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CCUC-Millennium 
1. Permet crear registres d’autoritats. 
2. Si un registre d’autoritat es requereix en dos índex 

diferents (p. ex.: autors i matèries) cal crear dos 
registres de la mateixa autoritat, un per cada índex. 

3. Permet copiar registres d’autoritat dins la mateixa 
base (p. ex.: d’autor a matèria) però no entre 
diferents bases. 

4. Tot i que els registres d’autoritat es mostren 
deslligats dels registres bibliogràfics, hi ha un procés 
automàtic (nocturn) que fa que el registre d’autoritat 
prevalgui sobre el/els registres bibliogràfics. 
 
 

 



  
Procés automàtic de control d’autoritats  
 És un programa automàtic que es 

posa en marxa cada nit. Amb 
aquest programa Millennium pot 
actualitzar automàticament un 
encapçalament d’un registre 
bibliogràfic a partir d’una forma 
vàlida de l’encapçalament d’un 
registre d’autoritat.  
 
Dues condicions s’han de 
complir: 
1.El registre d’autoritat passa pel 

fitxer de transacció, perquè ha 
estat modificat o creat.  

2.El registre d’autoritat ha de tenir 
un camp 4XX 

En el CCUC hi 
ha RB : 

100/700, etc. 
  Vidal, Josep 

Quan es crea un RA: 
100 Vidal Pons, Josep 

400 Vidal, Josep 

Automàticament els RB 
són canviats per: 

100/700, etc. 
Vidal Pons, Josep 



 
 Abast del CANTIC 
 Registres d'autoritat de nom, nom-títol i títol.  
En el marc del projecte CANTIC s’elaboraran registres d’autoritats dels tipus següents: 
• Noms de persones i de famílies. 
• Noms d’entitat. 
• Noms de congrés . 
• Títols uniformes . 
• Combinacions de nom-títol. 
• Geogràfics jurisdiccionals.  

 

S’exclouen del projecte CANTIC els registres d’autoritats següents: 
• Encapçalaments temàtics. 
• Noms geogràfics no jurisdiccionals. 
• Termes de gènere/forma. 
• Noms amb subdivisió de matèria 

 

CANTIC inclou tant autoritats d’àmbit català com d’àmbit estatal i internacional, 
tanmateix dóna un tracte especial a les autoritats de nom i títol vinculats a la cultura 
catalana. Aquestes autoritats reben un treball d’autoritat complet a partir dels  documents 
del CCUC. Altres tipus d’autoritat considerades d’àmbit estatal o internacional són 
establertes a partir de catàlegs d’autoritats de referència.  
 CANTIC 

 
Es considera autoritat d’àmbit català a:  
 
• persones i/o entitats nascudes i/o residents a Catalunya, 
• persones i/o entitats que utilitzin la llengua catalana  
• autors morts abans de l'1 de gener del 1801 de Catalunya, d’Andorra, de la Franja de Ponent, del 
País Valencià, de la comarca del Carxe, i de les Illes Balears. 

• autors que treballen en un context no verbal, per exemple, pintors, escultors, gravadors, etc. de 
Catalunya, d’Andorra, de la Franja de Ponent, del País Valencià, de la comarca del Carxe, i de les 
Illes Balears. 

• qualsevol persona i/o entitat d’especial interès per a la cultura catalana, 
• autoritats que segons les AACR2r s’han d’establir a partir de les obres de referència catalanes, per 
exemple: autors clàssics grecs i llatins, etc. 

• títols vinculats a autoritats d’àmbit català, títols de col·leccions catalanes, obres clàssiques anònimes 
escrites en llengua catalana, títols o noms-títols  d’alfabets no llatins transcrits al català, títols o 
noms-títols  que segons AACR2r s’estableixen en català, etc. 

• En cas de dubte, es considera català. 
  

