels camps 
de traça 4XX/5XX. 

 



   A Código 1 
 c CANTIC 
 
Correspondència amb els camps de MARC 21: 
 CAP/17 (Nivell de codificació) = “n”  
 
Àmbit 
 c CATALAN 
 
Correspondència amb els camps de MARC 21: 
 899 ##$aAC  
 [S’aplica sempre en els dos catàlegs (el local i el del CCUC)] 
 
Estat 
 - --- 

Posicions de Millennium 



   Estat 
 - --- 

Posicions de Millennium 



   
CAP/05 (Estat del registre) 
Indica la relació del registre amb un fitxer. 

  
 c - Corregit o revisat 
       Canvi, fet en el registre, altre que en el codi de Nivell de 
       codificació. 
 n - Nou 
       Indica que el registre és nou en el fitxer. 
 
CAP/17 - Nivell de codificació 
Indica si el registre és complet.  
 
 n - Registre d'autoritats complet 
       Indica que el registre d'autoritat és complet. 
 o - Registre d'autoritats incomplet 

 

Capçalera_posicions de MARC 21 



   Capçalera_exemple_Millennium 

REC LENGTH ##### ESTA REG c TIPO REG z 

INDEFINI CHAR ENC   IND CNT 2 
SFLD CNT 2 BASE ADRESS ##### NIV CODI n 
INDEFINI   LEN FIELD 4 LEN START 5 
LEN IMPL 0 INDEFINI 0 



   Relació Cap/05, 008/39 i 040 $d  

Fech Entr 100819 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   Relació Cap/05, 008/39 i 040 $d  

Manual del Càntic. Annex 4 Registres modificats. Aplicació de 
capçalera/05 i camp 040 



   
 

008/00-05 (Data d’entrada al fitxer) 
Cadena de sis caràcters numèrics, generada automàticament*, que indica la data en què el registre MARC es 
va crear. La data s'anota en la forma aammdd. 
 
*Millennium no crea la data per defecte, cal crear-la amb la comanda Control + R  (després d’haver 
desplegat el camp 008 i esborrat les dades de la casella Fech Entr) 
  

008/06 (Subdivisió geogràfica directa o indirecta) 
Indica si un encapçalament 1XX pot ser subdividit geogràficament quan s'utilitza un 
encapçalament de matèria, i quan és així, el mètode de subdivisió utilitzat. 
  
 # - No subdividit geogràficament 
 d - Subdividit geogràficament--directe 
 i - Subdividit geogràficament--indirecte 
 n - No aplicable 
 | - Cap intenció de codificar 
 

008/06_posicions de MARC 21 



   008/06_exemple_Millennium 

Fech Entr 081105 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



    
008/07 (Sistema de transliteració) 
Indica si el camp 1XX conté la forma transliterada de l'encapçalament i, quan és així, identifica el sistema de 
transliteració utilitzat.  

a - Normativa internacional 
b - Normativa nacional 
c - Normativa de l'associació nacional de bibliotecaris  
d - Normativa de la biblioteca nacional o de l'agència bibliogràfica nacional 
e - Normativa local 
f - Normativa d'origen desconegut 
g - Transliteració convencional o forma convencional d'un nom en la llengua de l'agència catalogràfica. 
n - No aplicable 
| - Cap intenció de codificar 

 
008/08 (Llengua del catàleg) 
Indica si l'encapçalament del camp 1XX i la seva estructura de referència associada són vàlids d'acord amb 
les regles utilitzades en l'establiment dels encapçalaments per als catàlegs en llengua anglesa, llengua 
francesa o per a tots dos catàlegs. 

