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Regional Norte 2011-2013
Realizaram-se as eleições dos órgãos da
Delegação Regional Sul no passado dia 15
de Fevereiro, tendo sido eleitos os
seguintes dirigentes para o triénio 20112013
CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL

Itinerantes

• Leituras
- Tabula. N.º 13 (2010)
- “Exponer documentos: diseño y producción de
muestras documentales”

Presidente
Jacinta Maciel

• Formação

Vice-Presidente

• Acontece em Março...

Manuela Barreto Nunes

Tesoureira
Carina Silva

Editorial
Culminando um longo e moroso processo
conduzido
pelo
anterior
CDN,
no
qual
desempenhou papel de relevo a colega Rosa
Barreto, a BAD acaba de ser acreditada como
entidade formadora.
Num tempo de sobressalto e de busca de um
rumo mais consentâneo com a história e o
prestígio da associação, é uma notícia não só
extremamente animadora
como
também
motivadora para consolidar a área de formação
e encontrar novas respostas para os desafios
que temos que enfrentar.
Henrique Barreto Nunes

Vogal da Formação
Isabel Costa

Secretária
Luísa Alvim
1º Suplente
Aida Alves

2º Suplente
Catarina Viana

CONSELHO FISCAL REGIONAL

CONSELHO FISCAL REGIONAL

Presidente
Elisabete Raposo
Vogal
Maria João Vieira

Presidente
António Maranhão Peixoto

Bibliotecas Escolares – Portaria n.º
76/2011,
Suplente
Irene Mesquita

de

15

de

Fevereiro

A Posição Pública da BAD sobre a Portaria
76/2011, relativa à situação das Bibliotecas
Escolares,

pode

ser

acedida

em

http://www.apbad.pt

Suplente
Anunciação Gaspar

Notícias
Novos Órgãos da Delegação

Apoios da Fundação Calouste
Gulbenkian

Regional Açores 2011-2013
Realizaram-se igualmente as eleições dos
órgãos da Delegação Regional Açores no
passado dia 22 de Fevereiro, tendo sido
eleitos os seguintes dirigentes para o triénio
2011-2013:
CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL

Presidente
Cláudia Santos

três sectores
bibliotecas:

na

Encontram-se
actualmente
abertas
candidaturas a
apoios
concedidos
pela Fundação
Calouste
Gulbenkian
em
esfera do livro e das

– Apoio a pequenas bibliotecas públicas;
Secretário

– Projectos de promoção da leitura em
bibliotecas públicas;

Paulo Jerónimo
Tesoureira
Maria João Mocho

– Projectos de recuperação, tratamento
e organização de acervos documentais.
Para
apoio
a
pequenas
bibliotecas
públicas, o prazo de candidatura termina a
24 de Março. Pode candidatar-se toda e
qualquer instituição sem fins lucrativos,
sediada
no
Continente
ou
Regiões
Autónomas.
O
montante
máximo
do

financiamento
candidatura.

é

de

5.000

euros

por

Para apoio a projectos de promoção da
leitura em bibliotecas públicas, o prazo de
candidatura decorre até ao dia 3 de Março.
Podem candidatar-se, individualmente ou em
associação, todas as bibliotecas públicas do
continente
ou
regiões
autónomas.
O
montante máximo de financiamento é de
25.000 euros por candidatura.
Para apoio a projectos de recuperação,
tratamento e organização de acervos
documentais o prazo de candidatura
termina a 10 de Março, podendo candidatarse
pessoas
colectivas,
designadamente
instituições públicas ou instituições privadas
sem fins lucrativos. O valor máximo do apoio
financeiro é de 15.000 euros.

Para integrar esta rede as bibliotecas devem
candidatar-se junto da comissão nacional da
organização.
Visite o sítio da Comissão Nacional da
UNESCO em http://www.unesco.pt e a página da
UNAL - UNESCO Network of Associated
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpLibraries
em
URL_ID=1506&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
Fonte: Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas

Directrizes

da

IFLA

sobre

as

Bibliotecas Itinerantes
A Secção das Bibliotecas Públicas da IFLA
publicou

as

Directrizes

das

Bibliotecas

Itinerantes, cujo texto se pode encontrar
em

http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-

report/123.pdf

Para mais informações,
da Fundação
Calouste

consulte o sítio
Gulbenkian
em

http://www.gulbenkian.pt/section65langId1.html

Leituras
TABULA. N.º 13 (2010)

Rede de Bibliotecas Associadas da
UNESCO
A

em que lhe
certificado.

foi

Biblioteca
Municipal
Almeida Garrett,
do Porto, integra
a Rede
de
Bibliotecas
Associadas
da
UNESCO desde o dia
16 de Fevereiro, data
atribuído o respectivo

Integram também esta rede as bibliotecas
municipais de Alcochete, Beja, Guimarães,
Olhão e Torres Novas.
O principal objectivo da Rede de Bibliotecas
Associadas da UNESCO é incentivar o
trabalho
das
bibliotecas
públicas
na
promoção dos direitos humanos, da paz, do
diálogo cultural, da protecção ambiental e do
combate à iliteracia.