D’acord amb l’IEC: 
 

 “Llengua catalana o català és el nom amb què es coneix l’idioma que es parla a la 
Catalunya del Nord, a l’Estat d’Andorra, al Principat de Catalunya, a la Franja de 
Ponent, al País Valencià, a la comarca del Carxe, a les Illes Balears i a l’Alguer.” 



Normativa 

CANTIC 

 

• Regles angloamericanes de catalogació. 2a ed., rev. de 2002, 
actualització de 2005. Barcelona : Biblioteca de Catalunya,cop. 2008.  

• 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 per a dades d’autoritat 
– Ed. anglesa < http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html> 
– Ed. concisa catalana 

http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21a/asumari.htm 
 

• Manual del CANTIC.  
http://pautes.cbuc.cat/lib/exe/fetch.php?media=cantic141006.doc 
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Identificació dels registres Càntic  

  

Abans de crear un registre Càntic nou al CCUC caldrà comprovar si ha estat 
creat. Els registres CANTIC del CCUC s’identifiquen amb el camp Millenniun “A 
Codigo1” amb el codi “c – CANTIC”, són registres d'autoritat complets, i que, 
per tant, la posició de "Nivell de catalogació" -Capçal./17-  sempre està 
informada amb el codi "n", i contenen els camps 040 i 670 informats.   
 

 



 
Nivell de codificació del Càntic 

 

Per facilitar l'assignació dels codis de les posicions de la capçalera i 008 s'han creat 
plantilles en el sistema CCUC-Millennium amb els codis per defecte per a cada 
posició. Com que els codis canvien bàsicament amb el tipus de registre d'autoritat s'han 
creat plantilles:  

1. noms personals i nom-títol; (i la corresponent a RDA) 
2. noms d’entitats i nom-títol; (i la corresponent a RDA) 
3. geogràfics 
4. títols, (i la corresponent a RDA) 

Capçalera (NR) O 
008 Elements de longitud fixa (NR) O 
024 Altres identificadors normalitzats (R) Op 
040 Font de la catalogació (NR) O 
1XX Camps d’encapçalament (NR) O 
4XX Camps de traça de referència de “Vegeu” (R) OA 
5XX Camps de traça de referència de “Vegeu també” 

(R) 
OA 

667 Nota general interna (R) Op 
670 Font de les dades trobades (R) O 

$a Citació de la font O 
$b Informació trobada O 

781 Entrada d'enllaç de subdivisió--subdivisió 
geogràfica (R) 

Op 

899 Local: Àmbit (NR) OA 
980 Local: Tipus de títol uniforme o nom-títol (R) OA 

NR: camp no repetible 
R: camp repetible 
 
O: camp obligatori  
OA: camp obligatori si 
és aplicable  
 
Op: camp opcional.   



Catàlegs d’autoritats de referència  
 
• Per als noms de persones i entitats catalanes:  
 Autoritats de la Biblioteca de Catalunya  
  http://www.bnc.es/catalegs/autoritats/lenoti.php  
 
• Per als noms de persones i entitats de l’estat espanyol: 

Autoritats de la Biblioteca Nacional d’Espanya  
http://www.bne.es/esp/catalogos/autoridades.htm 
*Per als títols uniformes o noms-títols la BNE no és catàleg de 
referència. 

 
• Per als noms de persones i entitats de fora de l’estat espanyol: 

Autoritats de la Library of Congress  
http://authorities.loc.gov/ 
 WorldCat (forma normalitzada de citació OCLC) 
 
 

CANTIC 

Per establir l’encapçalament 1XX s’han acceptat els encapçalaments del catàleg 
d’autoritats de la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Nacional d’Espanya* i  el  de la 
Library of Congress. S'estableix l'encapçalament d'acord amb la forma trobada i es cita el 
catàleg com a font en un camp 670. 
 

