6a JORNADA DE
MUSEUS, GESTIÓ
DOCUMENTAL
I ARXIU
Quan les màquines parlen.
La integració dels recursos
d’informació com a model
de difusió dels museus
16 de març de 2016

@MuseuMaritim
#6jarxius

Participar en les xarxes socials, en els projectes nacionals o
internacionals de difusió del nostre patrimoni, col·laborar i
intercanviar dades i objectes digitals, interoperar, cercar de forma
federada… El món virtual ens convida a distribuir les nostres dades
i a posar-les a la disposició d’un nombre il·limitat de persones.
Documentar els fons ha estat una de les tasques bàsiques de
qualsevol organització museística o cultural. Però internet ens
arrossega a fer una passa més: a pensar i imaginar com mostrarem
allò que hem documentat, inventariat o registrat, a ensenyar
l’objecte digital que hem associat a un registre de la col·lecció, de
l’arxiu o de la biblioteca. En definitiva, a oferir als nostres usuaris
de forma integrada i cada cop més real allò que tenim i allò que,
potser, cerquen.
En aquesta jornada proposem un viatge a través de projectes
que tenen com a base la integració de la cerca dels recursos
d’informació d’un museu: objectes i documents. Ens introduirem
en els models de diferents institucions i ens acostarem als
requeriments tècnics i tecnològics que els han fet possibles:
repositoris, taxonomies, metadades, etc.

PROGRAMA

8.45 - 9.15 h
Acreditacions
9.15 - 9.30 h
Presentació
Roger Marcet, director general de l’MMB
Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya
Pilar Cuerva, arxivera coordinadora del projecte GIM
9.30 - 10.15 h
Europeana: access to the memory of Europe
Joris Pekel, collections manager
and content strategist
10.15 - 10.45 h
Cafè
10.45 - 11.45 h
Integrar per compartir: els recursos
d’informació de l’MMB en un clic
M. Dolors Jurado, conservadora de l’MMB; Elisa
García-Morales, directora d’Inforarea; Carlos Ramírez
i Alfredo Manzanares, socis directors de Medios
Avanzados i Pilar Cuerva, arxivera coordinadora del
projecte GIM

11.45 - 12.45 h
El museu cap al punt unificat de consulta
Marc Hernández Güell, cap del Departament de Sistemes d’Informació de l’ICUB; Gerard Muñoz, gestor
de projectes IT
12.45 - 13.45 h
Taula de diàlegs. Compartir i reutilitzar la informació que tenim: on som?, cap a on anem?
Elisa García-Morales, Marc Hernández, Julio Quílez,
Carlos Ramírez i Miquel Térmens
Modera: Maria Farràs, coordinadora del CCCB_Lab
15.45 - 16.45 h
Eines i procediments per a l’explotació, integració i difusió del coneixement de les institucions
de la memòria: arxius, biblioteques i museus
Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Urgell
16.45 - 17.45 h
Els repositoris digitals com a instruments
de difusió i preservació
Miquel Térmens, coordinador del Màster de Gestió
de Continguts Digitals (UB-UPF) i director científic
del Centre de Digitalització de la UB
17.45 h
Cloenda

LLOC: auditori de l’MMB. Drassanes Reials
Av. Drassanes, s/n. 08001 Barcelona
PREU: 71 € (IVA inclòs)
Descompte del 25% prèvia acreditació:
Associació d’Amics de l’MMB, estudiants i Associació
d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya.
Les places són limitades. Un cop efectuat el
pagament, no es retornarà l’import llevat que es
comuniqui amb un mínim de 7 dies d’antelació.
Hi haurà servei de traducció simultània.

Inscripcions a la web del Museu: www.mmb.cat

Col·labora:

