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Resumo:
Apresentam-se as perspectivas actuais, sobretudo no âmbito
da Comunidade Europeia, para a utilização do formato UNIMARC em
projectos colectivos de um formato único e referem-se as linhas
de acção para desenvolvime nto, manutenção e implementação do
formato UNIMARC sob a responsabilid ade do Comité Permanente do
UNIMARC, recentemente criado sob os auspícios da IFLA.
"Les formats sont des outils informatiques
la
,qui évoluent avec la technique
normalization par contre est le résultat
logique d'une requête intellectuell e;" (2)
O formato UNIMARC é usado em Portugal, como formato nacional
do tipo MARC desde 1987. Divulgado sob a responsabilid ade da
Biblioteca Nacional, prim~iro através de um ''Manual de Operações
(1986) e posteriorment e pela publicação da edição
UNIMARC"
(1991,
UNIMARC"
em língua portuguesa do "Manual
oficial
o
1987),
de
Manual
reportando-se já à 2ª edição do UNIMARC
dados
de
bases
das
e
PORBASE
da
formato UNIMARC é a estrutura
locais que implementam a aplicação PORBASE, desenvolvida pela
Biblioteca Nacional sobre o programa Mini-Micro CDS/ISIS da
UNESCO.
O esforço de divulgação e de implantação do formato não sé
ficou, porém, por aquelas duas ·publicações. A Biblioteca Nacional
tem organizado nestes últimos 5 anos inúmeras acções de formação
familiarizand o, ao
cujo objectivo é dar a conhecer o formato,
mesmo tempo, os profisSionais da informação com a estrutura da
aplicação PORBASE á fim de permitir, por um lado, a aquisição dos
conhecimentos necessários para assegurar a passagem do catálogo
manual para o automatizado e por outro lado, o interesse pela
(1)
(2)

Directora de Serviços de Coordenação Biblioteconóm ica da
Biblioteca Nacional
Chair, IFLA Permanent UNIMARC Committee
nouvélle
- Nouvelles techniques,
Marcelle
Beaudiquez,
normalisation : une évolution pour des nouveaux besoin In:
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identity I European Conference 9- 11 May 1990, Brussels;
ed. by Herman Liebaers and Marc Walckiers . - Munchen [etc]:
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cooperação na PORBASE, entendida como Catálogo Colectivo das
Bibliotecas Portuguesas.
A adopção do formato UNIMARC por instituições tão diversas
que abrangem bibliotecas públicas,
centros de documentação
especializados, bibliotecas universitárias, por exemplo, qUer de
grande quer de pequeno porte,
leva-nos a estabelecer algumas
linhas
de reflexão:
a falta de um formato nacional
já
institucionalizado
e
a
grande
divulgação
da
descrição
bibliográfica de tipo ISBD justificam,
de certa forma, a
popularidade do UNIMARC~ No primeiro caso porque não houve
necessidade de "mudar de sistema" (entendido aqui como o conjunto
formado pelo formato,
propriamente dito, e pelo equipamento e
programa de suporte); no segundo, porque o formato UNIMARC
reflecte em grande medida a normalização da IFLA e a sua
estrutura é, claramente, semelhante à da ISBD. O factor mudança
mais
uma vez estava ausente,
propiciando
uma
desejável
continuidade
ao processamento bibliográfico instituído
nas
bibliotecas e tornando mais fácil a passagem do contexto manual
para o automatizado, sem perca de qualidade e de normalização.
Outros
factores
contribuem também para
esta
rápida
integração do UNIMARC na prática biblioteconómica portuguesa, o
principal dos quais é o suporte e apoio que a PORBASE e a
Biblioteca Nacional lhe conferiram. ~ que, como se sabe, o
formato UNIMARC foi primeiramente concebido como formato de troca
de e para formatos nacionais já existentes, com o objectivo de
facilitar a p~rmuta de informação e a partilha de recursos,
sobretudo
entre
agências
bibliográficas
nacionais.
Esta
perspectiva se, por um lado,
lhe confere grande amplitude e
flexibilidade de soluções mercê do contributo dos vários países
que colaboraram na sua feitura, por outro lado, não deixa de lhe
dar características de "formnato teórico" que não é possivel
utilizar
para entrada directa d~ dados mas
apenas
para
transformar dados já existentes.
A experiência portuguesa foi, a muitos titulas, pioneira e
veio provar à sociedade que o formato UNIMARC também pode ser um
formato de registo de dados, e mais: pode ajudar a implementar
procedimentos normalizados, do ponto de vista biblioteconómico e
também informático, levando, a curto prazo, à formação de bases
de dados locais e/ou partilhadas que podem comunicar entre si e
atingir o tão desejado aproveitamento de recursos de informação.
À
primeira vista,
pareceria não haver muito mais a
acrescentar
acerca da impor~ância do formato
UNIMARC.
O
objectivo, porém, desta comunicação é abordar o formato UNIMARC
no quadro da cooperação internacional, divulgando as tendências
· actuais de expansão e consolidação do UNIMARC de que Portugal e a
PORBASE, em particular, têm vindo a beneficiar especialmente.