100 1  Cobarsí Morales, Josep  
400 1  Cobarsí, Josep  
670     BC/A, 27 des. 2007|b(enc.: Cobarsí Morales, Josep)  
899 AC 

 
100 1 Iborra, Elisabeth G.,|d1977-                                      
400 1 García Iborra, Elisabeth,|d1977-    
400 1 Iborra, Elisabeth García,|d1977-                               
670 BNE/A, 5 nov. 2007|b(enc.: Iborra, Elisabeth G., 1977- ) 

 
100 1  Marchetto, Marisa Acocella   
400 1  Acocella Marchetto, Marisa                                       
670     LC/NAF, 14 nov. 2007|b(enc.: Marchetto,  Marisa Acocella) 

 
 *La Biblioteca Nacional d’Espanya utilitza les Reglas de catalogación. Quan la forma trobada no està d’acord 

amb les AACR2r , considereu que no s’ha trobat. 
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Quan l'encapçalament d'una autoritat de nom d’àmbit català es troba en el catàleg 
d’autoritats de la BC, s'estableix l'encapçalament d'acord amb la forma trobada i es cita 
el catàleg com a font en un camp 670.  
  

100 1  Cobarsí Morales, Josep  
400 1  Cobarsí, Josep  
670     Evolución de los sistemas de clave pública tipo KNAPSACK,  
           1994:$bport. (Josep Cobarsí Morales)  
670     BC/A, 27 des. 2007$b(enc.: Cobarsí Morales, Josep)  
899     AC 

 

Es recomana que es justifiqui també l’encapçalament amb un camp 670, a partir del 
document catalogat en el CCUC. Si no és el primer, a partir del document publicat més antic 
que existeixi en el CCUC. 

 
Quan es considera que l’encapçalament 1XX de l’autoritat de la BC s’ha de modificar (p. 
ex., l’encapçalament no està d’acord amb la forma predominat dels documents del 
CCUC, no està d’acord amb les darreres actualitzacions  d’AACR2, etc.) es notifica la 
incidència a la BC (snb@bnc.cat) per a la seva resolució.  
 

Catàlegs d’autoritats de referència: 
Aplicació: àmbit català (1) 
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Quan l'encapçalament d'una autoritat de nom i títol d’àmbit català no es troba a les 
autoritats de la Biblioteca de Catalunya, opteu per una de les opcions següents: 
  
1. S'estableix l'encapçalament segons les AACR2r i les Concrecions a les AACR2R. 

 Per determinar la forma predominant compteu les formes del nom si no hi ha més 
de 15 registres bibliogràfics associats, és a dir examineu els $c del camp 245. Si hi 
ha més de 15 registres bibliogràfics associats examineu almenys un 80% dels 
registres  Ull: aquesta pràctica NO és aplicable a persones que treballen en un 
context no verbal (pintors, escultors, etc.), a autors anteriors a 1801, a cartògrafs, 
etc. ni geogràfics.  

 Creeu un camp 670 per justificar l’encapçalament principal, a partir de les seves 
obres, d’obres de referència , altres fonts, per exemple trucades (annex 3B) 

 

2. S'estableix l'encapçalament segons l’encapçalament del catàleg bibliogràfic de la 
Biblioteca de Catalunya, seguint el model:   
670BC, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc: <forma de la BC puntuada>)  
 

3. Les autoritats d’àmbit català que no es troben al catàleg d’autoritats de la BC ni en el 
seu catàleg bibliogràfic i que presenten dificultats a l’hora d’establir l’encapçalament 
segons AACR2, es notifica a la BC (snb@bnc.cat) per a la seva resolució. 

 

Catàlegs d’autoritats de referència: 
Aplicació: àmbit català (2) 
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Per establir l'encapçalament d'una autoritat de nom i títol d’àmbit estatal o 
internacional  es troba en el catàleg d’autoritats de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya  o en el de la Library of Congress segons correspongui, s'estableix 
l'encapçalament d'acord amb la forma trobada i es fa una 670 seguint els 
models:  
  

670  BNE/A, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc.: forma autoritzada de la BNE puntuada)  
670  LC/NAF, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc.: forma autoritzada de la LC puntuada)  
  

Exemples:  
  

a10456685 
100 1  Carrasco, Luis$q(Carrasco Llamas)                                  
400 1  Carrasco Llamas, Luis                                              
670     BNE/A, 22 set. 2006$b(enc.: Carrasco, Luis (Carrasco Llamas)) 
  
a10200393 
100 1  Pedler, R. H.$q(Robin H.)                                          
400 1  Pedler, Robin H.                                                   
670     LC/NAF, 16 des. 2005$b(enc.: Pedler, R. H. (Robin   H.)) 
 
ULL !!!: La Biblioteca Nacional d’Espanya utilitza les Reglas de catalogación. Quan la forma trobada 
no està d’acord amb les AACR2r , considereu que no s’ha trobat. 
En el cas d’entitats i geogràfics caldrà adequar-los a les AACR i Concrecions. 

Catàlegs d’autoritats de referència: 
Aplicació: àmbit estatal i internacional (1)  



Quan l'encapçalament d'una autoritat de nom d’àmbit estatal o internacional no es troba en 
el catàleg d’autoritats de referècia: 
  

-Si és una autoritat d’àmbit estatal i no es troba a la BNE/A sí a la LC/NAF, s’estableix d’acord 
amb la forma trobada. Si no es troba a la LC/NAF i sí a la BC/A s’estableix d’acord amb la 
forma trobada. 

-Si és una autoritat d’àmbit internacional i no es troba a la LC/NAF i sí a la BC/A s’estableix 
d’acord amb la forma trobada. 

-Si no es troba en cap dels catàlegs prescrits opteu per una de les opcions següents:  
 

• Crear un registre Càntic segons l’encapçalament del catàleg bibliogràfic de la BNE, LC  o 
l’OCLC (biblioteques americanes a través de WorldCat) , seguint els models:  

  

670  BNE, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc.: forma de la BNE puntuada)  
670  LC, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc.: forma de la LC puntuada)  
670 OCLC, <dia> <mes abreujat i any>$b(enc.: forma de l’OCLC  puntuada)  

 

• Crear un registre Càntic segons les AACR2r i les Concrecions a les AACR2r aprovades 
pel  CCUC, seguint el procediment per a les autoritats d’àmbit català. 

  

Catàlegs d’autoritats de referència: 
Aplicació: àmbit estatal i internacional (2) 



Cerqueu totes les formes possibles en què pot estar entrat aquell autor en el CCUC.  
Comproveu que les diferents formes corresponen al mateix autor. En cas de dubte no 
ho unifiqueu.  
La resolució de duplicats es fa mitjançant els camps de referència 4XX. 
  

Si és complexa i no es pot solucionar amb camps 4XX: 
 
• Per a les autoritats d’àmbit català, es tramet a l’Oficina del CSUC les formes 

duplicades  trobades al CCUC en un missatge  amb l’assumpte: XX: autoritats 
catalanes (on XX és el nom de la institució) 
L’Oficina unifica les formes en un sol registre d’autoritat provisional (CAP/17= o en 
WAIT ) i a partir d’aquest registre la BC crea el registre d’autoritat definitiu (CAP/17= n). 

 
• Per a les autoritats d’àmbit estatal i/o internacional, les institucions creen el registre 

d’autoritat definitiu amb les referències pertinents, es deixa en estat REVIEW i en  un 
camp 900 es pot indicar les incidències trobades L’Oficina unifica les formes trobades 
en el CCUC d’acord amb el registre creat. 

Detecció i unió de duplicats 
 



Casos freqüents: 
Substituir l’encapçalament del CCUC, sense duplicats  

 

CANTIC 

100 1#   Arguiñano, Karlos,|d1948- 
400 1#   Arguiñano Urkiola, Karlos,|d1948- 
400 1#   |wnnna|aArguiñano, Karlos|5ES-BaCBU 
670 ##   BNE/A, 12 març 2013|b(enc.: Arguiñano, Karlos, 1948- ) 



CANTIC 

Casos freqüents:  
un dels encapçalaments de CCUC es correcte, però té duplicats  

100 1#    Balbastre i Ferrer, Josep 
400 1#    Balbastre Ferrer, Josep* 
670 ##    BC/A, 13 març  2013|b(enc.: Balbastre i Ferrer, Josep) 

 
*Manual del CANTIC: “si l’encapçalament 1XX conté la conjunció es farà sempre una referència per la forma  sense conjunció 
tot i que no correspongui a una forma variant de l’encapçalament.”  
 



