EFEMÈRIDES DEL 2005
Carles Benítez

Aquest recull d’efemèrides no té una voluntat exhaustiva, però sí té la voluntat de recollir les
que considero principals tendències que s’han observat durant el 2005.
Hem estructurat aquesta secció en dos apartats. El primer es titula «Panorama general
del món de la informació professional» i està redactat per tal de mostrar quines són les principals tendències en el nostre context. El segon apartat, «Efemèrides», aplega una selecció dels
principals esdeveniments de l’àmbit de la biblioteconomia i documentació durant l’any 2005.
Està organitzat temàticament en els apartats següents: Associacions, Biblioteconomia i arxius,
Congressos, Edició, Empreses i mercat, Internet, i Sistemes d’informació. Dins de cada apartat,
les informacions s’ordenen cronològicament.
Les dades les hem obtingut de l’observació de la realitat en les nostres feines diàries, de
la lectura de diverses publicacions professionals, de portals electrònics (La Malla, Nació Digital i Vilaweb), de nombrosos blocs de professionals de la informació i molt especialment del
butlletí.
Segurament ens haurem deixat algun esdeveniment o alguna tendència que considereu
que marca la diferència, si és així, no ha estat per marginació, en tot cas per la selecció que es
fa. Així que us convidem que ens feu arribar les vostres aportacions.

1. Panorama general del món de la informació professional 2005
Mercat de la Informació
El sector de la informació cada cop compta amb més actors, els més convencionals es van resituant amb el desenvolupament de les noves tecnologies i els nouvinguts sorgeixen com a emprenedors a la cerca de nous mercats. Aquesta vitalitat es reflecteix en el constant creixement
de la indústria de la informació.
Com és un sector on la implementació de noves tecnologies esdevé un mitjà per oferir
nous productes, aquest any s’han incrementat el nombre d’empreses especialitzades en el posicionament web pels motors de cerca, moltes de les quals asseguren aconseguir col·locar un
web en els primers resultats d’una cerca. Aquesta oferta s’ha generat per l’increment que
estan experimentant les vendes en línia.
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Competència per monopolitzar el mercat
Durant el 2005, Google i Yahoo! han lliurat una dura lluita per augmentar els seus serveis als
usuaris que en visiten les pàgines. Un bon nombre d’aquests són totalment desconeguts, encara que aporten grans avantatges als usuaris. Noticies.com <http://www2.noticiasdot.com/
publicaciones/2005/1205/2812/noticias/noticias_281205-01.htm> ofereix un quadre comparatiu
dels serveis i eines que aquestes empreses ofereixen gratuïtament als internautes.
També Toshiba i Sony han desencadenat una cursa pel futur del DVD. De moment, Toshiba
s’avança a Sony en el llançament del DVD del futur, que coincidirà amb els primers aparells de
la nova generació de reproductors d’HD-DVD, un format compatible amb els DVD actuals, però
amb més qualitat d’imatge i de so. Aquesta companyia s’avança, doncs, a Sony, la gran rival,
en la batalla tecnològica sobre la nova generació de DVD. Sony ha desenvolupat el Blu-ray, un
nou tipus de DVD amb unes prestacions similars a les de l’HD-DVD de Toshiba, però incompatible amb aquest. El fet que aquestes dues companyies no s’hagin posat d’acord en un únic format fa pensar en una repetició del cas del vídeo, d’ara fa vint anys, quan, durant un quant
temps, van conviure dos formats: el Betamax (Sony) i el VHS (Victor-JVC). Microsoft ha manifestat que donarà suport al format HD-DVD de Toshiba.

Blocs i wiquis
La utilització dels blocs per difondre informació i plantejar qüestions obertes s’està consolidant
a la xarxa. Durant el 2005, hi ha hagut un increment de blocaires, pel que fa als gestors de la
informació. En aquests cas difonen, molt especialment, notícies sobre la professió i/o deixen
constància de problemàtiques concretes amb la intenció d’obrir debats o generar la reflexió. En
un escrit del bloc Baiget Info Notas hi ha un recull, fer per Mariela Ferrada, d’unes cinquanta
adreces de blocs de professionals de la informació: <http://baiget.blogspot.com/
2005_10_01_baiget_archive.html>.
Paral·lelament als blocaires, s’està iniciant un altre fenomen a la xarxa: es tracta dels
wikis. Un wiki (o wiki-wiki web) és un conjunt de pàgines web que poden ser editades per
l’usuari directament des del navegador. Un sistema wiki permet crear documents de manera
col·lectiva a través de les contribucions de diversos participants. Això fa que s’utilitzin amb èxit
per a diversos projectes col·laboratius.

L’open acces, fent camí
El moviment de lliure difusió del pensament científic i acadèmic va obrint escletxes a les editorials, tot i que encara resta un llarg camí per recórrer. Les forces que ho estant facilitant són garantir la qualitat del treball i facilitar la difusió, recuperació, i preservació amb repositoris.

