Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2014-2015–

(no omplir els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

NOM
ACTIVITAT

El cinema a la biblioteca: selecció, adquisició i prescripció (20/14)

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

7, 9 i 14 d’octubre, de 10 a
14 h

Nº HORES
ACTIVITAT

12 h

PREU
ACTIVITAT

151€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS
- Fomentar l’ús del fons cinematogràfic de la biblioteca.
- Fomentar el creixement equilibrat del fons cinematogràfic de la biblioteca.
- Aprendre a prescriure el fons cinematogràfic segons les característiques o necessitats dels
usuaris.
- Adquirir eines i recursos per al desenvolupament i manteniment de la col•lecció
cinematogràfica de la biblioteca.
- Adquirir els coneixements necessaris per a la creació d’una col•lecció cinematogràfica
adequada a les necessitats i característiques de la biblioteca.
PROGRAMA
1. La història del cinema en cinc cèntims
2. La selecció de cinema: diversitat de punts de vista
3. La gestió de la col•lecció de cinema
4. Recursos d’informació per estar al dia
5. Prescripció de cinema als usuaris
6. La difusió de la col•lecció de cinema

PROFESSORAT
Glòria Massana Figueras
Llicenciada en Humanitats per la UPF, diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB, postgrau en
Mediació per al Foment de la Lectura per la UB-IL3 i postgrau de Gestió Cultural per la UOC. Des de 2004
treballa a la Biblioteca Pau Vila de Molins de Rei, des d’on organitza la mostra de curtmetratges de creació
local “KURTINSTANT”. Des de 2012 és coordinadora del Grup de treball del Biblioteques i cinema del
COBDC. Coresponsable de la tria de cinema de la Bibliografia selectiva de novetats realitzada pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
TIPUS
D’AVALUACIÓ

1

2

Només assistència

Inici de l'activitat entre el 15 de setembre de 2014 i el 6 de febrer de 2015 ambdós inclosos (Acord de flexibilitat: també
es poden incloure els activitats que es realitzen entre l’1 i 30 de setembre).
2
Aprofitament o només assistència

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 3
d’activitat

Curs

Entitat oferent
Càrrec responsable
que signarà el
i telèfon d’informació
certificat
per als estudiants
COBDC – T.
Secretaria
933197675

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions
Més
informació:
http://www.cob
dc.net/labotiga/
producte/elcinema-labibliotecaseleccioadquisicioprescripcio/

