O que é RDA?
RDA | (Recurso: Descrição e Acesso) é um padrão internacional para a criação de metadados

de bibliotecas e centros informacionais para uso no ambiente digital em constante expansão. O RDA
foi projetado para atender a uma ampla variedade de necessidades de coleta e acesso de dados.

)

FL EXÍ V E L:

RDA comporta as práticas de
catalogação para bibliotecas
de grande ou pequeno portes,
especializadas ou gerais, independentemente dos requisitos
locais. Ele permite que os catalogadores façam escolhas que
melhor sirvam aos seus usuários, permitindo a aplicação desde os processos tradicionais até
os processos mais recentes.

)

IN T E R N AC I ON A L:

RDA já é utilizado em mais de
60 países e atualmente está
disponível em 8 idiomas (com
previsão para novas traduções).
A administração do RDA está
estruturada para garantir uma
representação internacional
maior e mais ampla. Encontre
seu representante regional aqui:
rda-rsc.org/regions.

)

CON EC TA DO:

RDA é projetado para criar
dados que podem ser acessados e compartilhados entre
bibliotecas e outros centros informacionais. É compatível com
uma variedade de esquemas de
codificação de dados, incluindo
MARC 21 e BIBFRAME, sendo
compatível com aplicações
para o uso de Linked Data.

Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 30 dias hoje, em access.rdatoolkit.org/freetrial. A avaliação gratuita inclui acesso
ao site beta beta.rdatoolkit.org/RDA.Web. Saiba mais sobre o RDA em rda-rsc.org. Perguntas? Entre em contato conosco
rdatoolkit@ala.org.

Benefícios do
RDA Toolkit
• Pesquisa e navegação pelo conteúdo do RDA
• Suporte para práticas locais, por meio de documentos criados pelo usuário e outras
ferramentas
• Acesso a documentos e políticas de catalogação de uma variedade de instituições
conceituadas
• Exibição integrada de vários documentos em uma única janela
• Acessibilidade aprimorada do site e design responsive para uso em tablets e celulares
• Customização de recursos, permitindo aos usuários filtrar, definir preferências,
controlar suas atividades no site e muito mais
Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 30 dias hoje, em access.
rdatoolkit.org/freetrial. A avaliação gratuita inclui acesso ao site beta
beta.rdatoolkit.org/RDA.Web. Saiba mais sobre o RDA em rda-rsc.org.
Perguntas? Entre em contato conosco rdatoolkit@ala.org.