Documentalistes a les empreses
El professional de la informació s’especialitza en gestionar la informació, la documentació i el
coneixement que circula per les organitzacions amb l’objectiu d’optimitzar recursos i crear informes per facilitar la presa de decisions a les empreses. És per això que el documentalista no
només ha de ser capaç de localitzar la informació, sinó que també ha de ser capaç d’estructu-
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rar-la i de gestionar-la de manera adequada i ha de facilitar les eines necessàries per oferir-la.
Si, a més a més, es té el coneixement necessari per filtrar-la, analitzar-la i donar-li un valor afegit, molt millor.

Programari lliure
Si viure és conviure, el monopoli de la informació s’ha de qüestionar, és a dir, ha de deixar
d’existir, per passar a un altre estadi, el de compartir-la, per avançar i anar més enllà. Amb
esquema simplista, s’entén el moviment del programari lliure. El 2005 ha estat l’any que de major difusió del moviment del programari lliure al nostre país, moviment que va penetrant al si
de les organitzacions.

2. Efemèrides 2005
2.1. Associacions
Thinkepi: Grup d’Anàlisi sobre Estratègia i Prospectiva de la Informació (maig)
És un projecte nascut amb l’objectiu de contribuir a dinamitzar la comunitat de bibliotecaris,
documentalistes i experts en informació, en llengua espanyola, així com a intentar que aquests
professionals que «afegeixen valor a la informació» siguin més visibles davant la societat. Thinkepi està format per professionals i acadèmics de la biblioteconomia i la documentació, amb
experiència i reconegut prestigi, que amb certa periodicitat publiquen a través de la llista de
distribució de correu electrònic IweTel, d’aquest web i d’altres mitjans de difusió, notes amb
microestats de l’art, reflexions sobre temes professionals d’actualitat, perspectives ja consolidades davant nous productes, opinions, observacions, etc.

Grup de Treball d’Informació i Documentació Gai, Lèsbica, Bisexual i Transgènere del COBDC
El nou grup es proposa servir qualsevol necessitat informativa sobre la comunitat gai, lèsbica,
bisexual i transgènere, com les dels grups de recerca i atenció en els àmbits de la diversitat sexual i les identitats de gènere. És un grup obert a la participació de tothom qui treballi en l’àmbit de la informació i la documentació i que aposti per un projecte de transformació social que
es fonamenti en la cultura de la diversitat.

2.2. Biblioteques i arxius
La BNE estrena identitat, logotip i jardí (gener)
La Biblioteca ha guanyat dos espais al públic, la gran sala hipòstila i una escala de marbre. També
ha modificat el seu logo amb les inicials B i N coronades amb tipografia neoclàssica amb un color
blau fosc, conegut amb el nom de Pantone 638. El madrileny Alberto Corazón ha estat el dissenyador del logo, de la tipografia institucional i de la nova senyalització de la biblioteca. Els canvis també afecten el jardí, amb la intenció de recobrar l’espai com a punt de lectura o de conversa.
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El criteri que va rebre Corazón de la nova directora, Rosa Regàs, era que la Biblioteca havia de ser un espai accessible per a tothom.

Nou web de la Biblioteca de Catalunya (maig)
El catàleg ofereix noves prestacions: petició de reproducció o de reserva de documents (el sistema incorpora automàticament en el formulari el topogràfic, l’autor i el títol), consulta dels
catàlegs (nou i retrospectiu) des d’una mateixa pantalla, cerques a altres catàlegs. També podem observar el nou apartat de biblioteca digital, que inclou tant documents digitalitzats de la
BC com bases de dades o revistes en línia que la Biblioteca té contractades, i altres recursos digitals d’interès amb tota la informació recercable. A més, s’hi ha incorporat la base de dades
de l’Arxiu Històric de la BC.
En conjunt el web està fet en un entorn de base de dades que permet fer cerques: les publicacions, el directori de personal, etc., i està basat, en gran part, en formularis que faciliten
el manteniment i l’actualització.
La nova directora, Dolors Lamarca, ha impulsat aquesta renovació.

L’Arxiu d’Índies reobre les portes al cap de 4 anys d’obres (juny)
L’Arxiu General d’Índies de Sevilla tornar a obrir les portes al públic amb millors serveis i unes
instal·lacions on escrutar i analitzar tota la documentació procedent dels territoris espanyols
ultramarins.
El Ministeri de Cultura ha invertit prop de 12,58 milions d’euros en reformar l’edifici que
acull més de 44.000 lligalls, és a dir, nou quilòmetres lineals de prestatgeries i 35.000 referències bibliogràfiques que, segons la directora de l’Arxiu, Magdalena Canellas, són consultats
anualment per 1.500 investigadors.

