COMUNICAÇÃO DA OFICINA
OF DN01_18

Data
Oficina
Orador(a)
Nota Biográfica

Horário

18 e 19 de maio de 2018
LIVRO ANTIGO

Jacinta Maciel
Profissional da informação desde 1997. Foi, nomeadamente,
bibliotecária no projecto de tratamento técnico do Fundo Antigo da
Faculdade de Ciências (Univ. Porto); coordenou o Projecto de
tratamento do livro antigo na Biblioteca do Departamento de Botânica
(Univ. Porto) e ainda no CEDIC – Centro de Documentação e
Informação sobre a Criança (UMinho). Colaborou ainda em diversos
projectos para a promoção do livro e da leitura na Universidade do
Minho, na Casa da Leitura (Fundação Calouste Gulbenkian). Detém
formação técnica em livro antigo pela Biblioteca Nacional e pela École
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
(ENSSIB, France). Possui pós-graduação em Ciências Documentais – Variante Bibliotecas e
Centros de Documentação, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Pósgraduação em Estudos Aprofundados em Ciência da Informação (Economia e
Management dos Serviços de Informação (ENSSIB, France).

18 de maio: 9h30-13h e 14h-17h30
19 de maio: 9h30-12h30 e 14h00-18h00

Nº horas
Objetivos

14h
Gerais:

No final da oficina, os formandos serão capazes de:
•
Reconhecer e identificar as características inerentes do Livro Antigo;
•
Adquirir as bases metodológicas, bibliográficas e desenvolver as técnicas
indispensáveis à descrição do Livro Antigo.

Específicos:

Esta oficina tem por objetivo:
•
Aprofundar competências técnicas para catalogar o Livro Antigo de
acordo com a ISBD(A) e o formato UNIMARC;
• Identificar a tipologia de instrumentos existentes para o livro antigo em
acesso livre e com assinatura (bases de dados, bibliografias, catálogos
colectivos…).

Público alvo
Local

Nº mínimo/máximo de
formandos(as)
Preço de associado
Preço de não associado
Inscrições e Pagamento

Esta oficina dirige-se a profissionais da ciência da informação.
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Sala de Expressão Plástica
Rua de S. Paulo, nº1
4700-042 Braga

Limitado à capacidade da sala
70€
140€
As inscrições devem ser remetidas até dia 10 de maio de 2018 ao Centro de
Formação da BAD, Rua Morais Soares, 43C - 1º D, 1900 – 341 LISBOA, através do
formulário em linha em

https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=74
Mais informação em www.bad.pt

O pagamento deverá ser efetuado até dia 10 de maio de 2018, utilizando os
dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

COMUNICAÇÃO DA OFICINA

1. Características inerentes do Livro Antigo
2. Bases bibliográficas e metodológicas (fontes de informação, instrumentos de
trabalho, organização/tratamento preliminar, diagnóstico da colecção, recursos
humanos, temporais e financeiros, inventariação, arrumação física e intelectual,
conversão vs catalogação retrospectiva) ao tratamento técnico de um fundo
bibliográfico de Livro Antigo; a conservação e a preservação
3. ISBD(A) e o formato UNIMARC (correspondência); outros instrumentos normativos;
Aspetos específicos das diferentes zonas e análise de campos específicos do
UNIMARC;
4. Instrumentos para o livro antigo, nomeadamente em acesso livre (bases de dados,
bibliografias, catálogos coletivos…);
5. Estudo de casos prático.
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