 
# - Cap informació proporcionada 
b - Anglès i francès 
e - Només anglès 
f - Només francès 
| - Cap intenció de codificar 

 

008/07, 08 de MARC 21 



   008/07, 08_exemple_Millennium 

Fech Entr 070717 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta c Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/09 (Classe de registre ) 
Indica si el registre representa un encapçalament 1XX acceptat o no acceptat.  
          a - Encapçalament autoritzat 

 b - Referència sense traça 
 c - Referència amb traça 
 d - Subdivisió 
 e - Etiqueta de node 
 f - Subdivisió i encapçalament acceptats 
 g - Referència i subdivisió 
 

008/10 (Regles de catalogació descriptiva) 
Identifica les regles de catalogació descriptiva utilitzades per a formular l'encapçalament 1XX de nom, 
nom/títol o títol uniforme en registres d'encapçalaments acceptats o de referències.  
 a - Regles anteriors 
 b - AACR 1 
 c - AACR 2 
 d - Encapçalament compatible amb AACR 2 
 n - No aplicable 
 L'encapçalament 1XX no és un nom, nom/títol o títol uniforme formulat d'acord amb les 
 convencions de catalogació descriptiva i no és apropiat per a l'ús com a entrada principal o 
 secundària en registres bibliogràfics. 
  z - Altres 
 L'encapçalament 1XX és conforme al conjunt de les convencions de catalogació descriptiva altres 
 que les especificades en altres codis definits. (És el cas dels registres fets amb RDA). 
 
 

008/09, 10 de MARC 21 



   008/09, 10_exemple_Millennium 

Fech Entr 081104 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/11 (Sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus) 
Identifica el sistema d'encapçalaments de matèria/convencions de construcció de 
tesaurus utilitzats per a formular l'encapçalament 1XX en registres d'encapçalament 
acceptat, de referència, de subdivisió i d'etiqueta de node.  

a - Library of Congress Subject Headings 
b - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil 
c - Medical Subject Headings 
d - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library 
k - Canadian Subject Headings 

n - No aplicable  
L'encapçalament 1XX no és conforme a un conjunt d'encapçalaments de 
matèria/convencions de tesaurus i no és apropiat per a ser utilitzat com a entrada 
secundària de matèria en registres bibliogràfics. 
r - Art and Architecture Thesaurus 
s - Sears List of Subject Headings 
v - Répertoire des vedettes-matière 

z - Altres 
L'encapçalament 1XX és conforme a un conjunt d'encapçalaments de 
matèria/convencions de tesaurus altres que els especificats en altres codis definits. 
Es pot utilitzar un codi MARC per a les convencions utilitzades en el camp 040$f. 

008/11 de MARC 21 



   008/11_exemple_Millennium 

Fech Entr 071112 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/ 008/11 + 008/15 + 667  

Fech Entr 071116 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate n Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat b Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/11 + 008/15 + 667  

667 - NOTA GENERAL INTERNA (R) 
Informació general sobre un encapçalament 1XX per al qual no ha estat definit un camp  
de nota especialitzada. 
 $a - Nota general interna (NR) 
 
 667 ## ÚS TEMÀTIC: aquest encapçalament no és vàlid com a matèria.  
 Les obres sobre aquesta persona són entrades sota  



   008/12 (Tipus de col·lecció) 
Indica el tipus d'encapçalament de col·lecció contingut en un camp 1XX d'un registre 
d'encapçalament acceptat.  

 a - Col·lecció monogràfica 
b - Document en més d'una part 
c - Frase amb aparença de col·lecció  
n - No aplicable 
z - Altres 
 

008/13 (Col·lecció numerada/no numerada) 
Indica les característiques de numeració d'una col·lecció (o frase amb 
aparença de col·lecció) representada per un encapçalament 1XX.  
 a - Numerada 
 b - No numerada 
 c - La numeració varia 
 n - No aplicable 
 L'encapçalament 1XX no és un encapçalament de col·lecció (008/12, codi n)  
                                               

