[iniciativa da BAD no âmbito das atividades do
grupo de trabalho de bibliotecas do ensino superior]

A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca é um programa de mobilidade (PM) que tem como objetivo a realização de visitas de curta duração em Bibliotecas
portuguesas do Ensino Superior (BES) tendo em vista a troca de experiências e o contacto, in loco e hands on com boas práticas e fomentar a colaboração e o
conhecimento das BES portuguesas entre os profissionais da área.

DATA DE
REALIZAÇÃO

INSTITUICÃO

TÍTULO DA ACÇÃO

CÓDIGO DO
PROGRAMA

• 26 e 27 de março
• 2 e 3 de abril
• 22 e 23 de outubro

Universidade de Aveiro - Serviços de
Biblioteca, Informação Documental e
Museologia

O programa de formação de utilizadores das Bibliotecas da
Universidade de Aveiro: conteúdos e atividades

GT-BES 02/2014

• 14 e 15 de abril

Biblioteca da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

Nem só de ciência vive um Campus!

GT-BES 01/2014

• 8 e 9 de maio
• 6 e 7 de novembro

Universidade do Minho - Serviços de
Documentação

Projetos Open Access da Universidade do Minho: do
RepositoriUM à infraestrutura Europeia de Acesso Aberto

GT-BES 06/2014

• 7 e 8 julho
• 29 e 30 setembro
• 27 e 28 outubro

Divisão de Documentação - Instituto de
Educação e Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa

Gestão por projectos: planear, implementar, avaliar: um ciclo
para o crescimento profissional

GT-BES 03/2014

• 21 e 22 de julho

Serviços de Documentação da Universidade
do Minho

A certificação da qualidade nos Serviços de Documentação da
Universidade do Minho

GT-BES 07/2014

• 20 e 21 de outubro

ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa

A avaliação como instrumento para a tomada de decisão e para a
melhoria contínua: o caso dos Serviços de Informação e
Documentação do ISCTE-IUL

GT-BES 05/2014

• 6 e 7 de novembro

Biblioteca da Universidade do Algarve

Biblioteca. oportunidade de formação

GT-BES 08/2014

• 10, 11 e 12 novembro

ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa

Uma Biblioteca centrada no utilizador

GT-BES 04/2014

Programa disponível no site da BAD
As BES interessadas em participar no programa de mobilidade poderão candidatar-se preenchendo o formulário disponível para esse efeito
Todos os interessados em participar num PM poderão inscrever-se preenchendo o formulário disponível para esse efeito