O último número da revista
anual
“Tabula”intitula-se
“Innovar o morir. En torno a
la clasificación” e tem como
objectivo
a
abordagem
monográfica da organização
da informação em arquivos,
particularmente
da
classificação.
O
tema,
segundo
os
coordenadores
do
volume,
é
particularmente relevante no momento em
que se discute a sua extinção, tendo em
conta as actuais múltiplas possibilidades de
pesquisa automática, ou o seu carácter
imprescindível com vista à prova de
autenticidade e à validação dos documentos
de
arquivo.
Para
os
profissionais
portugueses, a relevância é acrescida no
momento em que no país a DGARQ, com
outras entidades, procura estabelecer uma
Macroestrutura funcional para uso da
Administração Central do Estado, se salienta
a necessidade da obrigação legal da
classificação de documentos públicos e na
Europa de discute, a propósito do MOREQ
2010, a possibilidade do uso de tesauros e
taxonomias temáticas como base do
sistema de classificação em SEGA
–

Sistemas
electrónicos
de
gestão
de
arquivos.
A revista inclui um estado da questão na
área das Ciências da Informação, de
Carmen Caro, desde a antiguidade até aos
tempos da folksonomias ou classificações
sociais partilhadas na
Web. Apresenta depois um artigo de Fiorella
Foscarini sobre classificações funcionais,
promovidas em Arquivística e pelas normas
internacionais, como a ISO15489 (em
Portugal, pela NP 4438), apontando as suas
limitações e dificuldades, como sucede
quando se pretende “mantener todos los
documentos generados por todo un proceso,
o incluoso toda una función, juntos en un
solo fichero” O terceiro artigo é de Greg
Bak, que chama a atenção para as
dificuldades que os princípios básicos da
Arquivística
colocam
ao
desenho
de
sistemas electrónicos de classificação e à
necessidade de inovar.
O n.º13 da Tabula contém ainda artigos
sobre o tema de Alfonso Díaz, Javier
Barbadillo, Alejandro Delgado e Antonia
Heredia. O índice da revista encontra-se
disponível
em
http://www.acal.es/Portals/4/Tabula13Indice.pdf.

A revista pode ser solicitada directamente à
ACAL ou através da BAD e encontra-se para
consulta na Biblioteca da Associação.
Pedro Penteado
Díaz Rodríguez, Alfonso; Caro Castro, Carmen;
Hernández Olivera, Luis (coord.) –Tabula. Estudios
archivísticos de Castilla y León. Associación de
Archiveros de Castilla y León (ACAL). N.º 13.
Salamanca: ACAL, 2010.

destaca o texto de Julio Cerdá Díaz, que
sistematiza as suas tipologias, salientando as
tendências

mais

interactividade,

actuais,

que

oferece

como

a

experiências,

entretenimento e pretende provocar emoções,
bem como a personalização de conteúdos e a
participação

do

visitante,

incluindo

em

ambiente Web.
A segunda parte, sobre o Comissariado e
produção, começa com aspectos da gestão
administrativa das exposições temporais e
inclui um anexo de formulários usados nos
pedidos e avaliação de empréstimos (ex.
questionário de avaliação da segurança das
salas de exposição). Inclui ainda textos sobre
o seguro de documentos e obras de arte
integrado num plano geral de riscos, o seu
transporte, critérios para as exposições, na
perspectiva da conservação preventiva e do
controlo da sua deterioração durante o seu
tempo de abertura ao público.
Trata-se de uma obra que contribui para
salientar o papel das exposições enquanto
meio de difusão que permite recentrar os
arquivos como espaços de informação, cultura,
educação, ócio e entretenimento.
O índice do livro encontra-se disponível em
http://www.acal.es/Portals/4/indice_exponer_documentos.pdf.
O livro pode ser solicitado directamente à
ACAL ou através da BAD e encontra-se para
consulta na Biblioteca da Associação.
Pedro Penteado
Hernández Olivera, Luis (coord.) – Exponer documentos.
Diseno y producción de muestras documentales.
Salamanca: Associación de Archiveros de Castilla y León
(ACAL), 2010.

”Exponer documentos: diseño y
producción de muestras
documentales”
A obra tem como base um
de

desenho

e

cursos

sobre

montagem

exposições

de

desenvolvido

pela ACAL nos últimos anos,
reunindo a colaboração de
arquivistas,

conservadores,

Divide-se

conjunto

em

entre
duas

museólogos,

outros
partes.

profissionais.
A

primeira

é

dedicada ao desenho de exposições, onde se

Formação
Apresentamos aqui as nossas próximas acções
de formação que irão decorrer no mês de
Março.

