Código de Identificação: Programa GT-BES 02A/2016
IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
Morada: Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Telefone: 212947829
E-mail: div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
Título da Ação: Tudo o que sabemos sobre o Koha e estamos dispostos a contar!
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 4
Nº de ações por ano: 1
Data de realização: 10 e 11 de março
Contacto para inscrições: div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
Prazo limite para receção de candidaturas: 26/02/2016
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Sim
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades: Estacionamento grátis, bons acessos através de transportes públicos
PROGRAMA DA VISITA
Dia 1
0. Apresentação dos serviços e visita à biblioteca.
1. Koha – um novo desafio. Que questões a ponderar?
1.1. Vale a pena mudar?
1.2 Adjudicar serviços ou usar a prata da casa?
1.3. Quais os custos/ benefícios para a comunidade da FCT/UNL?
1.4. Adaptação e formação dos técnicos. Resistência à mudança
2. Principais etapas e tarefas
2.1. Configuração dos dados
2.2. Migração dos dados
2.3. Novos procedimentos

2.4 Elaboração de novos manuais de procedimentos
3. Oppss! Algumas coisas não correram como esperado!
3.1 Problemas e soluções
4. Valeu a pena a mudança!
4.1 Ótica do utilizador final
4.2 Ótica dos colaboradores da biblioteca
Dia 2
5. Será que o meu Koha já está melhor que o teu?
5.1 Troca de experiências sobre sistemas de gestão de informação
6. Como gerir um sistema de informação Open Source com a prata da casa?
6.1 Desafios, parcerias e atitudes
7. Momento Potlach*
*O potlatch é uma cerimónia praticada entre tribos indígenas da América do Norte. Consiste numa festa religiosa de
homenagem seguida de uma renúncia a todos os bens materiais acumulados pelo homenageado – bens que devem ser
entregues a parentes e amigos. A própria palavra potlatch significa dar, caracterizando o ritual como de oferta de bens e de
redistribuição da riqueza. A expectativa do homenageado é receber presentes daqueles a quem deu os seus bens, quando for
o potlatch destes.
Observações:

