
PROCEDEMENTO REXISTROS OCULTOS

Data creación : 19/06/2019, última modificación en amarelo 26/06/2019

O próximo venres día 21/06/2019 comezou a migración das bibliotecas dentro da Fase 3 
de integración ao Catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

Nesta fase, a diferenza das anteriores, creouse unha solución nova para os rexistros 
bibliográficos procedentes das bibliotecas a incorporar que durante a desduplicación 
(previa á migración) non atoparon ningún duplicado no catálogo da Rede e que non tiñan 
suficiente calidade como para incorporarse ao catálogo en calidade de novo rexistro. 
Na fase anterior estes rexistros quedaron fóra do catálogo formando un repositorio por 
biblioteca e do que se podían capturar os rexistros desde o módulo de catalogación.

Na fase actual vanse incorporar ao catálogo estes rexistros, pero van quedar ocultos no 
OPAC. Esta nova solución evitará problemas ás novas bibliotecas na confección das 
estatísticas e permitirá a circulación normal (préstamo, reservas,...) dos exemplares 
correspondentes. 
Pouco a pouco estas bibliotecas e aquelas ás que lles queden exemplares colgados 
destes rexistros como produto da migración, terán que ir solucionando os problemas 
destes rexistros por medio dos procedementos que relacionamos máis abaixo.

As restantes bibliotecas que xa formaban parte do catálogo antes da 3ª fase deberán 
ser conscientes de que aparecerán rexistros deste tipo a partir do día indicado enriba. 
Estas bibliotecas, se na migración non lles quedaron exemplares colgados dos mesmos, 
non deberán utilizalos para colgar os seus exemplares, nin modificarán estes 
bibliográficos. De feito o programa non permite colgar exemplares novos, nin adxuntar 
items a un bibliográfico oculto.
Se algunha biblioteca anterior á 3ª fase ten un documento similar ao rexistro oculto 
realizará unha nova descrición e colgará o seu exemplar desta, nunca do rexistro oculto.

Das modificacións destes rexistros se encargarán as bibliotecas que teñan exemplares 
colgando deles como produto da migración e a fusión de rexistros realizada neste 
proceso.
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Identificación dos rexistros : 

Os rexistros se identifican claramente por medio dun aviso na visualización normal do 
rexistro coma o da imaxe de embaixo : 

No momento do préstamo ou devolución destes exemplares tamén se verá este aviso 
dispoñen dunha nota de circulación coma a seguinte : 

Préstamo : 
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Devolución : 

Procedemento

Como xa dixemos máis arriba, as bibliotecas encargadas de solucionar o problema dos 
rexistros ocultos serán aquelas ás que lles quedaran exemplares colgados destes 
rexistros con cada migración dunha nova biblioteca. 
Nesta fase 3 se irán incorporando 60 novas bibliotecas entre xuño e setembro (os 2 
meses incluídos) durante este ano 2019 e a principios do no 2020 se incorporarán as 
últimas 20 ata completar as 80 previstas. Polo que as bibliotecas existentes no catálogo 
antes desta fase irán comprobando durante estes períodos ou ao final de cada un deles 
(en función das súas posibilidades de revisión) se lles quedaron exemplares colgando 
dalgún destes rexistros.
As bibliotecas da Fase 1 de integración apenas terán exemplares colgados de rexistros 
ocultos, son casos raros, pero xa se produciu algún polo que convén cerciorarse. 
As bibliotecas da Fase 2 atoparán moitos máis casos. 

A comprobación pode facerse executando os informes 607 e 606. 

O informe 607 aporta información sobre os exemplares que colgan de bibliográficos 
ocultos e serviralle a todas as bibliotecas. Será este o informe que deberán executar 
todas as bibliotecas, é o máis completo.
 A columna Título ten ligazón cara os rexistros para facilitar o acceso.

O 606 informa sobre os bibliográficos que quedaron ocultos e foron creados pola 
biblioteca consultada no informe, só quedaron ocultos os rexistros creados coa folla de 
traballo de catalogación BM, polo que este informe só lles servirá ás bibliotecas que usen 
a catalogación BM. É un informe máis restrictivo.
A columna Biblionumber correspóndese co número interno que ten o bibliográfico en 
Koha, pinchando na ligazón pódese acceder ao rexistro directamente.
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Hai que ter en conta que os 2 informes non aportarán a mesma cantidade de resultados, 
posto que moitos exemplares poden quedar colgados de bibliográficos que non foron 
creados pola propia biblioteca. Polo tanto o informe máis completo e definitivo é o 607. 