Adjudicació del concurs per al canvi de sistema de gestió bibliotecària
a les biblioteques catalanes (juliol)
Fruit de l’Acord de Govern entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la licitació conjunta del sistema informàtic per a les seves biblioteques, el juliol de 2005 es va fer l’adjudicació del concurs públic a l’empresa Dynix, que va oferir el seu programa Corinthian.
Aquesta empresa poc després s’ha fusionat amb Sirsi, passant a denominar-se Sirsi-Dynix.
Fruit d’aquest mateix concurs, també es va adjudicar l’adquisició d’eines per al desenvolupament d’una biblioteca digital a l’empresa Greendata, que distribueix a Espanya SFX i
Metalib.

El Congrés de Diputats espanyol aprova tornar els «papers de Salamanca» (setembre)
193 vots a favor, 134 en contra i cap abstenció. Amb aquest resultat i amb una ovació final dirigida a la tribuna de l’hemicicle, on hi havia una àmplia delegació de la Comissió de la Dignitat,
es va aprovar la llei que estableix que l’Estat transferirà a la Generalitat la documentació que li
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va ser arrabassada a punta de pistola per les tropes insurrectes de Franco durant la Guerra Civil. Però la llei no només dicta la tornada dels papers incautats al govern català, sinó també a
tots els particulars afectats de tot l’Estat que demostrin que en són els legítims propietaris. És
per això que la majoria de forces parlamentàries van qualificar la jornada com una fita transcendental per al conjunt de l’Estat, ja que es repara un greuge amb la història i amb la democràcia. Malgrat tot, Toni Strubell, cap visible de la Comissió de la Dignitat, ha criticat la «lentitud inadmissible» de l’Estat en un tema que afecta tant la sensibilitat democràtica del país,
però també va afirmar que «s’ha posat un altre clau al taüt del franquisme».

La Biblioteca de Catalunya comptarà amb un pressupost d’11 milions d’euros el 2006 (setembre)
Amb aquest pressupost, Dolors Lamarca vol desenvolupar el programa Claca (Clàssics Catalans) per tal d’aconseguir originals d’autors del país. En tenen de Josep Carner, Carles Riba, Josep Verdaguer, el disquet de l’última obra de Miquel Bauçà i està emparaulat un dietari de Josep Verdaguer. L’objectiu de Claca és crear xarxa amb altres centres i que tothom sàpiga on són
els originals dels nostres clàssics.
Dos milions d’euros del pressupost es faran servir per ampliar la biblioteca. Per últim,
900.000 euros del pressupost es destinarien a la digitalització de fons. Dels 4 milions de llibres
que emmagatzema, n’hi ha un milió que encara no està ni catalogat. L’altre objectiu a mig termini és aconseguir més espai per emmagatzemar els llibres. Actualment es guarden a tres llocs:
a les quatre plantes subterrànies sota la biblioteca, en un local del carrer de Villarroel i en un
altre de sota el Teatre Nacional.

Les biblioteques escolars manquen dels fons mínims que demana la Unesco (octubre)
Les biblioteques escolars de l’estat estan «entre les pitjors d’Europa» en gairebé tots els aspectes que poden ser avaluats. El 91 % no disposa de documents mínims (llibres, enciclopèdies,
CD) de consulta i coneixement; un terç no té revistes en les seves prestatgeries; la meitat no
compta amb pressupost específic; al voltant del 90 % presenta un mal equipament tecnològic;
el 25 % no presta llibres per dur a casa. Un estudi entre 16.000 alumnes i 400 col·legis elaborat
per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i l’institut d’avaluació educativa Idea, posa de manifest, a més, que la meitat dels alumnes no usa la biblioteca en horari escolar. Aquestes sales
d’estudi i lectura no compleixen molts dels estàndards d’avaluació definits per la Federació Internacional de Biblioteques i la Unesco.
El 80 % no compta amb un servei d’informació sobre novetats; potser perquè no ofereixen molta novetat: el 56 % d’aquestes biblioteques no actualitza els seus continguts. I tampoc
estan gaire ben ateses, perquè prop del 63 % dels seus responsables no dediquen més d’una
hora diària a aquesta tasca. I quan tanca el centre, en el 70 % dels casos la biblioteca tanca
també, la quan cosa n’impedeix l’ús extraescolar. És clar que la meitat dels alumnes no la usa
quan està oberta (el 46 % en ensenyament primari i el 55 % en secundari).

Els Ajuntaments crearan un portal pel consultar el patrimoni dels seus respectius arxius (octubre)
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’empresa Red.es posaran en marxa
el portal, que té com a objectiu esdevenir un punt de trobada dels arxius municipals d’arreu de
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l’Estat. La iniciativa està promoguda per diversos Ajuntaments i Diputacions i es va presentar
durant del Congrés «Los archivos Municipales en la España Democrática» que es va celebrar a
Saragossa els dies 20, 21 i 22 d’octubre. El projecte estarà enllestit l’any 2007.