Se o formato UNIMARC foi concebido pela IFLA para formato
internacional de troca, como atrás referimos, a sua função
"internacional" é, sem dúvida, a mais determinante e está
pressuposta desde inicio. Vejamos, no entanto, como nestes
últimos anos se alterou o conceito de "cooperação internacional"
e em que medida é importante o papel que o UNIMARC representa
riesse cenário.
O factor de mudança mais visivel foi, sem dúvida, o Plano de
Acção para as Bibliotecas, no âmbito das Comunidades Europeias.
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É,
claramente,
um beneficio sobretudo para bibliotecas que
pensam na automatização pela primeira vez ou que pretendem mudar
de sistema.
Num contexo internacional
permite-se que sistemas
diferentes no mesmo pais ou em diferentes países comuniquem entre
si com maior facilidade e com custos mais reduzidos.

- A
simplificação da formação do pessoal adscrito às
bibliotecas e a
consequente facilidade de
contratar
pessoal qualificado.
Este motivo pode parecer dispiciendo,
no entanto,
na
perspectiva da gestão de recursos humanos ele é muito importante.
Com efeito, num ambiente em que tendencialmen te se evolui para um
formato único,
como é actualmente o caso na Europa, os programas
de formação tenderão a pôr em evidência a necessidade de adquirir
conhecimentos sobre esse formato.
Consequentem ente,
quer quando
se contrata ou treina pessoal quer,
noutra perspectiva, quando o
próprio pessoal pretende transferir-se ,
há sempre uma base de
conhecimentos imprescindíve l que já está adquirida e que facilita
o funcionamento dos serviços para além de diminuir as despesas
inerentes à formação continua.
As
três grandes linhas d~ motivação que aqui apontamos são,
na actualidade,
suficientemen te fortes para justificar a adopção
de um formato único nos projectos
internacionai s.
A escolha
recaiu sobre o ·formato UNIMARC,
de entre os vários formatos
possíveis para troca,
basicamente pelas vantagens
óbvias em
termos
de normalização que à partida apresentava e
que,
seguidamente, enunciamos:
1º - Estrutura do formato
A estrutura do formato UNIMARC implementa a norma ISO 2709,
nas suas opções de base:
dois indicadores por campo,
códigos de
subcampos de dois caracteres e entradas de directoria de doze
caracteres.
Pode-se argumentar que esta situação é comum a
múltiplos
formatos e que na prática,
a implementação desta norma permite a
um
sistema construido para ler um formato de tipo
MARC
identificar os pontos de início e fin~l dos campos de um outro
formato mas não lhe permite identificar os dados existentes nos
campos.
A implementação da ISO 2709 não dispensa que tenham de ser
elaborados programas
especiais de conversão entre formatos
ou
seja,
só normaliza a estrutura.
É, no entanto, um factor básico
de escolha de importância determinante.
2º - Definição do conteúdo
A fim de que um sistema possa não só
ler mas
também
"compreender" os dados
recebidos é preciso que a definição do
conteúdo (etiquetas,
indicadores,
códigos de subcampos) siga a
mesma norma.
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O formato UNIMARC é uma norma para a definiçã o do conteúdo
o CCF (Common
por exemplo,
como os outros formatos MARC e,
tal
de entre
UNIMARC,
formato
o
só
entanto,
No
Format).
Commun ication
o num
concebid
sido
ter
por
estável,
mais
a
apresent
se
todos,
e sob a responsa bilidade da IFLA e ao
internac ional
contexto
Ao
em termo~ de manuten~ão.
mesmo tempo mais regulame ntado,
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que
s
nacionai
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e
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é
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formato
o
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O
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o)
estatism o ou imobilism
a:
contrári
situação
da
ático
paradigm
ser
os
caso do CCF parece-n
com efeito, este formato internac ional desenvol vido pela Unesco é
tão flexível que cada aplicaçã o pode escolher as alteraçõ es que
pretende introduz ir. Na prática, quando se pretende a comunica ção
entre sistemas já não há hipótese de grande entendim ento se cada
um transform a o formato como entende.
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O formato UNIMARC, depois da 2ª edição de 1987, apresen ta-se
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impresso e manuscr ito,
três
artefact os a
de computad or,
ficheiro s
audiovis ual,
dimensõ es, . etc.
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e
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analític os que encontram os em bases de dados ditas comerci ais.
Também estão em análise proposta s para melhor adequaçã o
à
descriçã o do livro antigo e de certos tipos de materiai s
especiai s, nomeadam ente os microfil mes.
42 - Flexi bi l idade de ut i li zação
Este último requisit o revela-s e também fundame ntal para um
formato internac ional e tem a ver, essencia lmente, com o nível de
exaustiv idade requerid o para o registo bibliogr áfico.
Ora, efectiva mente, o formato UNIMARC apesar de pressupô r
larga quantida de de campos,
tem um mínimo de campos obrigató rios
o que permite criar tanto registos de nível abreviad o como de
nível
médio ou completo ficando ao critério
da
agência
bibliogr áfica nacional e/ou da bibliote ca ou sistema que o
implemen ta, estabele cer os seus próprios princípi os.