008/12, 13 de MARC 21 



   008/12, 13_exemple_Millennium 

Fech Entr 081107 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/14 (Ús de l'encapçalament--entrada principal o secundària) 
Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada principal o 
secundària en registres bibliogràfics.  
 a - Apropiat 

 b - No apropiat 
 

008/15 (Ús de l'encapçalament--entrada secundària de matèria) 
Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada secundària 
de matèria en registres bibliogràfics.  
 a - Apropiat 

 b - No apropiat 
 

008/16 (Ús de l'encapçalament--entrada secundària de col·lecció) 
Indica si l'encapçalament 1XX és apropiat per a ser utilitzat com a entrada secundària 
de col·lecció en registres bibliogràfics.  
 a - Apropiat 
 b - No apropiat 

008/14, 15, 16 de MARC 21 



   008/14, 15, 16_exemple_Millennium 

Fech Entr 081118 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   008/17 (Tipus de subdivisió de matèria) 
Indica el tipus d'encapçalament de subdivisió de matèria contingut en el camp 1XX d'un registre de 
subdivisió, d'un registre d'encapçalament acceptat i subdivisió, o d'un registre de referència i subdivisió. 
 a - Temàtic 
 b - Forma 
 c - Cronològic 
 d - Geogràfic 
 e - Llengua 
 n - No aplicable 
 L'encapçalament 1XX no és una subdivisió de matèria. 
 
008/18-27 (Sense definir) 
Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )  
 
008/28 (Tipus d'agència governamental) 
Indica si l'encapçalament 1XX representa una agència governamental i, si és el cas, el nivell jurisdiccional de 
l'agència.  
 # - No és una publicació de govern  
 a - Autonòmic 
 c - Multilocal 
 f - Federal/nacional 
 i - Organisme intergovernamental internacional 
 l - Local 
 m - Multiestatal 
 o - Publicació de govern--tipus sense determinar 
 s -  Estatal, provincial, territorial, dependent, etc. 
 u -  Estatal, provincial, territorial, dependent, etc. 
 | - Cap intenció de codificar 

008/17, 28 de MARC 21 



   008/17, 28_exemple_Millennium 

Fech Entr 081201 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   
008/29 (Avaluació de la referència) 
Indica si els camps de traça 4XX/5XX d'un registre han estat avaluats respecte a la 
consistència amb les regles utilitzades per a formular l'encapçalament 1XX del registre. 
 

a - Traces consistents amb l'encapçalament 
b - Traces no necessàriament consistents amb l'encapçalament 
n - No aplicable 
      L'encapçalament no conté cap camp de traça 4XX/5XX. 

  
008/30 (Sense definir)  
Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ) 
  

008/31 (Actualització del registre en procés) 
Indica si s'està considerant un canvi en qualsevol camp del registre.  
 a - El registre es pot utilitzat 
 b - El registre s'està actualitzant 

008/29, 31 de MARC 21 



   008/29, 31_exemple_Millennium 

Fech Entr 070816 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   856_exemple_Millennium 
Camp 856* 

Anotació del camp 856, entesa com a completesa del camp 670 en alguns 
encapçalaments d’àmbit català (899 ##$aAC). 

*Només s’anota des del Servei de Normalització Bibliogràfica (SNB) 



   008/32 (Nom personal no diferenciat ) 
Indica si un encapçalament de nom personal contingut en un camp 100 d'un registre 
d'encapçalament acceptat o d'un registre de referència és utilitzat per una persona, o per 
dues persones o més.  
 a - Nom personal diferenciat  
 b - Nom personal no diferenciat  
 n - no és aplicable  
 
008/33 (Nivell d’establiment) 
Indica fins a quin punt la formulació d'un encapçalament 100-151 és conforme a les 
regles de catalogació descriptiva codificades a 008/10 i/o és conforme a les convencions 
del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus codificades a 008/11.  
 a - Establert completament 
 c - Provisional 
 n - No aplicable 

 
008/34-37 (Sense definir)  
Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | ). 

