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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Universidade de Coimbra - Serviço Integrado das Bibliotecas (SIBUC)
Morada: Largo da Porta Férrea
Telefone: 239247290
E-mail: sibuc@sib.uc.pt
Título da Ação: As bibliotecas da Universidade de Coimbra: estrutura de organização e serviços disponibilizados
Público-alvo: Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 4
Nº mínimo de participantes por ação: 1
Data de realização: 28 e 29 de maio
Contacto para inscrições: evamigueis@sib.uc.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
PROGRAMA DA VISITA
O objetivo deste Programa de Mobilidade é o de dar a conhecer a forma de organização e funcionamento das bibliotecas da
Universidade de Coimbra.
A Biblioteca da Universidade de Coimbra, como a mais antiga biblioteca universitária do país, é herdeira de um grande e
valioso espólio documental com perto de dois milhões de volumes. Este vasto acervo está, em grande parte, sob a
responsabilidade da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e reparte-se, 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.
Por outro lado, a Universidade de Coimbra dispõe de bibliotecas universitárias especializadas e ligadas a cada uma das
unidades orgânicas que integram esta instituição, com a missão de apoiar os seus utilizadores e de garantir o acesso à
informação.
Como manter o equilibrio entre o antigo e o moderno? Como valorizar a tradição e continuar a inovar? É entre estes dois
extremos que se consolida o trabalho das Bibliotecas e do Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra.
PROGRAMA
1º dia Manhã (9h30-12h30)
- Acolhimento e boas-vindas pelo Diretor do Serviço Integrado das Bibliotecas (SIBUC).
- Apresentação de cada um dos formandos e respetiva instituição.
- 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 numa das Bibliotecasa da UC (a designar).
Tarde (14h00-16h30)
- Sessão de trabalho numa das Bibliotecasa da UC (a designar).
- Sessão final do programa com as conclusões retiradas da visita e sua avaliação.
Observações:

Cada participante é convidado a trazer uma breve apresentação sobre a sua Biblioteca (10m)

