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Call for papers  
Sessão de abertura Bibliotecas de Arte 

 

Tema:  

“Repensar os conceitos das bibliotecas de arte, 

tendo em vista a mudança de paradigmas do 

património cultural: gerir coleções, facilitar o 

acesso, alcançar novos públicos" 
 

 

A Secção de Bibliotecas de Arte da IFLA (www.ifla.org/art-libraries) solicita o envio de 

propostas para a apresentação de comunicações na sessão de abertura do Congresso 

Mundial de Informação e Bibliotecas da IFLA em Dublin, Irlanda. 

 

Tema 

 

Atualmente, as bibliotecas de arte enfrentam o desafio e a oportunidade de lidar com 

coleções cultural e materialmente diversas, num ambiente em que as mudanças sociais e 

políticas também estão a modificar e influenciar a sua utilização. Como é que as 

bibliotecas de arte aplicam ou adaptam as suas práticas de forma a conseguirem 

enfrentar esses novos desafios? Os modos tradicionais de aquisição, catalogação e 

acesso a recursos são adequados para esse fim? Como podem as instituições do 

património cultural, como museus, arquivos e bibliotecas, combater os obstáculos 

herdados e construir uma nova parceria? Como podem dar a conhecer as suas 

interessantes, mas por vezes pouco conhecidas, coleções a novos públicos? A evolução 

das tecnologias e dos padrões ajudar-nos-á à adaptação, ou precisamos de ir mais além e 

repensar a nossa responsabilidade de preservação e transmissão do património cultural 

para o futuro? 

 

Nesta sessão de abertura, com a duração de duas horas, da conferência mundial da IFLA 

em Dublin, os oradores discutirão estas questões, cruciais num contexto de globalização 

cultural, política e económica. 

 

Subtemas 

Os artigos podem incluir, entre outros, os seguintes tópicos e perguntas: 

 

• Reunir políticas de arte sob um ponto de vista histórico? 

• Catalogar e indexar itens novos e / ou multiculturais? 

• Fornecer acesso a coleções não ocidentais? 

• Exemplos de bibliotecas de arte que lutam contra formas tendenciosas de exclusão? 

• Como integrar novas formas de coleções contemporâneas? 

• Novas abordagens e ferramentas para ajudar as coleções de arte a relacionarem-se 

melhor com o público e a tornarem-se mais inclusivas. 

• Exemplos de parcerias públicas bem-sucedidas no campo GLAM? 

• Os obstáculos económicos na digitalização do património cultural… 

http://www.ifla.org/art-libraries
https://2020.ifla.org/


2 

 

Qualquer questão profissional sobre estes tópicos pode ser discutida, incluindo 

abordagens mais "teóricas", além de exemplos reais. 

Língua da sessão 

 

A língua da sessão é o inglês. No entanto, os oradores também podem fazer as suas 

comunicações em qualquer uma das línguas de trabalho da IFLA 

https://www.ifla.org/language-policy tradução simultânea já foi solicitada, mas não é 

garantida; portanto, os participantes são incentivados a fornecer os slides da 

apresentação em inglês para facilitar o entendimento das ideias apresentadas. 

 

Datas importantes: 

 

1 de março de 2020: prazo para envio de um resumo detalhado e informações 

completas sobre o autor. 

Março de 2020: O comité avaliará os resumos enviados com base em critérios que 

incluem: conteúdo inovador, relevância dos tópicos, clareza de exposição, originalidade 

e qualidade em geral. 

31 de março de 2020: os oradores serão notificados se as suas propostas forem aceites. 

1 de junho de 2020: Os textos completos das comunicações e breves declarações 

biográficas do (s) orador (es) são necessários. Resumos e comunicações devem ser 

enviadas como documento do MS Word por e-mail. 

 

Submissões 

 

As propostas devem ser enviadas por e-mail e conter: 

 

• Assunto do e-mail “IFLA Dublin Paper Proposal” 

• Título da comunicação proposta 

• Nome do orador, cargo e afiliação, endereço de e-mail e nota biográfica (máximo de 

150 palavras) 

• Indicação do subtema abordado pelo resumo 

• Resumo em inglês (500 palavras) 

• Língua do texto  

• Língua da comunicação  

 

Envie a sua proposta até 1 de março de 2020 para: 

 

Lucile Trunel 

Presidente da Secção de Bibliotecas de Arte da IFLA 

E-mail: lucile.trunel@paris.fr 

 

Isabel Ayres Maringelli 

Secretário da Secção de Bibliotecas de Arte da IFLA 

E-mail: imaringelli@pinacoteca.org.br 

 

Atenção: 

Os artigos não devem ter mais de 4.000 palavras. 

https://www.ifla.org/language-policy
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Os artigos devem ser originais não apresentados ou publicados noutro local - (regra da 

IFLA). 

 

A duração das apresentações deve ser de aproximadamente 15 minutos, com 5 minutos 

para perguntas / discussão. 

 

Pelo menos um dos autores do artigo deve estar presente para entregar um resumo do 

artigo durante o programa em Dublin. Os resumos devem ser enviados com o 

conhecimento de que as despesas de participação na conferência serão de 

responsabilidade do (s) autor (es) / orador (es) das comunicações aceites. 

 

O conteúdo das comunicações deve ser original, não apresentado ou publicado noutro 

lugar. Todas as comunicações apresentadas no WLIC 2020 serão disponibilizadas on-

line na Biblioteca da IFLA (http://library.ifla.org/) sob a licença Creative Commons 

Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

Os autores dos textos devem preencher o Formulário de permissão dos autores da IFLA 

(https://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form). 

 

Todas as despesas, incluindo a inscrição para a conferência, viagem, acomodação etc., 

são da responsabilidade dos autores / oradores. Nenhum apoio financeiro pode ser 

fornecido pela IFLA, mas um convite especial (https://2020.ifla.org/congress-

registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/) pode ser enviado ao (s) 

autor (es) / orador (es) das comunicações aceites. 

 

Subsídios de participação no Congresso 

A lista de apoios está disponível na página Apply for Grants & Awards 

(https://2020.ifla.org/apply-for-grants/). 

 

 

 

English version: https://2020.ifla.org/cfp-calls/art-libraries/ 
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