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PASCHOUD, F. Banco de dados informatizados no dominio das ciencias da Antiguidade.
Gnornon,.Munique,62(2): 190, 1990'

O progresso muito rapido das tecnicas
informaticas tem suscitado em quase toda
parte a aparicao de projetos que visam a
constituicao de bancos de dados d o m l a t i zados cobrindo a documentacao dos multiplos dominios pertencentes is ciencias da
antiguidade. Para evitar que o mesmo trabalho seja executado em dois ou mais locais
ao mesmo tempo, convem que a informacao
sobre os projetos existentes circule o melhor
possivel. A Assembleia Geral da Federacao
Internacional das Associacoes de Estudos
Classicos, realizada em Pisa em agosto de
1989, quis que uma rnedida fosse tomada
para facilitar a circulacao desta infonilacao.
Un1 parecer judicioso designou tres centros
que funcionariam como receptores e transmissores da infomlacao: Lingua e Literatura
Grega: Thesaurus lingune Graecae, University of California, Irvine, CA 92717, USA;
Lingua e Literatura Latina: l"hesnurus lingune Lntinae, Marstallplatz 8, D-8000 Munchen 22; Epigrafia Grega e Latina: Prof. P.
Ducrey, Institut d'archeologie et d'histoire
ancieme, BFSH 2, CH-1015 Lausanne. Outros centros poderao ser designados posteriomlente para outras especialidades. Para o
momento, e conveniente verificar se o sistema funciona em uma escala limitada.
Todos os que elaboram bancos de dados infoniiatizados nos tres dominios acima
mencionados sao solicitados a fornecer informacoes detalhadas sobre o seu trabalho
para o centro correspondente. Todos aqueles
que desejam saber o que existe nesses tres

dominios podem se dirigir ao centro correspondente. Convem ressaltar que os tres centros designados nao funcionam senao como
caixas de correio, ou seja, que divulgarao a
informacao que lhes for fomecida. Eles nao
tem a possibilidade de reunir ou elaborar
por si a informacao, nem mais amplamente
de assumir tarefas que constituissem um aumento do trabalho administrativo.
FRANCOIS PASCHOUD
Secretario Geral da FIEC Federation Internationale des Association
dlEtudes Classiques

THE BEAZLEY ARCHIVE - O Banco de
Dados do Beazley Archive. Antike Kunst,
Basileia, 35(1):76,1992"

O banco de dados e um grande projeto
de pesquisa do Beazlcy Archive, que pertence ti Universidade de Oxford e que esta situado no Ashiiiolean Museun~.
Desde 1970, quando o Beazley Archive
foi instalado no museu, seu objetivo tem sido
o de servir i comunidade internacional de pesquisadores e patronos das artes que tem interesse na arqucolocia e na a t e grega clhsica.
Ele acoil~epcsqiiisadores estrangeiros e tem
como iinalidade auxiliar em suas pesquisas.
No espirito do servico internacional o
Beazley Archive tornou scu banco de dados
de vasos atcnienses de figuras negras e figuras venneihas dos secs. VII-IV a.C. disponivel on line na Europa e America do Norte.
No vcrao de 1990, o banco de dados,
que ocupa mais de 45 MB no coniputador
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