Título da comunicação: ALMA MATER: acesso e preservação numa biblioteca
digital de livro antigo

Resumo:
Recorrendo às tecnologias de informação disponíveis, a Universidade de Coimbra
(UC) iniciou uma nova abordagem na produção e na disponibilização dos recursos
de informação, o que resultou numa maior exposição pública e, consequentemente,
na valorização dos recursos existentes.
Foi neste contexto que surgiu a ALMA MATER, a Biblioteca Digital de Fundo Antigo
da Universidade de Coimbra, que deu corpo a uma biblioteca digital de fundo
antigo, com o intuito de divulgar universalmente algumas obras do rico património
bibliográfico e documental das bibliotecas da UC e de contribuir para a valorização
dos seus fundos bibliográficos.
A ALMA MATER está hoje integrada na UC Digitalis, um projecto mais abrangente
da UC, que visa a agregação e difusão de conteúdos digitais, reforçando a ligação da
Universidade com o país e com o mundo. Esta plataforma reúne outras bibliotecas
digitais, como a Impactum e a Pombalina, que englobam, respetivamente,
publicações periódicas e monografias publicadas pela imprensa da Universidade
de Coimbra (IUC).
Neste breve testemunho pretende-se dar conta das principais linhas de concepção,
e desenvolvimento da ALMA MATER, colocando o foco da apresentação nos
procedimentos de acesso permanente aos objetos digitais disponibilizados, bem
como na sua preservação a longo prazo.

Nota biográfica:
Ana Maria Eva Miguéis
É coordenadora do Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra
(SIBUC) desde março de 2010. Este serviço que tem a seu cargo, entre outras

funções, a gestão do repositório institucional da Universidade de Coimbra, e a
biblioteca digital de fundo antigo “Alma Mater”.
Foi diretora das bibliotecas do Centro Hospitalar de Coimbra entre 1989 e 2006,
passando nesse último ano a acumular a direção do Serviço de Formação, da
mesma instituição, cargo que ocupou até 2010.
Licenciada em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é
também diplomada com o Curso de Especialização em Ciências Documentais nas
vertentes Arquivo, e Biblioteca e Documentação.
Entre 2006 e 2011 foi docente contratada da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, no Curso de Especialização em Ciências Documentais, e participou ao
longo dos anos como formadora em numerosas ações de formação.
Tem participado na organização de diversos eventos nacionais e internacionais,
dos quais destaca a 5ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, realizada
na Universidade de Coimbra, em 2014.
É autora e coautora de alguns trabalhos publicados em várias revistas, assim como
de comunicações e apresentações várias.
Concluiu um mestrado em Ciência da Informação em 2012, subordinando o tema
da sua dissertação aos repositórios institucionais em Acesso Aberto.

