Código de Identificação: Programa GT-BES 07/2017
IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Universidade de Coimbra
Morada: Largo da Porta Férrea
Telefone: 23924729
E-mail: sibuc@sib.uc.pt
Título da Ação: Bibliotecas da Universidade de Coimbra: recursos e serviços
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: 1 e 2 de junho
Contacto para inscrições: evamigueis@sib.uc.pt
Prazo limite para receção de candidaturas: 05 de maio
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades: Estacionamento em Parque da UC (Polo 1 e 3)
PROGRAMA DA VISITA
A Universidade de Coimbra é universidade mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Data de 1290, o documento
que dá origem ao Estudo Geral, nome pelo qual se designava, então, a Universidade. As bibliotecas da Universidade de
Coimbra são herdeiras de um grande e valioso espólio documental que se aproxima dos dois milhões de volumes. Este vasto
acervo localiza-se, em particular, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, a maior e a mais rica biblioteca universitária
de todo o mundo lusófono, e que se reparte, atualmente, por dois edifícios: a Biblioteca Joanina, acabada de construir em
1728, e o edifício principal, que entrou em funcionamento pleno no ano de 1962.
Com este programa pretende-se dar a conhecer o modo de funcionamento e organização das Bibliotecas da Universidade de
Coimbra. Que equilibrio existe entre o antigo e o moderno? Como manter a tradição e continuar a inovar? É entre estes dois
polos que se consolida o trabalho das Bibliotecas.
PROGRAMA
PROGRAMA

1º dia Manhã (9h30-12h30)
- Acolhimento e boas-vindas pelo Diretor do Serviço Integrado das Bibliotecas (SIBUC).
- Apresentação do SIBUC - principais áreas de intervenção: ILS, repositório institucional e biblioteca digital de fundo antigo.
Tarde (14h00-16h30)
- Visita à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que inclui uma visita à Biblioteca Joanina.
2º dia Manhã (9h30-12h30)
- Sessão de trabalho na Biblioteca da Faculdade de Economia.
Tarde (14h00-16h30)
- Sessão de trabalho na Biblioteca das Ciências da Saúde.
- Sessão final do programa com as conclusões retiradas da visita e sua avaliação.

Observações:

