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Què és?

És un repositori que conté, en accés obert, col·leccions
digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o 
que formen part de col·leccions especials d'institucions
científiques, culturals i/o erudites catalanes.

Funciona amb el programa CONTENTdm d’OCLC i usa el 
protocol d'interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), 
fet que permet incrementar la visibilitat dels documents en 
oferir-se conjuntament amb d'altres repositoris internacionals.
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Finalitat i objectius

• Impulsar la digitalització del patrimoni català
• Fer visibles unes col·leccions que, en la majoria dels casos 

per la seva raresa i/o condició física, són d'accés difícil i/o 
restringit

• Ser la interfície de consulta conjunta d'aquest patrimoni
• Facilitar els instruments per a la seva preservació

Augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català



Institucions participants

• Impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de 
Catalunya

• Coordinat per l’Àrea BID (CBUC) del CSUC

• Amb la participació d’altres institucions catalanes
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Què conté?

Conté fotografies, 
dibuixos, mapes, cartells, 

fullets, incunables, 
revistes i un llarg etcètera 
de documents relacionats

amb Catalunya i el 

seu patrimoni

30 institucions 107 col·leccions

2 milions 
d’imatges/docs.

2 milions de 
consultes

MDC
El CONTENTdm

més gran del món!
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Col·leccions destacables
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Qui i com es pot participar?

Qui?
- Institucions de Catalunya que desitgin difondre les seves 

col·leccions especials digitalitzades relacionades amb Catalunya 
i/o el seu patrimoni.

Quines col·leccions?
- Es prioritza la incorporació dels documents més singulars i 

excepcionals, així com la dels susceptibles de ser consultats per 
un nombre més gran de persones. 

Com?
- Signant un conveni de col·laboració que regula els drets i deures

de cada part (aportació econòmica per a col·leccions amb una 
ocupació superior als 2 Gb).

- Introduint les metadades+dades de les col·leccions d’acord amb
les normatives i directrius tècniques.
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Com s’introdueixen les dades?

- La introducció de les dades es realitza des de les pròpies 
institucions a través del Project Client (cal instalar-lo en tots 
els ordinadors que treballen amb l’MDC)

- La personalització la fan també les pròpies institucions

- 1 interlocutor per cada institució, però tantes persones 
treballant-hi com es vulgui!

- Formació de 4 hores + material de suport

- Cal introduir:

- Metadades

- Dades
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Metadades i dades
Cal omplir un formulari que internament guarda les metadades
seguint els estàndards:
- Dublin Core Qualificat (Descripció)

• Recomanacions sobre el seu contingut i ús

• Plantilles per a les metadades mínimes o sempre iguals

- OAI-PMH (Interoperabilitat) 
- ESE (Europeana)

Dades
- Cal obtenir el permís de l’autor
- D’accés lliure
- Formats � PDF o JPG (mp3 i avi)
- Estàndards de digitalització
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Difusió i projectes
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- La incorporació dels documents es realitza prèvia 
consideració dels drets de propietat intel·lectual que puguin 
afectar a la seva explotació

- Models base de documents

per sol·licitar permisos als autors

- Normalment es poden veure 2 

camps de drets:

- Text

- URL (Europeana)

Aspectes legals
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- Accions bàsiques

- Recopilació

- Digitalització (+ còpia TIFF)

- Catalogació (algunes metadades de preservació)

- Còpies de seguretat (GEPA)

- LOCKSS a la catalana

- URL / Identificadors permanents

Preservació
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Programari

Per que CONTENTdm per a l’MDC?

- Programa propietari però d’OCLC

- Ús d’estàndards de descripció i interoperabilitat

- Càrrega immediata d’imatges (amb els seus transcripts)

- Opcions especials per imatges

- Fàcil ús a nivell d’usuari i tècnic

- Possibilitat de personalitzar cada col·lecció
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NetApp FAS 3170
100Tb

HDD: 2Tb + 3Tb = 5Tb

HP Proliant DL360 G5
Intel Xeon 5110
8Gb RAM
SO: CentOS 5

HP Proliant DL380 G7
Intel Xeon 5650
36Gb RAM
SO: CentOS 5

Llicència 
CONTENTdm v6.3

Llicència 
CONTENTdm v6.3

Maquinari

ADIC Scalar 
i2000
Capacitat per 
223 Tb

Còpies 
de 

seguretat
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MDC: gestació, naixement, desenvolupament i futur

1. Gestació (2000-2005)

2. Naixement (2006)

3. Captació  de continguts (2006-2010)

4. Expansió (2011-2014)

5. Problemes actuals i reptes de futur



23 / 30

Gestació: 2000-2005
- Un llarg període de debat sobre com gestionar objectes 

digitals
- Constatació: no tot programa gestiona bé tots els objectes 

(seria ideal, però no és així) 
- TDX/NDLTD; RECERCAT/DSpace; RACO/OJS 
- Necessitat creixent de tenir un “aparador” on mostrar les 

col·leccions especials de les biblioteques del CSUC
- Abril 2005: viatge als EUA on es veuen diferents 

CONTENTdm en funcionament per a mostrar aquests tipus 
de col·leccions patrimonials
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Naixement (2006)

- Fase de: definició, planificació i implementació
- Acords tècnics que permeten començar:

• Assessorament legal (Dictamen, models de documents 
per sol·licitar els permisos, procediments per usos 
indeguts, etc.)

• Recomanacions d’ús i bones pràctiques en metadades
• Estàndards internacionals que permeten la 

interoperabilitat de les metadades amb altres repositoris 
(Open Archives Initiative – PMH)

- Es posa en funcionament
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Captació de continguts (2006-2010)
- Fase: “Ja tenim ‘galledes’ pels diferents objectes, ara es 

tracta d’omplir-les”
- Comptem amb ajuts de digitalització de la GC

• 12.500 imatges / 6 col·leccions
• Estàndards de digitalització
• Empreses que treballen amb aquests estàndards i procediments i 

que introdueixen dades directament a l’MDC

- Creixem massa (revistes BC), consulta lenta:
• Compra de 2n servidor i diferenciació de la cerca per text i/o imatge 

- Cerca federada amb altres CONTENTdm
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Expansió (2011-2014)

- MDC s’obre a biblioteques no consorciades
- Diverses millores a CONTENTdm faciliten la feina (indexació 

col·leccions grans) i  permeten coses noves (algunes eines 
web 2.0)

- Proporcionem contingut a Europeana i a altres recol·lectors
- Al CCUC es crea el Portal de Col·leccions especials de les 

biblioteques de Catalunya
- Experimentem amb Linked Open Data 

- Col·leccions fotogràfiques del CEC + georeferenciació de l’ICC

- Experimentem amb Crowdsourcing (BC)
- Transcriu-me 
- Fem memòria
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Problemes actuals i reptes de futur

Problemes 
- Cerca poc satisfactòria

- Massa text? 
- Massa documents?
- Massa diversitat en els 

documents?

- Lligam poc clar amb el 
catàleg

- Visibilitat insuficient 
(ens falta una eina de 
descoberta)

Reptes 
- Integrar altres iniciatives
- Sostenibilitat (= diners)
- Preservació
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Linked 
Open Data
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http://transcriu.bnc.cat/
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Biblioteca / Arxiu xxx, adreça 



32 / 17Gràcies per la vostra atenció !


