ZW núm 170. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
Biblioteca Digital Mundial http://www.wdl.org/es/
El 23 de abril és el Dia Mundial del Llibre i del dret d’Autor, Diada de Sant Jordi -patró
de Catalunya-

i la Unesco, junt amb 32 institucions associades, ha llençat la

Biblioteca Digital Mundial, un espai web que ofereix nombrosos recursos de
biblioteques i arxius d’arreu del món.

La pàgina permet l’accés lliure a manuscrits, llibres, gravacions, mapes, partitures,
etc. i funciona en espanyol, francès, anglès, rus, portuguès àrab i xinès. La Biblioteca
vincula entre sí, les peces d’un mateix tema que es troben a diferents països,
potenciant no tant la quantitat sino la qualitat dels recursos. Ofereix peces úniques, o
disponibles només a uns pocs llocs. El projecte va ser proposat per la Biblioteca del
Congrés d’Estats Units l’any 2005 i entre els seus objectius es troba el de promoure
l’entesa internacional i expandir el volum i la varietat del contingut cultural a Internet. La
Biblioteca Digital Mundial ha estat desenvolupada per un equip de la Biblioteca del Congrés
i l’assistència tècnica ha estat responsabilitat de la Biblioteca d’Alexandria.

En aquest context literari, algunes referències que us poden interessar:
La Publiteca, un bloc creat per Javier Cerezo, que ofereix una gran quantitat de
eBooks que es poden descarregar de manera gratuïta sobre màrqueting, publicitat,
comunicació, noves tecnologies… Un fantàstic vídeo: “Me gusta leer”.
Alguns llibres, junt amb els que podeu trobar també a Zona Libros:
- “La revolución de la inteligencia verde” de Daniel Goleman
- “El Modelo Google. Una revolución adminsitrativa” de Bernard Girard
- “Los nuevos influyentes” de Paul Guillin, amb pròleg d’Enrique Dans
- “En la cabeza de Steve Jobs” de Leander Kahney
- “La empresa en la Web 2.0” de Javier Celaya (un autor clau per saber més sobre
cultura literària i Internet)
-“Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en Internet” d’Eva Sanagustin, Cristina
Aced, Magali Benítez, Bel Llodrà i Neus Arqués. Junto amb la Neus parlarem del tema
“Reputació personal i corporativa” en el pròxim Cava&Twitts 2009, que tindrà lloc a
Barcelona el pròxim 29 d’abril.

ZV (Zona Vídeo). Aviondepapel.tv és un projecte de televisió literària a Internet,
amb l’objectiu de connectar lectors i escriptors. Va sorgir després de la creació de la
revista literària de curiositats AviondePapel.com, una pàgina web amb recursos per a
escriptors, entre moltes altres coses.