Madrid reconeix que Barcelona no té l’equipament bibliotecari adequat
i que aquest assumpte és una «prioritat» per al Govern espanyol (octubre)
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ho va reconèixer al Ple del Senat i va assegurar que el
pressupost de l’any 2006 inclouria una important inversió per a la construcció de la biblioteca.
Com a primer pas, va confirmar la tramitació per a l’acceptació a bé públic del Patrimoni de
l’Estat de l’antiga Estació de França, indret aquest on es pensa construir la biblioteca central.

La gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó serà compartida (desembre)
El Govern espanyol crearà un patronat perquè Catalunya, Aragó, les Balears i el País Valencià
coparticipin en la gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, per tal que aquest quedi històricament unit. D’aquesta manera es tancarà la polèmica que s’havia obert amb la presentació d’un
recurs d’inconstitucionalitat a la llei d’Arxius del País Valencià aprovada el mes de juny per haver inclòs la gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

2.3. Congressos i jornades
Recollim els congressos i jornades que s’han fet a l’Estat espanyol durant el 2005.

Jornadas La calidad en las bibliotecas. 13.01.2005-14.01.2005
URL: <http://www.aneca.es/actividades/eventos/activ_palma2005.html>
Organitza: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad i Acreditación (ANECA)
Lloc de celebració: Palma de Mallorca.

III Jornades sobre la poesia i el joc poètic a l’Escola. 25.01.2005-27.01.2005
URL: <http://www.fundaciobromera.org>
Organitza: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Lloc de celebració: Alzira (València).

Setmana del Llibre en Català. 26.02.2005-6.03.2005
URL: <http://www.setmanallibre.com/>
Organitza: Cambra del Llibre de Catalunya / Cámara del Libro de Cataluña
Lloc de celebració: Barcelona.

Efemèrides del 2005

BIBLIODOC / 2005 - 141

Terceres Jornades de Biblioteques Escolars: «A l’escola i l’institut… Ara la biblioteca!».
3.03.2005-4.03.2005
URL: <http://www.cobdc.org/jornades/3JBE/index.html>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Lloc de celebració: El Prat de Llobregat (Barcelona).

Congreso Internacional: «El Profesorado ante el reto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad
del Conocimiento». 3.03.2005-5.03.2005
URL: < http://www.csi-csif.es/ense/Article219.html>
Organitza: Facultad de Ciencias de la Educación
Lloc de celebració: Granada.

Jornada: «Herramientas para la mejora de la vigilancia tecnológica / inteligencia competitiva».
4.03.2005Organitza: Centro Tecnológico GAIKER
Lloc de celebració: Zamudio (Biscaia).

Segones Jornades Interprofessionals: «La biblioteca educadora: entre el llibre i la lectura».
11.03.2005-13.03.2005
URL: <http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/jornades2.html>
Organitza: Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat
Lloc de celebració: Calafell (Tarragona).

Jornadas sobre Documentos Digitales. 30.03.2005-31.03.2005
Organitza: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Lloc de celebració: Getafe (Madrid).

Jornada sobre Profesionales Polivalentes en Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación:
«¿Estamos preparados para responder a las nuevas demandas de competencias, aptitudes
y necesidades de formación en Información y Documentación?». 1.04.2005URL: <http://www.sedic.es/c_jornada_euroreferencial.htm>
Organitza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica
Lloc de celebració: Madrid.
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8es Jornades sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 11.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.uvic.es/eps/noticies/ca/jornades_tic.html>
Organitza: Escola Politècnica Superior
Lloc de celebració: Vic (Barcelona)

Jornades de Foment de la Lectura a l’Aula: Com fem lectors?. 12.04.2005-14.04.2005
Organitza: Centre de Formació, Innovación i Recursos Educatius
Lloc de celebració: (Carlet) València.

IX Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2005. 14.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/>
Organitza: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística
Lloc de celebració: Madrid.

I Congreso sobre los Principios Internacionales de Catalogación: Influencia y panorama europeo.
14.04.2005URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/congreso3.htm>
Organitza: Biblioteca Nacional
Lloc de celebració: Madrid.

I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura. 14.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/descarga/tripticojbescolares2.pdf>
Organitza: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
Lloc de celebració: Badajoz.

I Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la Ciencia y la Tecnología.
15.04.2005URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/descargas/prog_preliminar.pdf>
Organitza: Centro de Información y Documentación Científica
Lloc de celebració: Madrid.

IX Semana de Animación a la Lectura. 18.04.2005-25.04.2005
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
Lloc de celebració: Valdepeñas de Jaén (Jaén).
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II Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. 19.04.2005-21.04.2005
URL: <http://www.ucm.es/info/multidoc/ProgramaInternet.doc>
Organitza: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
Lloc de celebració: Madrid.

II Jornades sobre la promoció i el plaer de la Lectura. 19.04.2005-21.04.2005
Organitza: Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos

8es Jornades sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 11.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.uvic.es/eps/noticies/ca/jornades_tic.html>
Organitza: Escola Politècnica Superior
Lloc de celebració: Vic (Barcelona)

Jornades de Foment de la Lectura a l’Aula: Com fem lectors?. 12.04.2005-14.04.2005
Organitza: Centre de Formació, Innovación i Recursos Educatius
Lloc de celebració: (Carlet) València.

