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Chamada de Artigos – Seção de Bibliotecas 

de Arte e Seção de Análise de Assunto 

Acesso  
Tema: "Bibliotecas, arquivos e museus em diálogo: aprimorando o 
acesso a coleções complementares" 
 

As instituições de patrimônio cultural estão lidando com um número 
imensurável de recursos. Imagens, tanto originais como reproduções, bem 
como diferentes tipos de “objetos culturais” fazem parte desse universo. As 
regras modernas de catalogação, os formatos de metadados e padrões da web 
semântica auxiliam a conversão e a vinculação de dados descritivos 
relacionados às coleções múltiplas de instituições de patrimônio cultural e 
ajudam a superar o isolamento de recursos complementares na web. Além da 
necessidade de tornar muitas coleções "ocultas" visíveis e mais acessíveis, a 
interação e a análise das correlações semânticas de dados de fontes distintas 
estão se tornando cada vez mais importantes. 
 
Vinculada ao tema da Conferência da IFLA, “Bibliotecas em diálogo para 
mudança”, a Seção de Bibliotecas de Arte e a Seção de Análise de Assunto e 
Acesso promoverá uma sessão aberta de 3 horas durante a conferência de 
2019, em Atenas, Grécia, na qual gostaríamos de discutir melhorarias no 
acesso do usuário às nossas coleções complementares, e como os 
profissionais podem ser auxiliados pela interligação de objetos entre diferentes 
coleções através do uso de novas tecnologias e ferramentas, bem como 
padrões de metadados e dados de autoridade compartilhada. Gostaríamos 
também de incluir em nossa discussão coleções de imagens em formato digital, 
que desempenham um grande papel na conexão entre bibliotecas, arquivos e 
museus, especialmente em exposições virtuais temáticas, e que levam a novas 
formas de colaboração. 
 

Subtemas 

Os artigos podem incluir os subtemas indicados a seguir, mas não 
necessariamente precisam se limitar a eles: 
 

• Como podemos superar a questão de que as conexões entre recursos 
relacionados entre si nem sempre são explicitadas em nossos 
catálogos? 

• A compilação de uma rede abrangente de dados e documentos inter-
relacionados e interconectados fornecidos por instituições culturais é 
uma solução viável? 
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• E, em caso afirmativo, quais são os requisitos de ação, quem são as 
partes interessadas, como as tarefas devem ser atribuídas? 

• Os arquivos, museus e bibliotecas estão trabalhando na mesma direção, 
por exemplo? No que diz respeito a dados de autoridade e padrões de 
metadados, para responder às necessidades do usuário ou ainda 
estamos trabalhando em silos, de forma isolada? 

• As imagens ou textos descrevem ou indexam práticas com base nas 
necessidades do usuário? A indexação de imagens pode ser uma boa 
maneira de recuperar informações não textuais? 

• Novas abordagens e ferramentas para estabelecer conexões entre 
recursos (textos, imagens, sons, etc.) relacionados entre si. 

 
Qualquer questão profissional sobre esses tópicos pode ser discutida, incluindo 
também abordagens mais “teóricas” que vão além de exemplos de melhores 
práticas. 
 
 

Idioma da sessão 
 
O idioma da sessão é o inglês. No entanto, os apresentadores também podem 
realizar sua palestra em qualquer um dos idiomas oficiais da IFLA. A tradução 
simultânea foi solicitada, mas não é garantida; portanto, os apresentadores são 
encorajados a produzir os slides da apresentação em inglês para facilitar o 
entendimento das ideias apresentadas. 
 

Datas importantes 
 
15 de fevereiro de 2019 - Prazo final para a apresentação de um resumo de 
500 palavras e informações completas do autor. 
30 de março de 2019 - O comitê avaliará os resumos submetidos de acordo 
com critérios que incluem: conteúdo inovador, relevância atual, clareza de 
exposição, originalidade e qualidade geral. Os apresentadores serão 
notificados se suas propostas forem aceitas até 30 de março de 2019. 
1 de Junho de 2019 – Data para envio dos textos completos dos artigos e 
minibiografia do (s) apresentador (es). Ambos os resumos e trabalhos 
completos devem ser enviados como um arquivo do MS Word por e-mail. 
 

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

• Linha de assunto de e-mail “IFLA Athens Paper Proposal” 
• Título da apresentação proposta 
• Nome (s) do apresentador, posição e afiliação, endereço de e-mail e 

nota biográfica (máximo de 150 palavras) 
• Uma indicação do subtema os endereços abstratos 
• Um resumo em inglês (500 palavras) 
• Idioma do artigo 
• Idioma da apresentação 
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 Por favor, envie sua proposta até 15 de fevereiro de 2019 para: 
 

Trunel Lucile 
Presidente da Seção de Bibliotecas de Arte da IFLA 
Email: lucile.trunel@paris.fr 
 
E para 
 
Andreas Oskar Kempf 
Seção Análise e Acesso ao Assunto da IFLA 
Email: a.kempf@zbw.eu 

 
 

Observações: 
 

• Os trabalhos não devem ter mais de 4.000 palavras. 
• Os trabalhos devem ser originais, não apresentados ou publicados em 

outro lugar - (regra 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 apresentar um 
resumo do artigo durante o programa em Atenas. Os resumos só devem ser 
submetidos com o entendimento de que as despesas de participar da 
conferência serão de responsabilidade do (s) autor (es) / apresentador (es) dos 
trabalhos aceitos. 
 
Todos os artigos apresentados na WLIC 2019 serão disponibilizados através 
da  IFLA Library sob a licença Creative Commons Attribution 4.0. 
Autores de artigos aceitos devem preencher o IFLA Authors’ Permission Form. 
 
Todas as despesas, incluindo inscrições para a conferência, viagem, 
acomodação etc., são de responsabilidade dos autores / apresentadores.  
 
Nenhum apoio financeiro pode ser fornecido pela IFLA, mas uma carta convite 
especial pode ser emitida para o (s) autor (es) / apresentador (es) dos 
trabalhos aceitos. 
 

Subsídios para Participação no Congresso 
A lista de oportunidades de bolsas e subsídios está disponível na página da 
web Conference Participation Grants webpage. 
 
 
 
English version: https://2019.ifla.org/cfp-calls/art-libraries-subject-analysis-and-access-
sections/ 
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