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Mecenable es una plataforma de financiación cultural que ofrece una vía alternativa para 

que instituciones y empresas culturales puedan conseguir financiación a través del 

crowdfunding de donación para desarrollar sus proyectos. 

La actual situación de crisis económica está afectando directamente a los presupuestos 

asignados por las administraciones públicas a las bibliotecas, archivos, museos e instituciones 

culturales, de ahí la necesidad de lograr nuevas vías de financiación para que estas               

instituciones puedan desarrollar, mantener y mejorar la calidad de sus servicios ampliando, al 

mismo tiempo, su oferta cultural con proyectos creativos e innovadores. Una de las soluciones 

que cumple con estos peculiares requisitos es la financiación social o crowdfunding.  

En este contexto y con la filosofía no lucrativa propia del crowdfunding de donación, surge la 

plataforma de financiación cultural Mecenable, un lugar de encuentro para bibliotecas y         

ciudadanos.  
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1 Belén Benito, Ana Doñate, Pablo García, Eva Marín, Julián Marquina, Ana Ordás.  
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Mecenable se lanzó el pasado 12 de noviembre de 2014 tras muchos meses de trabajo         

colaborativo, ideas y trámites. Está plenamente operativo para la recepción y publicación 

de proyectos culturales con el objetivo no solo de conseguir la financiación necesaria para 

dichos proyectos, sino de promover la colaboración de los ciudadanos como una forma de                

concienciación social acerca de la importancia del sector cultural. 

El proyecto está desarrollado por un grupo de profesionales ligados al ámbito de las       

bibliotecas y la documentación con amplia experiencia en este sector, relacionados con las 

grandes  disciplinas del marketing, el social media y la cultura, asociados sin ánimo de   

lucro. El equipo de Mecenable está formado por Eva Marín, Ana Ordás, Julián Marquina, 

Belén Benito, Pablo García y Ana Doñate. 

Ya en 2013, en el [Informe APEI] Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y              

caminos,  Julián Marquina apuntaba la situación de las bibliotecas y mencionaba la          

importancia de los profesionales que trabajan en ellas y de las nuevas vías o caminos que 

se pueden tomar para acercarse a los usuarios y a las empresas, estas últimas para 

―buscar nuevas vías de financiación a través de acuerdos, acciones, crowdfunding e        

incluso incluyendo publicidad comercial. 

Para reforzar esta forma complementaria de financiación para las bibliotecas, el               

informe Prospectiva 2020 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (dic.2013), apunta a 

que ―los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar nuevas       

estrategias de ahorro y de financiación… explorando caminos alternativos de financiación 

como la financiación mixta, el copago, el mecenazgo, el fundraising y el crowdfunding‖. 
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A nivel legislativo, actualmente solo existe regulación para el crowdfunding de inversión 

(equity crowdfunding). Se antoja necesaria una modificación de la Ley de Mecenazgo,       

vigente desde los años 90, que contemple el crowdfunding cultural. En este sentido, el       

pasado 18 de diciembre se aprobó la Ley de Impulso de la Actividad y de Mecenazgo       

Cultural en la Comunitat Valenciana, que establece el marco legal y define un nuevo       

modelo de mecenazgo cultural, considerando que este ―debe generar una auténtica cultura 

de mecenazgo que sea capaz de implicar activamente a toda la ciudadanía en la            

sostenibilidad económica y desarrollo de la actividad cultural‖ impulsando así la               

colaboración ciudadana a través de pequeñas aportaciones. 

Esta aprobación se suma al recién aprobado Proyecto de Ley de Mecenazgo de Baleares y 

al ya vigente Ley Foral del Mecenazgo Cultural de Navarra cuyos incentivos fiscales se      

iniciarán a partir del próximo 1 de enero y que establece un nuevo modelo de colaboración 

público-privada para la realización de proyectos o actividades culturales. 

La entrada en vigor de estas leyes pone de manifiesto la necesidad de regular el mecenazgo 

cultural no sólo a nivel autonómico sino también a nivel nacional, y el interés social en que se 

regulen e incentiven fiscalmente las aportaciones de micromecenazgo, reconociendo como tal 

las realizadas mediante iniciativas de crowdfunding. 

Si tienes un proyecto que necesite financiación,  Mecenable es tu lugar. No lo dudes y            

escríbenos a info@mecenable.es o envíalo desde el formulario que encontrarás en su web. 

Sigue a Mecenable en Twitter y Facebook. ¡Os esperamos! 
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COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. I especialmente als que heu contestat la nostra petició 

de col·laboració. Aquesta revista será més útil quan més participativa siga.  

 

SIMILE es publica trimestralment, podreu enviar els vostres articles, abans del día 1 del     

mateix mes de la seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 d‟OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (març-abril-maig). Data de publicació 15 d‟ABRIL 

Estiu (juny-juliol-agost). Data de publicació 15 de JULIOL  

 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del 

que esteu vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets 

es el vostre canal de comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua 

jove història, treballa per la  professió i està a la vostra disposició.  

