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CONTEXTUALIZAÇÃO
• Atualmente, o perfil dos usuários está mais voltado à
utilizar outras ferramentas de busca na web, ao invés
dos catálogos bibliográficos;
• Os registros bibliográficos disponibilizados nos Online
Public Access Catalogs (OPACs) não podem ser
recuperados por ferramentas de busca da web;
• O catálogo bibliográfico tem sido menos utilizado pelos
usuários para suprir suas necessidades informacionais
na web;
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CONTEXTUALIZAÇÃO
• Necessidade dos dados bibliográficos, disponíveis em
OPACs, serem recuperados por ferramentas de busca
da web;

• Bibliographic Framework (Bibframe): modelo para
representação de dados bibliográficos na web, baseado
nas boas práticas do linked data;
• Pretensão de substituir o Formato de Intercâmbio
Bibliográfico Machine Readable Cataloguing for the
21st century (MARC 21) e tornar os dados dos OPACs
disponíveis para ferramentas de busca da web.
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PERGUNTA NORTEADORA
Como o Bibframe pode influenciar a
visibilidade dos dados bibliográficos?
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OBJETIVO GERAL
Analisar como o Bibframe pode influenciar a
visibilidade dos dados bibliográficos, apontando
as vantagens e desvantagens de seu uso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Contextualizar as práticas e as ferramentas da catalogação com
o Bibframe;
b) Identificar quais os diferenciais do uso do Bibframe como novo
modelo para representação de dados bibliográficos;
c)

Descrever a relação entre a RDA e o Bibframe;

d) Analisar como o Bibframe pode promover a interligação dos
dados bibliográficos, por meio do linked data, para os OPACs;
e) Propor orientações para auxiliar os bibliotecários
implementação do Bibframe em bibliotecas.

na
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JUSTIFICATIVA
Interesse
pessoal

Número
reduzido de
estudos

Caráter
inovador
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OBJETO DE ESTUDO
Versão 2.0 do
Modelo Bibframe,
lançada em abril de 2016

Fonte: Library of Congress (2016, não
paginado).
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MODELO CONCEITUAL

Fonte: Da autora
(2018, p. 128).
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VOCABULÁRIO BIBFRAME
• A finalidade do Vocabulário Bibframe é descrever os
recursos
informacionais
no
ambiente
web,
determinando quais termos podem ser utilizados, bem
como quais devem ser evitados;
• Dessa forma, visa a garantir que a semântica dos dados
bibliográficos dos OPACs seja bem definida e que sua
comunicação com outros sistemas seja facilitada;
• É composto por um conjunto de classes e propriedades
que são representadas por meio da sintaxe Resource
Description Framework (RDF).
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VOCABULÁRIO BIBFRAME

Fonte: Da autora (2018, p. 139).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Pesquisa exploratória e descritiva;
• Coleta dos dados em fontes documentais e
bibliográficas;
• Abordagem qualitativa.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

13

DIFERENCIAIS DO BIBFRAME COMO
MODELO PARA REPRESENTAÇÃO DE DADOS
• Foi desenvolvido para atender as necessidades da
catalogação em RDA, no entanto, visa a ser um modelo
independente de qualquer diretriz ou norma de
catalogação;
• É um modelo de abstração do universo bibliográfico;
• Torna mais visível a catalogação proposta pelo Modelo
Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR).
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CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE
A RDA E O BIBFRAME
• Objetivo de atender as necessidades de outras unidades de
informação, além das bibliotecas;
• Representam os recursos por meio de classes e propriedades;
• Possuem vocabulário próprio e em formato RDF;

• Estão em consonância com os princípios do linked data;
• Visam a contribuir com a melhora da recuperação e do acesso
dos dados bibliográficos para os usuários.
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DIFERENÇAS ENTRE A RDA E O BIBFRAME
• Quantidade distinta de classes e propriedades;
• Falta de correspondências entre alguns elementos
de seus vocabulários, como a Entidade Bibframe
Evento e a Entidade RDA Expressão;
• Diferentes modelagens: sendo que as relações
entre as Entidades RDA são hierárquicas, e as
relações entre as Entidades Bibframe não são.
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VANTAGENS DO MODELO BIBFRAME 2.0
EM RELAÇÃO À VERSÃO 1.0
• Melhor alinhamento com a Diretriz RDA e o
Modelo FRBR, diante da inclusão da Entidade
Bibframe Item;

• Maior rapidez de processamento do conversor
marc2bibframe2.
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VANTAGENS DO BIBFRAME COMO MODELO
PARA REPRESENTAÇÃO DE DADOS
• Possibilita aplicar
vocabulário;

extensões

em

seu

• Suas ferramentas são disponibilizadas em
código aberto. Por exemplo: conversor
marc2bibframe2.

