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Un dels trets més rellevants en el món de les biblioteques espanyoles en aquests
darrers vint anys ha estat el nombre creixent de centres que han automatitzat al-
guna part o la totalitat dels seus processos per tal d’optimitzar recursos i millo-
rar els serveis oferts als seus usuaris.
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Des dels incerts inicis de l’automatització, allà a principis dels anys vuitanta,
fins a l’actual consolidació i maduresa d’un procés que ara per ara tothom reco-
neix com a necessari, les experiències i coneixements acumulats han estat molts
i, per tant, sembla un bon moment per a aturar-se, mirar enrere, reflexionar i
compartir els aprenentatges adquirits.

I és precisament això el que han fet Luis Ángel García Melero i Ernesto Gar-
cía Camarero en aquest manual sobre automatització de biblioteques. Els autors
de la present obra compten amb la immillorable experiència d’haver estat els
creadors a principis dels anys vuitanta del sistema d’automatització de bibliote-
ques SABINI per encàrrec de la Universidad de Madrid (actual Universidad
Complutense). Per tant, en aquest cas, més que mai, podem parlar d’informa-
ció de “primera mà”, la que els autors han fet servir a l’hora de tractar amb el
tema de l’automatització de biblioteques.

L’obra, dirigida tant al professional bibliotecari que s’ha d’afrontar amb l’auto-
matització del seu centre –o a la revisió d’un sistema ja adquirit–, com a l’estudiant
que s’ha d’iniciar en la matèria, està estructurada en vuit capítols i tres apèndixs.

En els capítols 1, “La biblioteca como sistema” (17 p.) i 2, “Elementos de un
sistema automatizado de bibliotecas” (29 p.), els autors aprofiten per a definir,
estructurar i sistematitzar els elements més importants que entren en joc en l’au-
tomatització de qualsevol biblioteca universitària, especialitzada o pública
–s’exclouen de l’abast de l’obra les biblioteques petites o de particulars. Proces-
sos, funcions, tasques, recursos físics i humans, normes, etc., tots ells són defi-
nits i orientats de forma clara en tota l’estructura d’un servei de biblioteques.

El capítol 3, “El formato MARC” (32 p.), està dedicat de forma íntegra a una de
les normes més importants, segons els autors, dins de tot el complex mecanisme
d’un sistema bibliotecari, amb especial atenció als formats USMARC. UNIMARC
i IBERMARC i a les possibilitats de conversió entre els diferents estàndards.

El capítol 4 “Planificación de la automatización de una biblioteca” (19 p.),
el capítol 5, “Adopción de una solución” (21 p.) i el capítol 6, “Implantación
del sistema automatizado” (20 p.) fan referència al vessant més pràctic de l’obra:
el com i el per què de l’elecció d’una solució d’automatització determinada per
a un centre determinat. És en aquests tres capítols on els autors aporten un ma-
jor valor afegit a la matèria, en incorporar a la teoria pròpiament dita els seus
coneixements com a protagonistes directes en un procés d’automatització con-
cret. Les tres solucions bàsiques a entorn de les quals són estructurats aquests
tres capítols són: l’adquisició d’un programa comercial, el desenvolupament
d’un sistema propi i la connexió a una xarxa de biblioteques.

En el capítol 7, “Internet en las bibliotecas” (18 p.), s’exposen quines són les
principals implicacions i utilitats de l’ús de la xarxa de xarxes en un entorn bi-
bliotecari.
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L’últim capítol, el capítol 8 “Especificaciones funcionales de un sistema au-
tomatizado” (26 p.), ve a ser una mena de recull esquematitzat de les funcio-
nalitats que ha de complir un sistema d’automatització de biblioteques complet
i, per tant, bé pot servir com a guia pràctica a l’hora d’avaluar la completesa i
les mancances de qualsevol programa comercial.

L’apartat dedicat als apèndixs es divideix en tres parts. L’apèndix 1, “Nor-
mas” (13 p.), recull per ordre alfabètic la descripció de les normes bibliotecàries,
documentals i informàtiques emprades en els processos d’automatització de bi-
blioteques, així com una breu descripció –no pas una reproducció– de les nor-
mes ISO 2709 per a l’estructura de registres bibliogràfics i la ISO 7498 per a la
interconnexió de sistemes oberts.

L’apèndix 2, “Relación de campos del formato MARC” (28 p.), recull úni-
cament i exclusivament –la qual cosa fa dubtar de la seva utilitat real– l’etique-
ta i el nom dels camps que formen els formats USMARC, UNIMARC i
IBERMARC.

Finalment, l’apèndix 3, “Bibliografía española sobre automatización de bi-
bliotecas” (38 p.), conté una aproximació a la bibliografia espanyola sobre au-
tomatització de biblioteques publicada fins a l’any 1997 (amb unes quantes
obres editades l’any 1998). Les obres són ordenades primer per ordre alfabètic i
després per ordre cronològic. En aquest sentit, cal esmentar que es troba a fal-
tar la referència a aquesta bibliografia dins del mateix cos de l’obra en forma de
cites, ja que sense aquest lligam és més difícil saber amb quina part de l’obra es
correspon cada una de les referències.

En definitiva, es tracta d’un manual molt correcte, redactat amb un llenguat-
ge de fàcil lectura, molt ben estructurat i que comprèn la gairebé totalitat de les
fases dels processos d’automatització de biblioteques.

Andreu Sulé
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