 

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitat oferint aquest canal de comunicació i difusió, 

obert i a l'abast de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA 

LA     VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 

http://www.cobdcv.es/
http://issuu.com/cobdcv-valencia
mailto:comunicacio@cobdcv.es
mailto:administracio@cobdcv.es


 

 

 

 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana,         

participarà, un any més, en la 50ª Fira del Llibre de València, amb la taula redona: 

 

"Revista Métodos de Información (MEI): Homenatge a Mercedes Escrig Giménez" 

 

Et convidem a aquesta taula redona on recordarem a Mercedes Escrig Giménez com a 

referent dins del món dels arxius, les biblioteques i el món de la documentació a la         

Comunitat Valenciana. Presentarem del Vol. 5, Nº 9 (2014): "Archivos fotográficos", de la 

revista editada pel COBDCV, Métodos de Información, en la qual va col·laborar. 

  

 Dia: dimecres 22 d‟abril de 2015 de 18:00 a 19:20h. 

 Lloc:Jardins de Vivers de València (amb accessos des de l’Avinguda Blasco Ibáñez, 

carrer Jaca, carrer Genaro Lahuerta i el llit del Túria). Sala Museu 1 del Museu de 

Ciències. 

 Accés: lliure i gratuït. 

 

Participen: 

 

Antonio Lorenzo Górriz, Centre de documentació i 

publicacions INVASSAT (Conselleria d’Economia,    

Indústria, Turisme i Ocupació). 
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Vicent Giménez Chornet, professor de la Universitat 

Politècnica de València. 

 

 

 

Victoria García Esteve, directora Servei de Biblioteques i 

Documentació. Universitat de València. 

 

 

 

 

Organitza i Patrocina: 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

 

   

  El COBDCV en la fira del  

  llibre de València 

 

9 



 

 

Del 12 al 14 de noviembre de 2014 es va celebrar a Badajoz el 7é Congrés Nacional de 

Biblioteques Públiques. 

El lema era ―CONECTADOS CONTIGO‖, el que contrastava amb la dificultat per a connectar

-se amb el Wifi del Palau de Congressos de Badajoz. 

Des de la Junta de Govern del COBDCV hi havia la decisió de que un representant del Col·legi estigués 

present al Congrés, fins i tot de participar amb una comunicació que donara a conèixer algunes de les 

nostres iniciatives. Presentada en temps i forma, fou acceptada inicialment però la reducció del temps 

assignat a Comunicacions en el programa del Congrés provocà que es descartarà la seua presentació.  

La participació des professionals de les Biblioteques Valencianes superà totes les expectatives. Es 

trobaven les companyes i companys de les Biblioteques Públiques Municipals de Simat de la     

Valldigna, Montserrat, Rafelcofer, Llíria, L’Eliana, Almenar, Gandia i un llarg etc. 

 

 

El Col·legi al Congrés:  

Crònica del VII Congrés  

Nacional de Biblioteques   

Públiques. 
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Enric Campos Martí 

Membre de la Junta de Govern del COBDCV 

Tècnic de la Biblioteca Pública Municipal de Paiporta 
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 El Col·legi al Congrés:  

Crònica del VII Congrés  

Nacional de Biblioteques   

Públiques. 

 

La BPM de Llíria presentà a la sessió de Bones Pràctiques el seu programa “Conversation 

Groups” com a mostra de la promoció de les llengües estrangeres entre els usuaris de la       

Biblioteca. 

Per al seua banda, la Xarxa de BPM de Gandia presentà a concurs el seu vídeo promocional:   

“I a tú, per què t‟agraden les Biblioteques?”, un audiovisual que mostra totes les possibilitats 

que una Biblioteca Pública ofereix als    ciutadans. 

El COBDCV recolzà i va difondre el vídeo per totes les vies possibles. Amb més de 5.000        

visualitzacions -i més d’un miler de m’agrada– acabà emportant-se el premi del Ministeri          

d’Educació, Cultura i Esports, per davant dels 21 vídeos presentats. 

A nivell institucional assistiren al Congrés la Directora General de Cultura, Marta Alonso, i el 

Subdirector General del Llibre, Arxius i Biblioteques, Toni Penya. 

