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Que he d'estudiar
per a ser bibliotecari?
Nuria Tabanera García
Departament d'H is toria Moderna i Contemporania, Universitat de Valencia

er a ser bibliotecari/aria una

tant humanístics com tecnologics,

banda, aquest grau té una amplia

bona opció és cursar el grau

que inclouen des de l'arxivística i la

oferta de próctiques curriculal ~

en Informació i Oocumenta-

historia delllibre fins al marqueting,

en biblioteques, arxius, cenlres de

P

ció, Els bibliotecaris , encarregats
de conservar, organitzar i garantir

l'estadística i la programació,
El bibliotecari i, en general, el

documentació i emprese s privades
que exemplifiquen la mulliplicitat de

l'accés al material bibliografic,

documentalista són cada vegada

perfils laborals rela cionats arnb una

són només alguns dels tecnics en

més necessaris per afer accessible

disciplina estrategica en l a societat

documentació que es formen en

i recuperable la informació, inde-

de la informació i que gaudeix

aquest grau, ofert a la Facultat de

pendentment d'on s'ubiquen, per

d'altes taxes d'ocupabilitat.

Geografia i Historia de la Universi-

ajudar els usuaris a superar els

tat de Valencia, En la societat del

perjudicis del seu excés en la mar

co neixement del segle XXI, hi ha

de dad es que és Internet, o per

una creixent quantitat d'informació

preservar el patrimoni bibliografic i

que es crea i es conserva en molt

documental per al futur, La revolució

diversos formats i suports [paper o

digital troba avui en els documen -

electronicl i que és demanada per

talistes els professionals preparats

nombrosos usuaris amb diferents

per a ser tant arxivers i bibliotecaris ,

interessos i objectius, Per aixo , en

en centr.es públics o privats, com

aquest grau multidisciplinari, de fort

dissenyadors i gestors de continguts

component pract ic i instrumental ,

web i multimedia, gestors de comu-

i marcat per l'ús de les noves

nitats virtuals Icommunity manager),

tecnologies, es formen documenta-

vigilants tecnologics o consultors

listes versatils amb coneixements

i/o ana listes d'informació , O'altra

Si es vol continuar amb una
formació de postgrau, la
Universitat de Valencia ofereix
un master oficial en Patrimoni
Cultural, Analisi i Gestió, de 60
credits, que inclou un itinerari
en Patrimoni bibliografic
i documental.
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