
Identificació i descripció d'enquadernacions 
antigues (s. XV-XIX) 

 
17-18 de febrer de 2014 

 

 
 

 
 
El curs és una aproximació a l’enquadernació de l’imprès antic i a les seves característiques materials i 
formals. També aprofundeix en l’anàlisi i la descripció de les enquadernacions antigues de la col·lecció 
patrimonial del CRAI  Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona per a un millor coneixement 
dels exemplars conservats. 
 
A qui pot interessar? 
 
El curs està adreçat a estudiants o titulats, prioritàriament de l’àmbit de la biblioteconomia, les humanitats 
i les ciències socials, i a professionals del món de les biblioteques, els arxius i els centres de 
documentació, i a altres col·lectius amb interessos en la gestió de materials patrimonials. No hi ha 
requisits d’accés.  
 
Programa 
 
Curs destinat a la identificació  dels diferents tipus d’enquadernació, característiques de les estructures i 
elements decoratius, així com a plasmar aquesta informació en una fitxa descriptiva. El curs es basarà en 
la col·lecció de llibres del CRAI Biblioteca de Reserva i els exemples per treballar seran extrets de la 
mateixa. El curs, d’1 crèdit, consta de dues sessions presencials (8 hores) i un campus virtual per les 
lectures i la comunicació amb el professor. 
 
Professorat 
 
Antonio Carpallo Bautista, professor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Metodologia docent 
 
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. L’alumnat disposarà 
del Campus Virtual de l’assignatura a http://campusvirtual.ub.edu/. A l'inici del curs el professor 
explicarà el procediment d'avaluació i el calendari. 
 
Matrícula 
 
1 crèdit (import de la matrícula: 100 €). 
 
Places limitades. 
 
La matrícula es realitzarà del 14/1/2014-14/2/ 2014 a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. 
 
L'horari de matrícula és el següent:  Dilluns a Dijous matí de 9.30 h-13 h, tarda de 16 h-19 h. i divendres 
només al matí 9.30 h-13 h. Per informació per formalitzar la matrícula pots consultar a la Secretaria 
d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu). 
 

http://campusvirtual.ub.edu/


Títol 
 
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Certificat d'assistència al curs Identificació i descripció 
d'enquadernacions antigues (s. XV-XIX). 
 
Més informació al correu-e del director del curs Pedro Rueda pedrorueda@ub.edu  
 
 
Calendari 
 
 
  Divendres Aula 
1 17-2-2014 16,00-20,00 h. CRAI-Reserva 
2 18-2-2014 16,00-20,00 h. CRAI-Reserva 

 
Organitzen 

 

 
 
Col·labora 
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