CANTIC 

Casos freqüents:  
un dels encapçalaments del CCUC pot ser correcte o no, però hi 

ha diverses formes duplicades (ex. 2) 

100 1#   Lawrence, Thomas,|cSir,|d1769-1830 
400 1#   Laurence, T. |q(Thomas),|c Sir,|d1769-1830  
400 1 #  Laurence, Thomas,|cSir,|d1769-1830 
670 ##   LC/NAF, 13 març  2013|b(enc.: Lawrence, Thomas, Sir, 1769-1830 ) 
900 ##   Unificar els duplicats ......  a l’índex d’autor i de matèria 



Creació de registres   
 

Aquest procediment s'aplica quan s’ha de crear un registre d’autoritat nou. 
 

• El registre es crea al CCUC per palnatilla  
Per tal de facilitar l'assignació dels codis de les posicions de control s'ha creat 4 plantilles amb els codis més 
freqüents per a cada posició, més les corresponents en RDA:   
 

• Cantic: Nom personal 
• Cantic: Entitat, congrés, família* 
• Cantic: Geogràfic 
• Cantic: Títol 
més les corresponents en RDA quan a la LC/NAF consta com a tal: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes plantilles són aplicable als registres de nom  i de nom-títol amb entrada en l'índex de noms. Si el 
registre no ha de ser una entrada en l’índex de noms si no una entrada en l’índex de matèria cal canviar el tipus 
d’autoritat (Modificar>Change Authority Type>Materia) 
 

• El registres un cop creat al CCUC es copia a la base local  

*Es recomana emprar la plantilla per a entitats per a la creació de registres d’autoritat de noms de família (100) i de 
congressos (110 i 111) perquè els valors de les posicions de la capçalera i 008 establerts per defecte són vàlids per a 
aquest tipus de registre. Tanmateix cal recordar revisar el camps 1XX i 4XX de la plantilla. 



CANTIC 

Creació de registres i canvi del tipus d’autoritat 
(1) 

 



CANTIC 

Creació de registres i canvi del tipus d’autoritat 
(2) 

 



Creació de registres:  
Directrius per a la validació de registres (1) 
Número de registre Millennium. El camp 001 Número de control en els catàlegs 

locals correspon al número identificador del registre en Millennium del CCUC. Es  
recomana conservar aquesta etiqueta en els catàlegs locals ja que és la 
correspondència exacta dels registres CCUC-local. 

  
Camps fixos de Millennium 

A codigo 1: codifiqueu amb el valor “c” si el registre és Càntic 
Àmbit: codifiqueu amb el valor “c” si l’autor és d’àmbit català 
Estat: codifiqueu amb el valor “—“ no informat per defecte, seleccioneu un estat 
si és necessari. 

  
Camp 040 per  indicar la font de catalogació del registre original (Apèndix 4) 

Ex.:  040 ES-BaBC$bcat$cES-BaBC$dES-BaUAB 
Registre d’autoritat elaborat per la BC i modificat per la UAB  

Ex.:  040 ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUAB 
Registre d’autoritat elaborat per la BC a partir d’un encapçalament de la LC/NAF en RDA  

 



Creació de registres:  
Directrius per a la validació de registres(2) 

 Referències 4XX: 
– S’estableixen d’acord amb les formes trobades en la font principal 

d’informació dels documents catalogats en el CCUC i s’estableixen com si 
fossin encapçalaments 1XX, és a dir, s’afegiran dates, formes més 
completes, etc. d’acord amb l’encapçalament.  

