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Data
23 de março de 2020
Hora
11h às 11.45h
Título
“O que está feito, feito está: a captura de registos a partir do Catálogo da Biblioteca
Nacional de Portugal”
Programa
1. Um milhão de razões para capturar registos: o caso da Biblioteca Pública de
Évora
2. Vantagens na captura de registos
3. Equívocos e esclarecimentos
4. Demonstração prática
Resumo
Este webinar pretende demonstrar as vantagens na utilização do processo de captura
de registos a partir do Catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, designadamente a
poupança de tempo, libertando assim os técnicos para outras tarefas e serviços da
biblioteca. Numa época em que a rentabilização de recursos e o trabalho em rede são
tão valorizados, importa sublinhar a utilidade e relevância de um recurso acessível e
gratuito, para o qual todos podemos contribuir.
Nesta sessão será realizada com recurso ao processo implementado na Biblioteca
Pública de Évora, com o objetivo de disponibilizar a público a imensa massa de fundo
documental existente, proporcionada pela receção do depósito legal.
Dinamizador
Zélia Maria Charraz Parreira é licenciada em História, pela Universidade de Évora,
pós-graduada em Ciências Documentais, variante de Biblioteca, pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Em 2018 doutorou-se em Ciências da Informação e
Documentação pela Universidade de Évora com a tese «A regulamentação legal das
bibliotecas públicas em Portugal». É bibliotecária desde 1 de Setembro de 1994, data
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em que assumiu funções de direção na Biblioteca Municipal de Moura, onde se
manteve até 31 de Dezembro de 2013. Aí desenvolveu projetos inovadores de
afirmação da Biblioteca na comunidade, designadamente «Padrinhos de Leitura»,
«Semeando Leituras», «Leitores para a Vida» e a Feira do Livro de Moura, que se
tornou num evento cultural marcante na vida da comunidade.
É diretora de serviços na Biblioteca Nacional de Portugal, com a direção da Biblioteca
Pública de Évora (BPE) desde 1 de janeiro de 2014. A sua ação tem-se concentrado
sobretudo na consolidação de instrumentos de organização e disponibilização dos
recursos da Biblioteca, bem como na integração da BPE na comunidade, através da
criação de uma rede de serviços de proximidade que facilitem o acesso à população,
possibilitando-lhe a fruição dos serviços prestados pela Biblioteca.
É formadora na área da Biblioteconomia desde 2001, com foco nas questões de
organização de serviços, regulamentação da instituição e da profissão e integração da
biblioteca na comunidade. Foi professora assistente convidada na Universidade de
Évora entre 2014 e 2016.

Informações: rnbp@dglab.gov.pt
Inscrições
hƩps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVonSOpEKtC7pYF37GlS7x1wp0RbabPKNYjEJF0wR6dnRVzA/viewform
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