Entitats col·laboradores:

XV COL·LOQUI
Les polítiques de conservació dels
mitjans digitals

Dilluns, 4 de juny de 2012
Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Comunicació- Poblenou
C/Tànger, 122-140
08018- Barcelona

El Departament de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, en el marc de l’Aula d’Història del
Periodisme “Diari de Barcelona”, convoquen el
XV Col·loqui, sota el lema “Les polítiques de
conservació dels mitjans digitals”, que tindrà lloc
el proper dilluns 4 de juny de 9 a 14 hores a la
Sala de Graus (aula 55.309) de la tercera planta de
l’edifici Tànger del Campus de la ComunicacióPoblenou de la UPF.
L’objectiu del XV Col·loqui és la trobada i
l’intercanvi d’informació i punts de vista entre
periodistes, investigadors en història del
periodisme, investigadors en documentació
periodística i responsables d’arxius, centres de
documentació i biblioteques sobre com es
conserven els fons dels mitjans digitals.

Programa
Presentació i benvinguda (de 9 a 9:15h)
Sessió 1: Recerca històrica (de 9:15h a 11 hores)
- La digitalització dels articles de Joan Mañé i
Flaquer
Víctor Gómez, investigador.
- Les hemeroteques digitals
Miquel Térmens i Ernest Abadal, investigadors
de la UB.
- Torn obert
Moderador: Jaume Guillamet, coordinador de
l’Aula Diari de Barcelona.

11:00: Pausa
El Col·loqui començarà amb la presentació dels
resultats de la recerca sobre la digitalització dels
articles de Joan Mañé i Flaquer per part de
l’investigador Víctor Gómez. Seguidament, els
investigadors de la UB Miquel Térmens i Ernest
Abadal parlaran sobre la seva experiència en l’ús
d’hemeroteques digitals.
La segona sessió començarà amb una ponència
sobre la preservació de fons digitals a càrrec
d’Alice Keefer, investigadora de la UB.
L’acte clourà amb una taula rodona amb la
presència de representants de mitjans de
comunicació i d’un responsable de conservació de
fons digitals de la Biblioteca de Catalunya.

Sessió 2: Les polítiques de preservació dels
mitjans digitals (11:30 – 13:30 hores)
- Preservació de fons digitals
Alice Keefer, investigadora de la UB. Autora de
l’obra: La preservació de recursos digitals: el
repte per a les biblioteques del segle XXI'.
- Taula rodona: Mitjans de comunicació i
preservació de fons
Participants: Sílvia Barroso, cap del diari Ara.cat;
Txema Alegre, representant de lavanguardia.es;
representant de Vilaweb.cat; Eugènia Serra,
responsable de Coordinació General de la
Biblioteca de Catalunya.
Moderador: Javier Díaz Noci, investigador del
Departament de Comunicació de la UPF.
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Nom: .....................................................
Cognoms: ..............................................
...............................................................
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