Entitats col·laboradores:

XIV COL·LOQUI
Usos de la premsa històrica i
drets d’autor

Dilluns, 30 de maig de 2011
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
XIV Col·loqui, sota el lema “Usos de la premsa
històrica i drets d’autor ”, que tindrà lloc el proper
dilluns 30 de maig 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 Comunicació-Poblenou
de la UPF.
L’objectiu del XIV Col·loqui és la trobada i
l’intercanvi d’informació i punts de vista entre
investigadors en història del periodisme,
investigadors en documentació periodística i
responsables d’arxius, centres de documentació i
biblioteques sobre els drets d'autor aplicats a la
premsa en l'entorn digital.
El Col·loqui començarà amb la presentació dels
resultats de la recerca ‘Catàleg Històric General de
la Premsa en català’ per part de Jaume Guillamet i
Marcel Mauri, del GRP- Grup de Recerca en
Periodisme
de
la
UPF.
Seguidament,
l’investigador Jordi Bou parlarà de la seva
experiència en l’ús de fons documentals i
hemerogràfics en l’elaboració de la biografia de
Joan Mañé i Flaquer. Finalment, s’obrirà un torn
de debat.
La segona sessió començarà amb una ponència
sobre premsa i drets d’autor a càrrec de Núria
Altarriba, cap del servei d'Accés i Obtenció de
Documents de la Biblioteca de Catalunya.
L’acte clourà amb una taula rodona amb la
presència d’un advocat especialista en drets
d’autor, representants d’hemeroteques i un
investigador.

Programa
Presentació i benvinguda (de 9 a 9:15h)
Sessió 1: Recerca històrica (de 9:15h a 11 hores)
- Catàleg Històric General de la Premsa en
Català (1641-1898): presentació de resultats
Jaume Guillamet i Marcel Mauri, investigadors
del GRP- Grup de Recerca en Periodisme.
- La biografia de Joan Mañé i Flaquer: fons
documentals i hemerogràfics
Jordi Bou, autor d’una tesi doctoral sobre Mañé i
Flaquer
- Torn obert
Moderador: Josep M. Casasús, degà de la
Facultat de Comunicació de la UPF.

11:00: Pausa
Sessió 2: Drets d’autor (11:30 – 13:30 hores)
- Premsa, drets i entorn digital
Núria Altarriba, cap del servei d'Accés i
Obtenció de Documents de la Biblioteca de
Catalunya.
- Taula rodona: Premsa i drets d’autor
Participants: Núria Altarriba, Biblioteca de
Catalunya; Javier Díaz Noci, investigador de la
UPF; Carmen Linares, Hemeroteca General de
la UAB; Josep Matas, advocat.
Moderador: Xavier Tarraubella, director de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Aula d’Història del Periodisme
Diari de Barcelona
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
XIV Col·loqui

Usos de la premsa històrica i
drets d’autor
Nom: .....................................................
Cognoms: ..............................................
...............................................................
Entitat: ..................................................
...............................................................
Correu electrònic:
.................................................................
Inscripció gratuïta enviant aquesta
butlleta fins el dia 26 de maig del 2011 a
l’adreça següent:

secretaria.dcom@upf.edu
O bé per correu ordinari o fax a:
Universitat Pompeu Fabra
Secretaria
del
Departament
de
Comunicació
Campus de la Comunicació- Poblenou
C/ Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
Telèfons d’informació:
93 542 24 02 / 93 542 13 10
Fax:
93 542 23 28

