Código de Identificação: Programa GT-BES 6/2019

IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra (SIBUC)
Morada: Edifício da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra - Largo da Porta Férrea - 3000-447 Coimbra
Telefone: 239247290
E-mail: sibuc@sib.uc.pt
Título da Ação: Digitalização nas bibliotecas da Universidade de Coimbra : percursos & processos
Público-alvo: Técnicos Superiores\Estudantes da área BAD\Outros
Nº máximo de participantes por ação: 3
Nº mínimo de participantes por ação: 1
Data de realização: 13 e 14 de maio
Contacto para inscrições: Ana Eva Miguéis - coordenadora do SIBUC
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
PROGRAMA DA VISITA
A Universidade de Coimbra (UC) é universidade mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Foi criada no ano de
1290, designando-se por "Estudo Geral", nome adotado pelo seu repositório digital, que reúne a produção científica da UC. As
bibliotecas da UC são herdeiras de um grande e valioso espólio documental que se aproxima dos dois milhões de volumes.
Este vasto acervo encontra-se espalhado pelas várias bibliotecas da UC, mas ganha maior expressão na Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra (BGUC), a maior e a mais rica biblioteca universitária de todo o mundo lusófono, que se reparte por
dois edifícios: a Biblioteca Joanina e o edifício principal, sito no Largo da Porta Férrea.
Com este programa pretende-se dar a conhecer o que se tem feito sobre digitalização de fundos bibliográficos de Livro Antigo,
desde os processos envolvidos na preparação dos documentos até aos processos que conduzem à sua disponibilização na
biblioteca digital Alma Mater.
1º dia Manhã (10h00-12h30)
- Acolhimento e boas-vindas pelo Diretor do SIBUC e BGUC.
- Breve apresentação das Bibliotecas da UC e das principais áreas de intervenção do SIBUC.
Tarde (14h00-16h30)
- Apresentação da Biblioteca Digital Alma Mater, a biblioteca digital de fundo antigo (SIBUC).
2º dia Manhã (10h00-12h30)
- Visita à Biblioteca Joanina e à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
Tarde (14h00-16h30)
- Sessão de trabalho com as bibliotecárias responsáveis pelo Livro Antigo da Biblioteca Geral da UC, onde será realizada uma
apresentação sobre o processo de preparação das coleções para a digitalização.

- Sessão final do programa. Conclusões e avaliação.

Observações:
Inscrições abertas até dia 3/5/2019. Aceites as inscrições confirmadas até 7/5/2019