18

DESVANTAGENS DO BIBFRAME 2.0
• Ausência de uma Entidade Bibframe correspondente a
Entidade FRBR/RDA Expressão;
• Perda de informações referentes à alguns tipos de
relacionamentos bibliográficos durante o mapeamento
de dados com origem no Modelo FRBR;
• Deficiências para
propriedades RDA.

expressar

algumas

classes

e
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OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO
MODELO BIBFRAME 2.0
• Criar diretrizes oficiais atualizadas para orientar
como os catalogadores devem proceder em alguns
casos. Por exemplo, quando devem ser criadas
diferentes Instâncias?

• Desenvolver métodos mais formais para registrar,
por exemplo, as extensões do Vocabulário Bibframe
criadas pelas instituições que estão testando o
Modelo.
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BIBFRAME E A VINCULAÇÃO E A
VISIBILIDADE DE DADOS
• Emprega padrões não exclusivos do universo bibliotecário,
expandindo a relevância e a aplicabilidade dos dados
bibliográficos;
• Utiliza o RDF que possibilita descrever as entidades e os
relacionamentos;
• Produz dados bibliográficos compreensíveis por agentes
inteligentes e recuperáveis por buscadores semânticos;
• Gera dados bibliográficos que podem ser vinculados
semanticamente à conteúdos externos aos OPACs, por meio
de Uniform Resource Identifier (URI);
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BIBFRAME E A VINCULAÇÃO E A
VISIBILIDADE DE DADOS
• Possibilita o direcionamento de usuários de outras fontes para
os OPACs, aumentando a visibilidade dos dados bibliográficos;
• Forma uma “teia” de dados vinculados que proporciona
diferentes pontos de acesso aos OPACs para os usuários que
navegam na web;

• Contribui para a contextualização dos dados de outras
comunidades, as quais podem utilizar os dados das bibliotecas
para complementar os conteúdos de seus sites e bases de
dados.
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BIBFRAME E A VINCULAÇÃO E A
VISIBILIDADE DE DADOS
• Para que o Bibframe torne os dados bibliográficos mais
visíveis na web é necessária a abertura dos dados dos OPACs;
• Além disso, deve-se reestruturar e/ou adaptar os sistemas de
gerenciamento de bibliotecas;
• Formação acadêmica e/ou continuada dos bibliotecários
voltada à temáticas como: modelos de abstração do universo
bibliográfico; vocabulários semânticos; tecnologias e padrões
da web semântica; Diretriz RDA; Formato MARCXML;
ferramentas de conversão e transformação, entre outras.
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ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
BIBFRAME 2.0 EM BIBLIOTECAS

Fonte: Da autora
(2018, p. 128).
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ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
BIBFRAME 2.0 EM BIBLIOTECAS

Fonte: Da autora
(2018, p. 128).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Concluiu-se que o Bibframe contribui para aumentar
a visibilidade dos dados bibliográficos dos OPACs na
web, principalmente, ao empregar o RDF para
representar
os
dados
em
entidades
e
relacionamentos, e vinculá-los semanticamente com
dados de outras fontes;
• Além disso, contribui para aumentar o uso dos dados
bibliográficos, uma vez que dados mais visíveis são
mais utilizados com o passar dos anos;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• No entanto, entende-se que implementar o Bibframe
pode ser inviável para algumas bibliotecas, fazendo com
que estas instituições optem por continuar a empregar o
Formato MARC;
• Constatou-se que a versão 2.0 do Bibframe apresenta
vantagens em relação à versão anterior, no entanto há
diversos pontos que devem ser melhorados;
• A implementação oficial do Bibframe em bibliotecas
ainda está distante de ser iniciada;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• O momento atual está voltado, principalmente, para a
preparação dos bibliotecários para as mudanças que serão
introduzidas nas bibliotecas com o Bibframe;
• Bem como para a participação desses profissionais no
desenvolvimento e nos testes do Modelo.
• Entende-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados;
• Principal dificuldade encontrada durante a pesquisa: ausência
de catálogo estruturado com dados abertos e gerenciado por
um sistema gratuito, compatível com as especificações
necessárias para realizar testes com o Bibframe 2.0;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contribuições da pesquisa:
• Ampliação dos estudos acerca do Modelo Bibframe
2.0;
• Auxílio aos bibliotecários para iniciarem ou
complementarem seus estudos sobre o Bibframe;
• Incentivo aos bibliotecários para implementar e
testar o Bibframe em bibliotecas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sugestões de trabalhos futuros:
• Criação de um protótipo de sistema de gerenciamento de
bibliotecas gratuito, compatível com o Bibframe 2.0, para
comparar a eficiência da recuperação de dados em
Bibframe 2.0 com a de dados em MARCXML;

• Investigação do alinhamento do modelo Bibframe 2.0
com o modelo FRBR Library Reference Model (FRBRLRM).
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Questões?
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