IX Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2005. 14.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/>
Organitza: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística
Lloc de celebració: Madrid.

I Congreso sobre los Principios Internacionales de Catalogación: Influencia y panorama europeo.
14.04.2005URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/pages/congreso3.htm>
Organitza: Biblioteca Nacional
Lloc de celebració: Madrid.

I Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura. 14.04.2005-15.04.2005
URL: <http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/descarga/tripticojbescolares2.pdf>
Organitza: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
Lloc de celebració: Badajoz.
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I Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la Ciencia y la Tecnología.
15.04.2005URL: <http://www.fesabid.org/madrid2005/descargas/prog_preliminar.pdf>
Organitza: Centro de Información y Documentación Científica
Lloc de celebració: Madrid.

IX Semana de Animación a la Lectura. 18.04.2005-25.04.2005
Organitza: Biblioteca Pública Municipal
Lloc de celebració: Valdepeñas de Jaén (Jaén).

II Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. 19.04.2005-21.04.2005
URL: <http://www.ucm.es/info/multidoc/ProgramaInternet.doc>
Organitza: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
Lloc de celebració: Madrid.

II Jornades sobre la promoció i el plaer de la Lectura. 19.04.2005-21.04.2005
Organitza: Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos
Lloc de celebració: Alzira (València).

I Jornada de Documentación: «La gestión del conocimiento en centros de documentación».
12.05.2005-13.05.2005
URL: <http://www.jornadasdocumentacion.org/>
Organitza: Ajuntament de València
Lloc de celebració: València.

Jornadas sobre Bibliotecas Nacionales: «Las bibliotecas nacionales del siglo XXI».
18.05.2005-21.05.2005
URL: <http://bv.gva.es/documentos/J_Bib_Nac.htm>
Organitza: Biblioteca Valenciana
Lloc de celebració: València.
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II Jornadas Aragonesas de Bibliotecas y Promoción de la Lectura (¡y la Escritura!).
20.05.2005-22.05.2005
URL: <http://www.cprfraga.org/jornabib/>
Organitza: Centro de Profesores y Recursos Bajo Cinca
Lloc de celebració: Ballobar (Osca).

Jornadas de Animación a la Lectura y Bibliotecas Escolares. 20.05.2005-21.05.2005
Organitza: Centro del Profesorado Gran Canaria Sur
Lloc de celebració: Agüimes (Las Palmas).

2a Jornada d’Usabilitat en Sistemes d’Informació. 23.05.2005URL: <http://www.cobdc.org/usabilitat/>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona.

13ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares: «¿Nuevas lecturas?
¿Nuevas formas de leer? Lectura y escritura multimedia en las bibliotecas públicas y escolares».
26.05.2005-28.05.2005
URL: <http://www.fundaciongsr.es/jornadas/>
Organitza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Lloc de celebració: Salamanca.
I Jornadas de Fomento de la Lectura en la Adolescencia. 26.05.2005-27.05.2005
Organitza: Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga
Lloc de celebració: Màlaga.
II Jornadas Nacionales: «Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo». 1.06.2005-5.06.2005
URL: <http://ticemur.f-integra.org/index_1.htm>
Organitza: Centro de Profesores y Recursos
Lloc de celebració: Lorca (Múrcia).
XIX Jornadas de Animación a la Lectura: «Los sueños de dos grandes: Andersen y Don Quijote».
2.06.2005-5.06.2005
URL: <http://www.cfiearenas.com/xvii_jornadas/index_jorn.html>
Organitza: Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
Lloc de celebració: Arenas de San Pedro (Àvila).
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XVI Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura, contrucción y Urbanismo, «Cooperación entre Bibliotecas de arquitectura y urbanismo: quince años después». 17.06.2005-18.06.2005
URL: <http://www.cfiearenas.com/xvii_jornadas/index_jorn.html>
Organitza: Associación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, construcción y urbanismo y Colegio Oficial de Arquitectos de Galícia
Lloc de celebració: Santiago de Compostela (Galícia)
Jornadas Sociedad de la Información y Depósitos Documentales: Archivos y Bibliotecas.
21.06.2005Organitza: Concejalía de Cultura
Lloc de celebració: Cartagena (Múrcia).
III Congreso Ibérico de Literatura Infantil y Juvenil: «Lectura, identidades y globalización».
27.06.2005-30.06.2005
Organitza: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil
Lloc de celebració: València.
7è Congrés ISKO-España: «La dimensió humana de l’organització del coneixement».
6.07.2005-8.07.2005
URL: <http://bd.ub.es/isko2005/>
Organitza: Departament de Biblioteconomia i Documentació
Lloc de celebració: Barcelona.
IV Jornades de Programari Lliure. 6.07.2005-9.07.2005
Organitza: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Lloc de celebració: Vilanova i la Geltrú.
1st International Workshop: «Building the future of health libraries». 7.07.2005-8.07.2005
URL: <http://www.fbjoseplaporte.org/healthlibrary/>
Organitza: Fundació Biblioteca Josep Laporte
Lloc de celebració: Barcelona.
Conferencia Internacional sobre Dublin Core y Aplicaciones de Metadatos. 12.09.200515.09.2005
URL: < http://dc2005.uc3m.es/o/organization.asp>
Organitza: Universidad Carlos III de Madrid
Lloc de celebració: Madrid.
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XIX Jornadas de Animación a la Lectura: «Los sueños de dos grandes: Andersen y Don Quijote». 2.06.2005-5.06.2005
URL: <http://www.cfiearenas.com/xvii_jornadas/index_jorn.html>
Organitza: Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
Lloc de celebració: Arenas de San Pedro (Àvila).
XVI Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura, contrucción y Urbanismo, «Cooperación entre Bibliotecas de arquitectura y urbanismo: quince años después». 17.06.2005-18.06.2005
URL: <http://www.cfiearenas.com/xvii_jornadas/index_jorn.html>
Organitza: Associación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, construcción y urbanismo y Colegio Oficial de Arquitectos de Galícia
Lloc de celebració: Santiago de Compostela (Galícia)
Jornadas Sociedad de la Información y Depósitos Documentales: Archivos y Bibliotecas.
21.06.2005Organitza: Concejalía de Cultura
Lloc de celebració: Cartagena (Múrcia).
III Congreso Ibérico de Literatura Infantil y Juvenil: «Lectura, identidades y globalización».
27.06.2005-30.06.2005
Organitza: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil
Lloc de celebració: València.
7è Congrés ISKO-España: «La dimensió humana de l’organització del coneixement».
6.07.2005-8.07.2005
URL: <http://bd.ub.es/isko2005/>
Organitza: Departament de Biblioteconomia i Documentació
Lloc de celebració: Barcelona.
IV Jornades de Programari Lliure. 6.07.2005-9.07.2005
Organitza: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Lloc de celebració: Vilanova i la Geltrú.
1st International Workshop: «Building the future of health libraries». 7.07.2005-8.07.2005
URL: <http://www.fbjoseplaporte.org/healthlibrary/>
Organitza: Fundació Biblioteca Josep Laporte
Lloc de celebració: Barcelona.
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Conferencia Internacional sobre Dublin Core y Aplicaciones de Metadatos. 12.09.200515.09.2005
URL: < http://dc2005.uc3m.es/o/organization.asp>
Organitza: Universidad Carlos III de Madrid
Lloc de celebració: Madrid.
XI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. 6.10.20058.10.2005
URL: <http://www.jornadasbibliosalud.net>
Organitza: Consorci Sanitari de Terrassa
Lloc de celebració: Terrassa (Barcelona).
1as Jornades Internacionals de Lectura Fàcil (Easy-to-Read). 6.10.2005-8.10.2005
URL: <http://www.cobdc.org/jornades/JILF/index.html>
Organitza: Associació Lectura Fàcil, Center for Easy-to-Read (Estocolm) i Col·legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona.
V Workshop REBIUN sobre proyectos digitales: «La biblioteca digital y el acceso a nuevos contenidos». 17.10.2005-19.10.2005
URL: <http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/workshop5/>
Organitza: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas
Lloc de celebració: Barcelona.
1a Jornada Internacional de Software Libre para Bibliotecas. 18.10.2005URL: <http://www.soft-libre.net/formulario/jornada.htm>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Lloc de celebració: Terrassa (Barcelona).
2o Congreso de Bibliotecas Móviles. 21.10.2005-22.10.2005
URL: <http://www.diba.es/biblioteques/documentspdf/triptic_2congresbus.pdf>
Organitza: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales de Bibliotecas Móviles
Lloc de celebració: Barcelona.
VI Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación: «Convergencia Europea, formación y mercado laboral en Información y Documentación». 26.10.2005-28.10.2005
Organitza: Facultad de Traducción y Documentación
Lloc de celebració: Salamanca.
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Jornades Biblioteca Pública i Lectures. 2.11.2005-4.11.2005
URL: <http://bd.ub.es/jbpl/>
Organitza: Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Lloc de celebració: Barcelona.
IBERSID 2005. X Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación.
2.11.2005-4.11.2005
URL: <http://cicic.unizar.es/Ibersid2005/>
Organitza: Facultad de Filosofía y Letras
Lloc de celebració: Saragossa.
l Saló del Llibre de Barcelona. 8.11.2005-13.11.2005
URL: <http://www.salollibrebcn.com/>
Organitza: Gremi d’Editors de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona.
Jornada sobre documentació àudio-visual. 9.11.2005URL: <http://www.cobdc.org/cursos/2005/curs3305.html>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona.
1r Foro Iberoamericano sobre Lectura y Escritura: «Proyectos de aula e iconos del Quijote en las
sociedades multiculturales: Los aventureros de hoy también hacen proyectos». 10.11.200512.11.2005
URL: < http://www.asociacionaele.org/aele/inicio.php?menu=5&submenu=6>
Organitza: Asociación Española de Lectura y Escritura
Lloc de celebració: Madrid.
I Conferencia Internacional sobre Políticas Culturales. 14.11.2005-15.11.2005
URL: <http://www.kulturpol05.com>
Organitza: Departamento de Cultura
Lloc de celebració: Bilbao (Biscaia).
Simposi Internacional: «Els futurs de la indústria editorial. Grans reptes del món del llibre».
16.11.2005-18.11.2005
URL: <http://www.bcn.es/cultura/docs/SimposiArtsGrafiquesCat.pdf>
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona.
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II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha. 17.11.2005-19.11.2005
URL: <http://www.anabad.org/congresos/castillalamancha/>
Organitza: ANABAD - Castilla-La Mancha
Lloc de celebració: Toledo.
Jornadas sobre el libro infantil ilustrado. 17.11.2005-19.11.2005
Organitza: Concejalía de Educación
Lloc de celebració: Alacant.
1ª Jornada sobre Gestion de Documentos Digitales. 17.11.2005Organitza: Asociación Española de Documentación Digital
Lloc de celebració: Madrid.
Congreso internacional de Accesibilidad, Usabilidad y Estándares Web. 22.11.2005-24.11.2005
URL:<http://www.fundamentosweb.org/2005/introduccion.html.es>
Organitza: Oficina Española del W3C
Lloc de celebració: Gijón i Oviedo.
Jornades sobre el foment i el plaer de la lectura a l’educació infantil. 22.11.2005-24.11.2005
URL: <http://www.fundaciobromera.org/Activitats/Jornades%20Cefire%20de%20ValËncia/jornades_sobre_el_foment__i_el_p.htm>
Organitza: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Lloc de celebració: València.
III Jornadas sobre Sociedad de la Información en Espacios Periféricos. 23.11.2005-25.11.2005
URL: <http://www.sindur.org/>
Organitza: SINDUR
Lloc de celebració: Santiago de Compostel·la.
II Jornada de La Farga sobre Programari lliure i empresa. 23.11.2005URL: < http://www.lafarga.org/>
Organitza: La farga.org
Lloc de celebració: L’Hospitalet de Llobregat.
Curs: «Workshop de gestió de continguts a les organitzacions». 24.11.2005URL: <http://www.cobdc.org/cursos/2005/curs4305.html>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Lloc de celebració: Barcelona.
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Curs: «Desarrollo de habilidades directivas en unidades de información: Cultura Organitzacional, comunicación, dirección, liderazgo, y motivación». 24.11.2005-25.11.2005
URL: <http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_05_3tr6.htm>
Organitza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica
Lloc de celebració: Madrid.
VII Jornada de Gestión de la Información: «Nuevas herramientas para el cambio. Gestión de la
información y trabajo en red y en la red». 29.11.2005URL: <http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_7jornadas_gestinfo.htm>
Organitza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica
Lloc de celebració: Madrid.
Jornadas on line sobre documentación de imágenes digitales. 13.12.2005-15.12.2005
URL: <http://www.revistardd.com/jornadasdocuimagen.htm>
Organitza: Revista de Documentación Digital
Lloc de celebració:
Jornadas de Biblioteca y Gestión de la Calidad: «Los procesos de certificación en las bibliotecas
universitarias». 20.12.2005URL: <http://www.um.es/vic-calidad/actividades/2005/jornadas-biblioteca/index.php>
Organitza: Vicerrectorado de Calidad y Convergencia Europea
Lloc de celebració: Múrcia.