Num contexto internac ional, este aspecto assegura confianç a
e adesão ao formato porquant o a sua utilizaç ão salvagua rda a
individu alidade ou a peculiar idade de soluções nacionai s e até
mesmo locais.
Não se confunda , porém flexibil idade com permissi vidade. No
primeiro caso, cujo exemplo melhor é, sem dúvida, o formato
UNIMARC, há um conjunto importan te de campos cuja finalida de e
âmbito de utilizaç ão estão regulame ntados no Manual e que devem
servir exclusiv amente para os fins a que foram destinad os sob
pena de perca de pertinên cia na informaç ão registad a.
No segundo caso, que sucede, por exemplo, com o formato CCF
da UNESCO cada utilizad or potencia l pode redefini r até o próprio
conteúdo do registo,
impossib ilitando assim qualquer solução ou
prática comum e,
obviame nte,
invalida ndo as hipótese s de
utilizaç ão conjunta em projecto s de âmbito internac ional.
Acresce ainda que o formato UNIMARC possui a flexibili dade
bastante para acomodar práticas e usos locais ou nacionai s pela
abertura que dá à utilizaç ão do bloco 9.
Nessas etiqueta s (ou nessa terminaç ão de etiqueta ) ficam os
utilizad ores do UNIMARC com todos as possibil idades de registar
informaç ões relativa s ao exemplar e/ou à bibliote ca,
incluind o
aspectos
relativo s
a
aquisiçõ es,
processa mento,
acesso,
disponib ilidade
para
emprésti mo,
estado
de
conserva ção
proveniê ncia, para além da cota, número de registo, localiza ção,
existênc ia de duplicad os, microfilm e etc.
Curiosam ente, este tipo de dados apresent a fortes tendênci as
a ser também objecto de normaliz ação dentro do formato UNIMARC.
São várias as sugestõe s que, nesse sentido têm sido feitas quer
directam ente ao Comité Permanen te do UNIMARC quer em reuniões
internac ionais, prevendo -se, portanto , que de futuro, possam vir
a desenvo lver-se soluções internac ionais também para os dados
locais tendo sempre em vista a questão fundame ntal que é a
utilizaç ão de um formato único que possa servir o maior número
de utilizad ores e de forma normaliz ada.
A ponderaç ão destes factores que enunciám os tem permitid o,
nestes últimos anos, que o formato UNIMARC seja escolhid o para
suporte de projecto s bibliogr áficos internac ionais, nomeadam ente,
no âmbito da Comunida de Europeia . Referimo s, apenas, os projecto s
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no âmbito da Comuni dade Europe ia. Referim os, apenas, os project os
que já estão em curso:
iniciad o em
- O Project o Bibliot ecas Nacion ais em CD-ROM,
ção entre
informa
de
a
tem como objecti vo a partilh
. 1990,
o de um
produçã
da
através
ias
bibliot ecas nacion ais europe
Itália,
al,
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nacion
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rafia
bibliog
com
outro
um
de
e
rca
Holand a e Dinama
ha
Aleman
rra,
Inglate
de
ainda
e
países
infant il dos mesmos
e França .
- Projec to EROMM (Europe an Regist er of Microfo rm Masters )
Tem como objecti vo a constit uição de uma base de dados
europe ia para registo s de matrize s de obras microfi lmadas ,
fim de mais facilme nte se rentabi lizarem os custos da
a
se
se aceder a cópias dos docume ntos e
microfi lmagem ,
preserv ar o docume nto primár io.
o
Outros project os pretend em utiliza r como formato único
e
s
editore
de
ia
europe
ade
formato UNIMARC e até entre a comunid
iar,
concil
de
fim
a
UNIMARC
o
r
livreir os há a intençã o de adopta
num único formato , as bases de dados de livros dispon íveis com as
bases de dados bibliog ráficas , proven ientes de bibliot ecas.
Portug al, por intermé dio da Biblio teca Nacion al, ao escolhe r
As crítica s
a escolha certa.
de facto,
o formato UNIMARC fez,
nando a
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vezes
às
chegam
nos
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a
limitad
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nosso ver,
a
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dizer-s
deve
Aliás,
sobre a normal ização bibliot económ ica.
formula das ~or quem nada percebe
em regra,
essas critica s são,
(ou muito pouco) de técnica s docume ntais já para não falar da
ignorân cia que revelam relativ amente à verdad eira posição que o
formato UNIMARC ocupa no contex to interna cional.
precisa mente, relatar o que
A intençã o destas palavra s foi,
da coopera ção europe ia no
quadro
no
do
sobretu
se está a passar ,
UNIMARC.
formato
o
com
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de
domínio das bases
no
que suscita são,
se
interes
o
e
ção
utiliza
ampla
sua
A
de
a
um reflexo da politic a de coopera ção e partilh
fundo,
neste final de século, é a tónica domina nte quando
s
recurso que.
se trata da dispon ibilida de de informa ção.
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