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Abordagens do Artigo

▪ Desafios da descrição de manuscritos medievais

▪ Trabalhos e projetos de descrição de manuscritos medievais em 
catálogos impressos e digitais ao longo dos anos

▪ Desenvolvimento do perfil de aplicação Dublin Core PMAP - 
Premodern Manuscripts Application Profile.
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▪ Atuar com manuscritos pode ser assustador para especialistas em 
metadados e catalogadores.



Dirigido a dois públicos

▪ Instituições, principalmente aquelas com pequenos repositórios, que 
não possuem grandes recursos e equipes com experiência em 
descrição de manuscritos medievais, mas que desejam disponibilizar 
os manuscritos que possuem em seus acervos.

▪ Pesquisadores que possuem conhecimento e experiência com os 
manuscritos e utilizam os representantes digitais dos manuscritos em 
seus trabalhos que, no entanto, não possuem experiência com 
metadados e ensejam descrever as imagens dos manuscritos de forma 
clara e funcional a fim de contribuir com a difusão de suas pesquisas.
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Estudos de Manuscrito Medieval

▪ Durante séculos a descrição do manuscrito praticada de maneiras 
diferentes.

▪ Catálogos de coleções de manuscritos com termos e convenções variadas.
▪ Paleografia e Codicologia: Ferramentas analíticas difíceis de se adquirir.
▪ Manuais de estudo de manuscritos            Experiência.
▪ Escopo estreito: focado em períodos e regiões geográficas específicas.
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Descrição Eletrônica de Manuscritos Medievais 

▪ Primeiros esforços: Final da década de 1970 e início da década de 
1980 com uso de processadores de texto e banco de dados relacionais.

▪ Projetos: Software Proprietário e padrões exclusivos.
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“Bibliotecários e acadêmicos começaram a reconhecer a necessidade de 
um ‘estilo padronizado de catálogos computadorizados de manuscritos, 

sistemas de recuperação e a criação de uma rede de catálogos 
informatizados’ (Mayo, 1990, p. 22) e normas internacionais de descrição, 
incluindo um uniforme vocabulário (McCrank, 1992; Wagner, 2004), que 

permitiria melhor acesso remoto e pesquisa mais ampla.” 
(Bair e Steuer, 2013, p. 5, tradução nossa)



Descrição Eletrônica de Manuscritos Medievais 

▪ MARC           AMREMM - Descriptive Cataloging of Ancient,
Medieval, Renaissance and Early Modern Manuscripts
      - Treinamento de um medievalista + habilidades de um catalogador
▪ ENRICH – European Networking Resources and Information 

concerning Cultural Heritage
      - Abrangente e detalhista
      - Curva de aprendizado acentuada em XML
▪ Não atendem às necessidades do público-alvo do PMAP
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Por que usar Dublin Core?
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▪ Simplicidade e facilidade de uso - Não especialistas conseguem 
obter recursos na web de forma rápida e econômica.

▪ Entendimento semântico e universal dos elementos - colabora nas 
dificuldades de buscas devido às diferenças de terminologia e práticas 
descritivas de um campo do conhecimento para o outro.

▪ Escopo Internacional - reconhecido internacionalmente, facilitando 
o compartilhamento de metadados.

▪ Extensibilidade - criação de metadados mais ricos necessários para 
comunidades específicas e interoperabilidade.



PMAP

▪ Perfil de Aplicação – “A combinação de elementos de mais de um 
esquema estabelecido com o propósito de atender a um grupo 
exclusivo de usuários resulta em um perfil de aplicação” (Bair e 
Steuer, 2013, p. 8)

▪ Criação de Perfis de Aplicação é incentivada pela Dublin Core 
Metadata Initiative para que sejam atendidas as necessidades de uma 
comunidade específica e haja manutenção dos benefícios do DC.

▪ DC + ENRICH = PMAP
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Fonte: Bair e Steuer, 2013
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PMAP Elements

R = Required; M = Mandatory if available;  RA = Recommended as appropriate; O = Optional

Premodern Manuscript Application Profile Elements

PMAP -   projetado para ajudar a produzir metadados acessíveis em um formato padrão, 
compartilhável e reconhecido, usado em muitos sistemas de software e que emprega termos 
apropriados e reconhecidos no campo dos estudos de manuscrito para difusão e descobertas 
destes.

Fonte: Bair e Steuer, 2013, Adaptado



LUNA Medieval Documents Collection 
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PMAP Exemplo

http://luna.library.wmich.edu/luna/servlet/detail/WMUwmu~77~77~876108~142045:Grant,-1241-March-1,-of-Land-to-the?sort=Manuscript_Identifier,Resource_Identifier,Title,Date_Original&qvq=w4s:/what/Manuscripts%2C+Medieval--France;sort:Manuscript_Identifier,Resource_Identifier,Title,Date_Original;lc:WMUwmu~77~77&mi=0&trs=25
http://luna.library.wmich.edu/luna/servlet/detail/WMUwmu~77~77~876108~142045:Grant,-1241-March-1,-of-Land-to-the?sort=Manuscript_Identifier,Resource_Identifier,Title,Date_Original&qvq=w4s:/what/Manuscripts%2C+Medieval--France;sort:Manuscript_Identifier,Resource_Identifier,Title,Date_Original;lc:WMUwmu~77~77&mi=0&trs=25
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