2.4. Edició científica, revistes digitals i iniciatives d’accés obert
Ressi (gener)
Publicació periòdica científica suïssa de ciència de la informació de lliure accés i gratuït. Només
en suport electrònic. Es publica dues vegades a l’any i està editada per l’Alta Escola de Gestió
de Ginebra. Es va crear sota l’impuls de dos professors del departament d’Informació Documental d’aquesta escola.
URL: <http://campus.hesge.ch/ressi/>.

La FECYT crea el portal Tecnociencia (febrer)
La Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, FECYT, ha creat la plataforma digital Tecnociencia amb l’objectiu de recollir, seleccionar i allotjar les revistes electròniques espanyoles o
llatinoamericanes existents o de nova creació que compleixin uns requisits de qualitat rigorosos. L’accés a les revistes serà obert, sense que això qüestioni els principis de qualitat que han
de regir els textos de les publicacions integrades en el projecte.
URL: <http://www.tecnociencia.es/e-revistas/>.

152 - BIBLIODOC / 2005

Carles Benítez

Neix la revista Journal of Usability Studies (JUS) orientada a la usabilitat (novembre)
Una revista internacional dedicada a promoure la pràctica, la investigació i l’educació en usabilitat. La publicacio pertany a la Usability Professionals’ Association. En el seu consell assessor hi ha Jacob Nielsen, un conegut expert en usabilitat.
URL: <http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/index.html>.