– Es tenen en compte les formes variants que es diferencien només per 
l'absència/la presència de les conjuncions "i" o "y" entre cognoms. Tanmateix 
si l’encapçalament 1XX conté la conjunció es farà sempre una referència per 
la forma  sense conjunció tot i que no correspongui a una forma variant de 
l’encapçalament.   

– De les referències trobades en els catàlegs d’autoritat de referència, només 
s’establiran aquelles que contenen més informació que la donada en 
l’encapçalament 1XX, per ex.: dos cognoms, pseudònims, etc., no es faran 
constar referències  de formes procedents de transliteracions i/o ortografies 
diferents o de variants que no existeixin en documents del CCUC.  

– S’establiran referències locals de vegeu (4XX $wnnna $5ES-BaCBU) 
bàsicament per canviar l’encapçalament existent en el CCUC o unificar els 
encapçalaments duplicats en el CCUC i no són AACR2. 



Creació de registres:  
Directrius per a la validació de registres (3) 
 Referències 5XX: 

 

– Cal tenir en compte que, quan s'introdueix un camp 5XX nou en un 
registre, s'ha de tenir cura de comprovar si existeixen registres 
d'encapçalaments relacionats i, si escau, fer el joc de referències 
recíproques pertinents. 

– Els camps 5XX d’encapçalaments relacionats d’una entitat: s’ha de fer  
constar només l’encapçalament immediatament anterior i/o 
immediatament posterior. 

– Els camps 5XX d’encapçalaments relacionats d’un autor:  en cas de 
pseudònims, fins a 5.    

– Justifiqueu les referències 5XX en camps 670. 
 
 
 
 
 

  
 



Creació de registres:  
Directrius per a la validació de registres(4) 
Sempre que pugueu tendiu a justificar les informacions addicionals en un camp 670 

normalitzat enlloc del camp 678.  
  

Exemple:  
  

a10035308 
040      ES-BaUB$bcat$cES-BaUB$dES-BaBC 
100 1   Abadal, Ernest 
400 1   Abadal i Falgueras, Ernest 
670      La Informació electrònica a Catalunya, 1991:$bport. (Ernest Abadal) 
670      BC/A, 6 oct. 2006$b(enc.: Abadal, Ernest) 
670      UB. Directori (en línia), 6 oct. 2006$b(Ernest Abadal Falgueras; professor de la        
Universitat de Barcelona, Dept. de Biblioteconomia i Documentació) 
AC 

  
 

Camp 899 amb contingut “AC” per indicar les autoritats considerades d’àmbit català.  



 Es fa un registre per a tota la sèrie de congressos, d'exposicions, etc. amb totes les 
referències 

 
Registre bibliogràfic 1:  
111 2   Escola d'Estiu M. Carrasco i Formiguera$d(1995 :$cPals, Catalunya) 
Registre bibliogràfic 2:  
111 2   Escola d'Estiu M. Carrasco i Formiguera$d(1998 :$cPlatja d'Aro, Catalunya) 
Registre d’autoritat per totat la sèrie 
111 2   Escola d'Estiu M. Carrasco i Formiguera 
411 2   Escola d'Estiu Manuel Carrasco i Formiguera 
670   Tolerància i cooperació. Espanya, realitat plurinacional, DL 1996:$bport. (Escola 

d'Estiu M. Carrasco i Formiguera) 
670  Els drets humans en el 50è aniversari de la Declaració Universal, 

1999:$bport.(Escola d'Estiu Manuel Carrasco i Formiguera) 
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Creació de registres  
Annex 2: Registres d’autoritats  de congressos, exposicions, etc. 

individuals pertanyents a una sèrie de congressos, exposicions, etc. amb el mateix nom 



 
S’ha de verificar l’encapçalament 1XX i els camps 
4XX i 5XX amb l’eina de Millennium “Verificar 
encapçalaments”, aquesta eina és fonamental 
per detectar errors i incompatibilitats entre el 
registre d’autoritat creat i els encapçalaments de la 
base. El seu ús és d’aplicació obligatòria per 
validar el registre creat. 

