Código de Identificação: Programa GT-BES 04A/2016
IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Serviços de Documentação do Instituto Politécnico de Leiria
Morada: Biblioteca José Saramago (campus 2 do IPLeiria), Morro do Lena, Alto do Vieiro, 2411-901 Leiria
Telefone: 244820313
E-mail: sd@ipleiria.pt
Título da Ação: Bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria: Espaços da comunicação
Público-alvo: Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 2
Nº de ações por ano: 1
Data de realização: 5 e 6 de maio
Contacto para inscrições: sd.eventos@ipleiria.pt
Prazo limite para receção de candidaturas: 15/04/2016
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades: Alojamento na Pousadinha (Instituto Politécnico de Leiria) conforme disponibilidade à data.
PROGRAMA DA VISITA
Objetivo
Uma Biblioteca do Ensino Superior que se encontra ao serviço de comunidades que lidam por natureza com a inovação e o
empreendedorismo não pode alhear-se dessa realidade e tem que investir em novos procedimentos e novos serviços,
adequados aos públicos-alvo que pretende atrair e envolver. Neste campo, as Bibliotecas do Ensino Superior devem apostar
na inovação para alcançar os seus públicos, criando novas formas de comunicação, definindo outras dinâmicas na linguagem
utilizada e renovando os canais mais tradicionais a realidades que é forçoso acompanhar através de boas práticas académicas
no domínio da investigação científica, mas também a nível tecnológico.
Programa dia 1
Acolhimento e receção - Biblioteca José Saramago, campus 2 do IPLeiria (Escola Superior de Tecnologia e Gestão/Escola
Superior de Saúde)
Manhã

1. Apresentação dos Serviços de Documentação do IPLeiria;
2. Breve historial dos Serviços de Documentação desde a sua reorganização em 2008;
3. Visita guiada à Biblioteca José Saramago (campus 2 do IPLeiria);
4. A comunicação nas Bibliotecas do IPLeiria.
Tarde
1. Criação da imagem de identidade própria para as Bibliotecas do IPleiria;
2. Renovação do portal das Bibliotecas do IPleiria com base na filosofia do Responsive Design;
3. Web 3.0: Criação de perfil das Bibliotecas do IPleiria no Facebook, Twitter, Blogue, YouTube e Issuu;
4. Newsletter das Bibliotecas do IPleiria.
Programa dia 2
Acolhimento e receção - Biblioteca do campus 1, campus 1 do IPLeiria (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais)
Manhã
1. Visita guiada à Biblioteca do campus 1 (ESECS);
2. Estruturação dos conteúdos para uma nova edição de um programa de rádio.
Tarde
1. Gravação de uma nova edição do programa de rádio Biblioteca FM (Rádio IPLay – rádio oficial do Instituto Politécnico de
Leiria, ESECS);
2. Entrevista gravada aos colegas visitantes (para emissão na futura edição do programa de rádio).
Observações: O programa destina-se a colegas com conhecimentos e experiência reduzida na área da comunicação.