3 e 4 de Março

28 a 30 de Março

CATALOGAÇÃO I - INICIAÇÃO

ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DE COLECÇÕES

Rosa Castro

FOTOGRÁFICAS

BAD- Delegação Regional Sul

Helena Medeiros

Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

BAD
Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

14 a 18 de Março
INTRODUÇÃO À CATALOGAÇÃO

30 e 31 de Março

Francisco Peixoto

ELABORAÇÃO DE PORTARIAS DE GESTÃO DE

BAD

DOCUMENTOS

Programa disponível em

Maria José Fidalgo e Paula Cristina Ucha

http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

17 e 18 de Março
DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA
Miguel Vargas
BAD - Delegação Regional Sul

Acontece em Março…

Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

Em Portugal

21 e 22 de Março
ORIENTAÇÕES

PARA

A

DESCRIÇÃO

ARQUIVÍSTICA: DOCUMENTAÇÃO
Joana Braga
BAD
Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

24 e 25 de Março
REPOSITÓRIOS

INSTITUCIONAIS

E

MOVIMENTO OPEN ACCESS
Maria João Amante e Teresa Segurado

Mais informações em http://www.cmsmpenaguiao.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=29797&evento
Id=34455

BAD
Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

25 de Março
COMO PROCEDER AO DIAGNÓSTICO DO
ESTADO

DE

CONSERVAÇÃO

DAS

2º ENCONTRO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS Tema: Bibliotecas
em rede
Data: 18 de Março de 2011
Local: Auditório Municipal, Santa Marta de
Penaguião
Organização: Centro de Formação de
Associação de Escolas de Vila Real,
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de
Penaguião e Câmara Municipal de Santa Marta
de Penaguião

SUAS

COLECÇÕES?
Ana Fialho
BAD
Programa disponível em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_calend.htm

II ENCONTRO NACIONAL SOBRE AS
BIBLIOTECAS E O LIVRO EM INSTITUIÇÕES
ECLESIAIS
Data: 25 de Março de 2011
Local: Biblioteca do Seminário Maior do Porto
Organização: Secretariado Nacional para os
Bens Culturais da Igreja
Mais informações em
http://www.bensculturais.com/page99.php

1º CONGRESSO NACIONAL LITERACIA,
MEDIA E CIDADANIA
Data: 25 e 26 de Março de 2011
Local: Universidade do Minho, Braga
Organização: Comissão Nacional da
UNESCO, Conselho Nacional da Educação,
Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, Gabinete para os Meios de
Comunicação Social, Ministério da
Educação, UMIC - Agência para a
Sociedade do Conhecimento, Universidade
do Minho/Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade
Mais informações em
http://literaciamediatica.pt/congresso/

Na Europa
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR
INFORMATION SCIENCE - ISI2011
Tema :Information and Knowledge: global,

No Resto do Mundo
READING LINKS BETWEEN GENERATIONS:
TOWARDS A MORE COHESIVE SOCIETY
Data: 23 a 25 de Março de 2011
Local: Tunis – Tunísia
Organização: The Institut Superieur de
Documentation (ISD) of Tunisia and the
French Federation of Associations of Friends
of the Library and the Book (FENAABIL)
Mais informações em http://www.ifla.org/en/events/readinglinks-between-generations-towards-a-more-cohesive-society

DISASTER INFORMATION OUTREACH: A
SYMPOSIUM FOR INFORMATION
PROFESSIONALS MEETING DISASTER
HEALTH INFORMATION NEEDS
Data: 29 e 30 de Março de 2011
Local: Bethesda - Estados Unidos de
América
Organização: Disaster Information
Management Research Center
Mais informações em http://www.siie.fr/

social and free?
Data: 09 a 11 de Março de 2011
Local: Hildesheim – Alemanha
Organização: Higher Education Association
for Information Science (HI) and the ICT
Initiative Science
Mais informações em http://www.isi2011.de/?page_id=514

IADIS E-SOCIETY 2011
Data: 10 a 13 de Março de 2011
Local: Avila – Espanha
Organização: IADIS

Anuncie a sua empresa, serviço,
produto ou evento no Notícia BAD
Consulte a tabela de preços de
publicidade
http://www.apbad.pt/Edicoes/Edicoes_NoticiaBAD.htm

Mais informações pelo endereço de e-mail
editorial@apbad.pt

Mais informações em http://www.esociety-conf.org

EGIDE 2011
Tema: Nomadisme et Continuité du
Système d'Information
Data: 17 de Março de 2011
Local: Lille – França
Organização: Formation GIDE de l'Université
de Lille 3 Charles de Gaulle
Mais informações em http://egide2011.jimdo.com

WBS WORLD BOOK SUMMIT
Tema: Books: the bearer of human
development
Data: 31 de Março a 02 de Abril de 2011
Local: Jubljana – Eslovénia
Organização: WBS
Mais informações em http://www.wbs2011.si/home

Ficha Técnica
Propriedade: Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas (BAD)
Director: Henrique Barreto Nunes | Concepção e Redacção:
Sandrine Vercaempt | Periodicidade: Mensal
ISSN: 1646-9003

Envie os seus contributos, comentários ou sugestões para
editorial@apbad.pt