008/32, 33 de MARC 21 



   008/32, 33_exemple_Millennium 

Fech Entr 070717 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



   
008/38 (Registre modificat) 
Indica si el registre s'ha modificat a partir del contingut desitjable.  
 

# - No modificat 
s - Escurçat 
x - Caràcters absents 
 

008/39 (Font de la catalogació) 
Indica el creador del registre d'autoritat. Si la font de la catalogació és coneguda, 
s'identifica en el subcamp $a del camp 040 (Font de la catalogació). Les parts 
responsables dels registres MARC d'autoritat són determinades per un codi a 008/39 i 
pels codis MARC o pels noms del camp 040. 
 

# - Agència bibliogràfica nacional (això és Biblioteca de 
 Catalunya) 
c - Programa de catalogació cooperativa 
d - Altres 
u - Desconegut 

008/38, 39 de MARC 21 



   008/38, 39_exemple_Millennium 

Fech Entr 081030 Subd Geo Romaniza | 
Idio Cat | Clas Reg a Cat Desc c 
Enc Mate z Tipo Per n Núm Sers n 
Enc-Prin a Enca-Mat a Enc-Peri b 
TipoSu Ma n Indefini TipoAgen | 
Eval Ref a Indefini Reg Actu a 
NomPIndi a Niv Esta a Indefini 
Reg Modi Fuen Cat 



Referències i enllaços  
 
Manual del Càntic. Elaborat per la Biblioteca de Catalunya i el Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC). 2007 (Actualització, octubre 2014) 
  <http://pautes.cbuc.cat/doku.php?id=manual_del_cantic>  
 
Concrecions a les AACR2 (Part II, Encapçalaments, títols uniformes, referències) Ed. 
 2008. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008 – 
  <http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/con_aacr2p2/sumari_gen.htm> 
 
 
Format MARC 21 concís per a dades d’autoritat. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 

2004- 
 <http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21a/asumari.htm> 
 
 
 



Referències i enllaços_2  

Regles angloamericanes de catalogació. 2a ed., rev. de 2002, actualització de 2005. 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. 
 
Altres enllaços 
 
LC Descriptive Cataloging Manual (DCM) Section Z1 
<http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/z1.pdf> 
 
LC Guidelines Supplement to MARC 21 Format for Authority Data 
<http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/marcblupgs.pdf> 
  
Joint Steering Committee for Development of RDA. RDA: Resource Description and 

Access [Pàgina web de RDA] 
< /www.rda-jsc.org/rda.html > 



Referències i enllaços_3  
Altres enllaços 
Understanding MARC Authority Records. 
<http://www.loc.gov/marc/uma/> 
  
També disponibles les versions en francès: 
Comprendre les notices d'autorité MARC : Catalogage ordinolingue  
< http://www.lac-bac.gc.ca/marc/040010-238-f.html > 
 
Puntuació/espaiament en registres bibliogràfics i d'autoritat en format MARC 21 
  
Library of Congress Rule Interpretations. LCRI 1.0C Punctuation/spacing. Washington, 

D.C., Cataloging Distribution Service. Library of Congress, 1990-. Vegeu 
actualització en: Cataloging Service Bulletin, no. 103 (Winter 2004), p. 22-42.  

  
Final and internal punctuation. Prepared by Judith Hopkins. Rev. 8/30/2002 
<http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/cts/about/FINALPUNCTUATION.HTML> 
 



Referències i enllaços_4  
Programes de catalogació cooperativa 
  
The Library of Congress Program for Cooperative Cataloging (PCC)  
< http://www.loc.gov/aba/pcc/ > 
  
BIBCO  Monographic Bibliographic Record Program of the PCC 
< http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/ > 
  
NACO  Name Authority Cooperative Program of the PCC 
< www.loc.gov/aba/pcc/naco/ > 
  



Càntic: capçalera i 008 
Biblioteca de Catalunya 
Barcelona, abril de 2015 
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