Unha vez executado o informe convén adicarse prioritariamente aos documentos 
prestables e dentro destes aos que se prestan máis.

O procedemento a seguir cos rexistros ocultos variará en función dos permisos que posúa
cada biblioteca : 

-As bibliotecas integradas na Fase 2 e 3 que non dispoñen de permisos amplos de 
catalogación (só teñen catalogación BM) deben seguir este procedemento :
 

*Localizar fisicamente o documento que quedara oculto para poder comprobar 
os seus datos (hai que ter en conta que na descrición algúns estarán ausentes).

*Comprobar se existe na base de datos unha descrición completa que se 
corresponda co noso documento.

-Se na comprobación atopamos un bibliográfico idéntico ao noso 
documento o que faremos será adxuntar o noso item cara ese bibliográfico. 
Non completariamos o rexistro oculto porque senón estariamos creando un 
duplicado. 

*Se despois de trasladar o item, o bibliográfico oculto quedase baleiro 
comunicarase ao Servizo por medio dun correo o biblionumber e o título do 
rexistro para que sexa eliminado. Lembramos que o biblionumber dos 
documentos pode consultarse na Vista Marc do mesmo : 
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O borrado de bibliográficos se levará a cabo no Servizo sempre que sexa 
asumible, se o volume de bibliográficos a borrar resulta excesivo se 
comunicará ás bibliotecas para que non envíen máis e se levará a cabo cada
certo tempo un borrado masivo de ocultos sen items.

-Se na comprobación non atopamos outro bibliográfico idéntico ao 
noso documento completariamos o rexistro oculto. Para saber os datos 
básicos que lle faltan ao rexistro podemos consultar o campo 997 $D : 

*Ademais de completar estes datos é preciso revisar se falta calquera outro 
máis (sobre todo campos obrigatorios e os campos de números estándar 
coma o ISBN, ISSN ou o D.L.).

*No proceso de completar o rexistro hai que revisar tamén que os 
subcampos  queden ordenados. É moi probable que queden desordenados 
porque nos rexistros ocultos que carecían dalgún subcampo, o programa 
ordenaba estes subcampos poñendo ao principio os que están cubertos e 
deixaba ao final os baleiros. Cando completamos estes subcampos baleiros 
seguirán a quedar ao final, polo que teremos que movelos ao seu sitio por 
medio das frechas que hai a carón de cada subcampo. Para restablecer a 
orde correcta  pode consultarse a Folla de traballo BM aportada na 
formación. Este risco existe nos subcampos no 245, 260, 300 e 490. 
Exemplo : 

*Unha vez completado o rexistro xa se poderá modificar o campo 942 $N e 
poñelo en “Non” para que o rexistro deixe de estar oculto no OPAC.
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-As bibliotecas integradas na Fase 1 que dispoñen de permisos amplos de catalogación
deben facer o seguinte : 

*Localizar fisicamente o documento que quedara oculto para poder comprobar os 
seus datos (hai que ter en conta que na descrición algúns estarán ausentes)

*Comprobar se existe na base de datos unha descrición completa que se 
corresponda co noso documento.

-Se na comprobación se atopa un rexistro idéntiico completo que 
describa o noso documento, estas bibliotecas poden fusionar os 2 rexistros 
(combinar). Deben ter coidado de comprobar a folla de traballo no momento 
de combinar, se queda a folla de traballo BM por defecto perderase 
información. Hai que escoller a folla completa que lle corresponda ao rexistro
: Monografías, Gráfico proxectable, Gravacións sonoras,...

-Se non existe un rexistro idéntico ao noso exemplar, o que deben facer é 
completar o rexistro oculto. O procedemento a seguir será o mesmo que 
indicado máis arriba para o resto de bibliotecas, agás que unha vez 
finalizado ese procedemento, estas bibliotecas deben editar de novo o 
rexistro coa folla de traballo ampla que lle corresponda ao rexistro 
(Monografías, Gráfico proxectable...) e completar o resto de campos dos que
non dispón a folla de traballo BM. 
Hai que ter moito coidado de facelo con esta orde : 

-1º usar a folla de traballo BM para completar os campos indicados no
997 $d e cambiar o 942 $n.

-2º usar a folla de traballo ampla para encher o resto de campos dos 
que non dispón a folla BM (autoridades por exemplo).

Se se fai o cambio de folla de traballo antes de completar os campos 
indicados no 997 $d, non se poderá modificar o 942 $n, xa que os valores 
autorizados dos ocultos son propios da folla BM, co cal será necesario volver
á folla BM para cambialo e en consecuencia perderemos a información 
introducida nos campos que non ten a BM coma por exemplo as 
autoridades.
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