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Madrilenya, funcionària del Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs des de
novembre de 1989. Llicenciada en Història Medieval per la Universitat Complutense de
Madrid (1987).

 Ha estat directora de l'Arxiu Històric Provincial de Ciutat Real des de 1991 a 1993.

 Directora de la Secció Noblesa de l'Arxiu Històric Nacional des de la seva fundació
el 1993 fins a novembre de 2011 (muntatge i posada en funcionament de el nou arxiu,
gestió de nous ingressos, etc ...)

 Des de novembre de 2011 a març de 2016, Cap de Servei de PARES, implicada en
els  desenvolupament  del  nou cercador  de  PARES 2,0,  el  mòdul  d'autoritats  i  punts
d'accés així com l'elaboració dels tesaurus multilingües de PARES.

 Membre de l'equip de normes del Portal Europeu d'Arxius des de 2012 fins ara, amb
la  implementació  de  les  normes  d'intercanvi  d'autoritats  arxivístiques  EAC,  i  la
implementació de les EAD 3.

 Membre d'Europeana, ha estat consellera electa d'aquesta organització entre 2014 i
2016.

 Des de març de 2016 fins al present, ha estat nomenada de nou Directora de l'Arxiu
Històric  de  la  Noblesa.  Arxiu  que  ha  estat  recentment  creat  com a  Arxiu  Històric
independent de l'Arxiu Històric Nacional.

Té nombroses publicacions sobre l'Arxiu de la Noblesa, o web semàntica i autoritats
arxivístiques. Es pot consultar l'enllaç

. https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1213933

Entre elles  el  quadre de classificació  d'arxius nobiliaris  (2000) o de 2014,  Lafuente
Urién, Aranzazu (2014): Archival authority control: an introduction text to Encoded
Archival  Context:  corporate  bodies,  persons  and  families  (EAC-CPF),  julio  2014.
Apex-project. (recurso en línea).



Cristian Pardo Nácher

Titulacions oficials:

 Llicenciat en història. Universitat de València (2013).
 Màster  en  Història  i  identitats en  el  Mediterrani  Occidental  (s.  XV-XIX).

Universitat de València (2014).
 Màster en Arxivística. Universidad Carlos III de Madrid (2015).
 Doctorat en Geografia i Història. Universitat de València (en curs).

Experiència laboral:

 Arxiu Municipal de Vila-real (agost 2014 - juny 2016). Becari.
 Arxiu  Històric  de  la  Noblesa.  Toledo  (setembre  2016  -  juny  2017).  Beca

FormArte.
 Arxiu  d'oficina  del  departament  de  museus  de  Vila-real  (setembre  2017).

Contracte.
 Arxiu de la Diputació de Castelló (octubre 2017 - maig 2018). Becari.

El 2018 entra a formar part del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y museos
del Ministeri de Cultura.

 Centro  de  Información  Documental  de Archivos  (CIDA).  Alcalá  de  Henares
(setembre 2018 - gener 2019). Funcionari en pràctiques.

 Arxiu  Històric  de  la  Noblesa.  Toledo  (març  2019-).  Funcionari  de  carrera.
Tècnic d'arxiu.

Publicacions:

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3474718  

Actualment, a Toledo, descriu el fons valencians d'OSUNA per a pujar-los a PARES i
identifica famílies nobles valencianes per als registres d'autoritat.

Investiga aspectes relacionats amb l’agricultura, el clima i l'enginyeria hidràulica. La
seua tesi, iniciada el 2016, es centra en les transformacions de les infraestructures de reg
a  l'època  moderna,  especialment  els  assuts.  Es  troba  dirigida  per  Amparo  Felipo  i
Samuel Garrido.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3474718

