Curs sobre

EL LLIBRE LITÚRGIC ANTIC
IDENTIFICACIÓ I DATACIÓ
21, 22 i 23 de novembre del 2012
Barcelona
Objectius del curs

Dates

Coneixement de les característiques internes i
externes del llibre litúrgic antic que permet
la seva identificació i datació, de cara a la catalogació.
Identificació de les causes de deteriorament i pautes
que cal seguir en la seva conservació

21, 22 i 23 de novembre del 2012

Lloc de realització
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
C/ Anglí, 55. 08017 Barcelona

Destinataris
Bibliotecaris, arxivers, documentalistes, conservadors,
restauradors i estudiants de qualsevol d’aquestes
disciplines
Places limitades a 25 persones

Allotjament
L’hostatgeria del monestir ofereix als participants
la possibilitat d’allotjar-s’hi i menjar-hi

Horari

L’imparteixen
Gabriel Seguí i Trobat
Doctor en Teología, especialista en Litúrgia. Mallorca
Director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca y de
l ´Arxiu del Col·legi de Lluc

De 10 a 14 i de 16 a 19 hores
18 hores de duració

Període d’inscripció

Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías
Directora del Taller de Restauració del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les. Barcelona

Data límit per a inscriure’s: 10 d´octubre
La inscripció es realizarà a través de la pàgina web,
en el formulari d’inscripció:

María Eugenia López Varea
Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas.
Madrid

www.culturabenedictines.es o www.abie.es
+ info: administración@abie.es. Tf: 934541607

Isabel de Colmenares
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Marta Gabernet i Solé
Conservadora-restauradora de Béns Culturals.
Barcelona

Preu
Matrícula: 180 € (130 € socis ABIE i estudiants)
Curs + menjar: 216 € (166 € socis ABIE i estudiants)
Curs + Pensió diària completa: 288 € (238 € socis ABIE
i estudiants)
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Programa
Curs sobre

EL LLIBRE LITÚRGIC ANTIC
IDENTIFICACIÓ I DATACIÓ
21, 22 i 23 de novembre del 2012
Barcelona
Dimecres 21
De 17 a 19 h

De 10 a 10.30 h
Lliurament de documentació
Presentació del curs a càrrec d’Esperança Atarés
(abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puel·les)
i Mª Isabel Manzano (presidenta d’ABIE)
De 10.30 a 14 h
Elements estructurals de les enquadernacions.
Anàlisi de casos pràctics d’enquadernacions
pausa-cafè
Datació dels llibres a través de les filigranes
papereres.
Mª Dolores Díaz de Miranda

Causes del deteriorament dels llibres litúrgics
Mª Dolores Díaz de Miranda
Pautes d’intervenció en els llibres litúrgics
(classe teorico pràctica en el taller de restauració
del monestir)
Mª Dolores Díaz de Miranda i Marta Gabernet

Divendres 23
De 10 a 14 h
Fonts per a l’organització de la litúrgia (ordines,
ordinale o costumari, caeremoniale)
pausa-cafè

De 16 a 19 h
Conceptes bàsics: Definició de llibre litúrgic
La complexitat de la litúrgia romana medieval
i la seva organització
pausa-cafè
Fonts litúrgiques per a la missa (sacramentari,
leccionari, evangeliari, antifonari, calendari i missal)
Gabriel Seguí i Trobat

Dijous 22

Fonts per als altres
(el pontifical i el ritual).

sagraments

i

ritus

Gabriel Seguí i Trobat
De 13.30 a 14 h
Clausura i lliurament de diplomes
Isabel de Colmenares
De 16 a 18 h
La simbologia del temple cristià i els llibres
litúrgics: visita guiada a la Sagrada Família
De 18,15 a 19 h

De 10 a 12,30 h
Fonts litúrgiques per a l’ofici diví (llibres per al cant:
psalteri, antifonari; himnari; llibres per a les
oracions: col·lectaris; llibres per a les lectures:
leccionaris; llibres per a l’ofici capitular: martirologi i
necrologi; el breviari)
Gabriel Seguí i Trobat

El llibre litúrgic en el context celebrador:
Eucaristia en la Sagrada Família presidida
per Mn. Josep Maria Martí Bonet (Director de la
Biblioteca Pública Episcopal)

Hi col·laboren:

De 13 a 14 h
Descripció del còdex litúrgic
Mª Eugenia López Varea
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