RECERCAT, un dipòsit de documents de recerca per a universitats
i centres d’investigació a Catalunya (novembre)
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació
de Catalunya (CESCA) han posat en marxa RECERCAT, un dipòsit institucional cooperatiu de
documents digitals en matèries de recerca que inclou la literatura grisa d’universitats i centres
d’investigació catalans.

Latindex (desembre)
Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques de l’Amèrica Llatina, El Carib,
Espanya i Portugal.
És un producte de la cooperació d’una xarxa d’institucions que funcionen de manera coordinada per reunir i disseminar informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques seriades produïdes a la regió.
Latindex ha elaborat fins a la data un directori amb 14.000 títols de revistes científiques,
dels quals un miler han estat catalogades amb criteris addicionals de qualitat, a més d’un índex de recursos electrònics que enllacen al contingut de les publicacions, moltes de les quals
són de consulta lliure.
URL: <http://www.latindex.unam.mx/>.

2.5. Empreses i mercat
Ebsco per la integració de continguts
Atoz és un servei que ofereix Ebsco para la gestió de publicacions periòdiques distribuïdes tant
en paquets d’editors (individuals o col·lectius) com per mitjà de bases de dades. Com a gran
novetat permet incloure els títols en format paper subscrits per la biblioteca. El sistema s’articula a l’entorn d’un llistat general de títols, organitzat de diferents maneres per garantir més
punts d’accés, que permet arribar, de manera transparent, a la informació en text complet o referencial, ja estigui situada en una base de dades, en un paquet de revistes o en el mateix opac
de la institució.
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2.6. Internet
Yahoo! Desktop Search aplicació descarregable que indexa el disc dur del PC i permet fer-hi
cerques ràpidament (gener)
El punt fort del programa de Yahoo! sembla la possibilitat de buscar 200 tipus distints d’arxius
incloent correus i fitxers adjunts, text, fotografies, música i contactes personals. El sector de
les recerques a Internet ha trobat un nou filó en els programes que permeten trobar continguts
emmagatzemats en el propi ordinador. Les companyies especialitzades en recerques s’han bolcat en l’esforç d’innovar en aquest camp, ja que s’espera que puguin convertir-se en nous vehicles publicitaris i ajudin a fidelizar clients.

Google llança un cercador de televisió (gener)
Google Video és un servei que permet a qualsevol usuari trobar informació continguda dintre
dels vídeos. Aquests són obtinguts a partir de les imatges emeses per diversos canals de TV
dels EUA (ABC, CNN, Fox News, Discovery Channel, etc.) i també del que és enviat pels mateixos usuaris.

Netscape torna a la batalla dels navegadors amb la versió 8 (maig)
El navegador que va ser el més popular en els inicis de la xarxa torna a competir en els índex de
popularitat de navegadors, fent companyia a l’omnipresent Internet Explorer però també als
ràpidament popularitzats Firefox, Safari o Opera. Netscape 8 es pot aconseguir gratuïtament
ja per a entorns Windows.

Yahoo! llança el seu nou servei de música per subscripció en línia (maig)
El servei és més barat que el de molts dels seus competidors. El preu del servei bàsic serà de
4,99 dòlars mensuals en cas de subscripció anual o 6,99 en la semestral. Els usuaris disposen
de més d’un milió de cançons que podran ser descarregades també per a aparells portàtils.
També es podran fer descàrregues individuals a 79 centaus cadascuna en cas de subscriptors o
99 centaus si no s’és subscriptor. Aquest servei busca competir amb rivals com RealNetworks i
Napster, que ofereixen subscripcions, i altres com Apple que permeten descàrregues individuals.

Tinet celebra deu anys estrenant imatge i millorant els serveis (juny)
Tinet va commemorar l’efemèride estrenant imatge i millorant els serveis. En concret, el portal
és més modern i incorpora més continguts amb la finalitat que els 20.000 internautes que
l’utilitzen habitualment puguin navegar d’una manera més senzilla. En la celebració hi va ser
present Vinton G. Cerf, un dels pares d’Internet.
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Aprovat el domini CAT (setembre)
L’associació PuntCAT va assolir el reconeixement internacional del domini. cat. per part de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), PuntCat és el primer i únic domini lingüístic i cultural que existeix a la xarxa. Per haver assolit aquest èxit i per la seva «lluita pel reconeixement de Catalunya a Internet», puntCAT va rebre el Premi Nacional d’Internet.

El navegador Opera serà gratuït a partir d’ara per als usuaris (setembre)
El navegador Opera serà completament gratuït a partir d’ara i deixarà de portar publicitat. La
companyia noruega Opera Software ha assenyalat que el seu objectiu no és un altre que desbancar a Firefox del segon lloc en el rànquing de navegadors més utilitzats.