CANTIC 

 
Creació de registres:  

Verificar encapçalaments   
 



• Quan es vol afegir informació (i.e. noves referències) a un registre 
CANTIC, cal comprovar si existeix també com a matèria i afegir les 
noves dades tant en el registre d’autor com el de matèria  

• Es revisa la capçalera / 008: (ex.: nom personal) 

 
Modificació de registres:  

Afegir informació  
 

Nom Posició Plantilla 
Valors per defecte 

Codis possibles 

Esta Reg capçal./05  "n” c  si s’ha afegit addició o canvi 

Eval Ref 008/29 “a"   n  si no hi ha referències 4XX i/o     
5XX 

• S’afegeix al camp 040 un subcamp $d amb el codi de la institució. 
• S'afegeixen les dades noves al registre. 
• Es verifica els encapçalaments amb l’eina de Millennium “Verificar 

encapçalaments” 
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Modificació de registres 

Ex.: Afegir camps 4XX 
 

$dES- ... 

$dES- ... 

c 

c 

a 



En cas de: 
-   separar autoritats,  
-  que existeixi més d’un registre CÀNTIC de la mateixa 

autoritat  
- quan es requereixin canvis al camp 1XX,  
  cal fer la proposta de modificació  

 
Envieu la proposta per e-mail a l’Oficina del CSUC o al 
Servei de Normalització Bibliogràfica de la BC 

 
 

 

 
Modificació de registres :  

Canviar informació  
 



El cas que es produeix més sovint, es copiar registres de nom per passar-los a 
matèries. 
Pasos:  
1. Es visualitza en MARC el registre d'autoritat que es vol copiar.  
2. “Modificar” > “Copiar registro”, el sistema mostra un altre desplegable per 

seleccionar el tipus de registre que es vol crear:  
  
• “Copy as MATERIAAuthority”, el sistema crearà un registre nou com a matèria. 
• “Copy as TITULOAuthority”, el sistema crearà un registre nou com a títol. 
• “Copy as AUTORAuthority”, el sistema crearà un registre nou com a nom.   
  
Es verifica l’encapçalament 1XX i els camps 4XX i 5XX amb l’eina de Millennium 
“Verificar encapçalaments”. 
  
 

 

Còpia de registres :  
Dins del CCUC 
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Còpia de registres :  
Dins del CCUC 



Còpia de registres :  
Del CCUC al local 

 Totes les institucions que fan registres Càntic al 
CCUC, mantinguin autoritats en el seu catàleg local i 
estiguin interessades en copiar els registres 
d’autoritat en el seu catàleg local, s’han de posar en 
contacte amb l’Oficina del CSUC per determinar el 
procediment més adequat d’acord amb les seves 
necessitats. Les institucions membres del CCUC 
extreuen elles mateixes les autoritats a través de 
Millennium. 
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Còpia de registres :  
Del CCUC a la BC (1) 

CANTIC 

En el local s’ha de tenir una plantilla “genèrica” -- > buida,  
(a la BC només té 2 camps) 
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Còpia de registres :  
Del CCUC a la BC (2) 

CCUC: s’han de treure 
els literals 
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Còpia de registres :  
Del CCUC a la BC (3) 

CCUC: copiar (control + c) -- > capçalera NO  
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Còpia de registres :  
Del CCUC a la BC (4) 

BC: enganxar (control + v) + revisar capçalera   



Procés de revisió inicial  
 

El SNB es compromet a revisar els primers registres fets. 
 
Heu d’enviar un correu a snb@bnc.cat 

 

Es retornarà el correu indicant les observacions, 
modificacions ha fer, el motiu, la  norma i/o procediment a 
seguir.... 
 

mailto:snb@bnc.cat�


http://cantic.bnc.cat/ 
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snb@bnc.cat 
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