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• Substituir a AACR2?  

• Dar um nova diretriz à catalogação? 

• Criar uma política nacional? 

Questões 



4 Da tradução dos códigos 

• 1915_Curso de Biblioteconomia_objetivos:  
 a) realizar permutas internacionais;  
 b) imprimir fichas catalográficas para serem postas à venda;  
 c) organizar o catálogo coletivo das bibliotecas brasileiras;  
 d) promover o uso público dos repertórios e do catálogo coletivo. 

• 1943 – 1948_Curso de Biblioteconomia FESPSP. 

• 1949_traduzir_ALA_Cataloguing Rules for Author and Title Entries. 

• 1967_edição da AACR. 

• 1969_Edição_AACR_português_Abner Vincentini. 

• Prefácio_ALA_David H. Clift. 

• Código da Biblioteca Apostólica 

Vaticana_DASP_INL_1949_e_IBBD_1962.  

• 1978_AACR_tradução_dois volumes. 

• 2003_atualizações_AACR2r.   



5 Da tradução dos códigos à tradução da RDA 

Parceiros com as qualificações 

 Conhecimento das práticas e terminologias 

catalográficas; 

 Desenvolver um processo de tradução 

colaborativa; 

 COMITÊ de promoção da RDA; 

 Recursos para realizar e manter o trabalho.  
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 Editores detêm direitos da 

tradução. 

 Tradutor responsável pela 

tradução da interface Toolkit. 

 Por implementar a RDA como 

padrão. 

 Taxas permite publicar no site 

do tradutor, por um ano. 
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Da tradução dos códigos à tradução da RDA 

edição impressa 

 Quem irá publicar? 

 Pagar editores para distribuição comercial 

da tradução impressa. 

 Tradução impressa publicada no Toolkit. 

 Tradução para avaliação ou estudo da 

norma. 
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Países que traduziram a RDA 
Austrália 

Canadá 

Reino Unido 

Comunidade Europeia – EURIG 

Holanda 

França Em geral: 
• Catálogo Coletivo;  
• Comitê de Implantação;  
• Cronograma de Implantação;  
• Eventos/Lista discussão RDA;  
• Pesquisa sobre bibliotecas;  
• Pesquisa sobre descrição e definição RDA;  
• Programa de Treinamento;  
• Pesquisa dos resultados do treinamento; 
• Produção de Documentos;  
• Tradução da RDA. 
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COMISSÃO BRASILEIRA DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Promover a cooperação;  
Representar as áreas técnicas da Biblioteconomia; 
Propor e participar de projetos e pesquisas; 
Discutir ou elaborar diretrizes e padrões; 
Promover a educação continuada dos profissionais; 
Estimular o compartilhamento de serviços e 

produtos; 
Elaborar, editar e patrocinar documentos técnicos e 

científicos; e 
Promover eventos. 

competência 
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Considerações finais 

bibliotecária F. Bernice Field  
• futuramente, os catálogos sejam mais fáceis de 

compreender, explicar e usar. 
• mais simples aos catalogadores, tomarem 

decisão sobre as entradas e formas de cabeçalhos.  
• se aproxima uma nova era, na qual um novo 

comportamento fará da catalogação uma atividade 
profissional. 

A catalogação e os nossos metadados têm papel 

importante em apoiar e ajudar as pessoas. 
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Bibliotecário não pode supor 

que está tranquilo. 
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