El Congrés s’inicià amb una visió molt personal de l’escriptor Jesús Carrasco –autor de 

―Interperie‖– i de la seua relació especial amb el llibre i les Biblioteques Públiques. Segons ell les 

Biblioteques funcionen com un forat negre, amb capacitat d’atraure-ho tot, i de donar resposta a 

qualsevol demanda dels usuaris. Senyala el valor de la paraula escrita com centre de la cultura, de 

la línia contínua que transcorre entre els llibres de la Grècia clàssica i el llibre electrònic actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosament l’autèntic crack del Congrés, el que despertà inquietuds i mobilitzà consciències fou 

el ponent de més edat, Toni Puig. Este cofundador de la revista ―Ajoblanco‖ i col·laborador de 

Pasqual Maragall en la creació de la marca Barcelona, és un activista cultural i un seductor de 

masses. Realitzà una exposició brillant del paper de les Biblioteques Públiques i la cultura en el 

desenvolupament de les ciutats. 
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Destacà un concepte que coneguem molt bé els professionals de les BP: l’enllaç de la Biblioteca amb 

el seu entorn, amb la ciutadania. Va regalar 4 idees bàsiques que tota Biblioteca ha de considerar:  

- Cuidar als qui venen a les BP. No són usuaris, sinó membres de la nostra família 

- Cultura col·laborativa: cal desenvolupar projectes vinculats amb el teixit associatiu de la ciutat 

- Cal estar present en els espais on es desenrotlla la discussió de les idees 

- Estar actius en les xarxes socials 

Més informació sobre este apassionat de la cultura en la seua web, www.tonipuig.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment Ian Anstice, bibliotecari anglès, alertà dels nous models de BP angleses gestionades total 

o parcialment per voluntaris, per la manca de pressupostos municipals assignats a la cultura, una 

autèntica epidèmia. 

Curiosament Ian destacà que en certs casos estes BP amb voluntaris gestionades de manera    

entusiasta i implicades en el teixit social, funcionaven millor que les gestionades per professionals. 
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Davant esta realitat Toni Puig, en un debat posterior, proposava que els professionals de les BP 

han de considerar als ciutadans com participes associats al seu projecte de Biblioteca, mai com 

a simples elements passius. El lideratge ha de ser comunitari, des dels professionals i les seues 

organitzacions. 

Vos recomane el vídeo de la intervenció de Toni Puig dins de la secció ―Bibliotecas, espacios públicos 

compartidos para la cultura cívica desde la proximidad‖. Diu T. Puig al vídeo adreçan -se als tècnics de 

les Biblioteques: ―Lo más importante no es gestionar, en una Biblioteca lo más importante es tener 

ideas. Las ideas preceden a la santa gestión‖ 

https://www.youtube.com/watch?v=o9UIiOC8DzE&index=5&list=PLmAw6SZis81LYfZO9WcVXlz_p09ohJpVa  
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La decisió d'aplicar un IVA reduït als libres electrònics no depén del Govern d'Espanya sinó, 

com passa en altres aspectes d'aquesta fiscalitat, del marc legislatiu comú de la Unió           

Europea. La Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido naix amb l'objectiu que el régimen común IVA, incluso 

en el supuesto de que los tipos impositivos y las exenciones no se armonicen totalmente, debe 

conducir a una neutralidad en la competencia, en el sentido de que en el territorio de cada Estado 

miembro los bienes y servicios de naturaleza análoga soporten la misma carga fiscal, sea cual    

fuere la longitud de su circuito de producción y distribución.  

La normativa europea empara el sector cultural amb la possibilitat d'aplicar-li un IVA reduït, però 

en el cas dels llibres efectua una diferenciació ben clara entre els llibres físics i els llibres          

electrònics. Considera que els llibres electrònics són prestacions de serveis efectuats per via     

electrònica i per tant se'ls aplica l'IVA general. Per a dissipar qualsevol dubte el Reglamento de 

Ejecución (UE) Nº 282/2011 del Consejo de 15 de marzo de 2011 por el que se establecen        

disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto 

sobre el valor añadido especifica que, seguint el criteri de la Directiva en el seu annex II sobre el 

subministrament d'imatges, text i informació i la posada a disposició de bases de dades, el        

contenido digitalizado de libros y otras publicaciones electrónicas es regeixen per l'IVA general, i 

només queda exclòs el material imprés, com ara llibres, butlletins, periòdics o revistes. 

No obstant això, França i Luxemburg apliquen un IVA reduït als llibres electrònics, el primer un 

5,5%, i el segon, un encara menor, un 3% a partir del 2012. En conseqüència, la Comissió         

Europea interposa un recurs davant el Tribunal de Justícia el 6 de setembre del 2013 perquè es 

declare que la República Francesa ha incomplit les obligacions d'aplicar l' IVA als llibres           

electrònics, i, tot seguit, interposa un altre recurs contra el Gran Ducat de Luxemburg el 18 de     

setembre por aplicar l'IVA del 3% als llibres electrònics. Recentment, el 5 de març del 2015,          

la cúria  europea  emet  dues  sentències,  una  contra  la  República  Francesa  i  una  altra contra  
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Luxemburg, on decideix declarar que aquests dos països han incomplit les obligacions que els 

incumbeixen en virtut dels articles 96 i 98 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de     

novembre del 2006, relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit. La cúria assenyala 

que els tipus reduïts de l'IVA s'aplicaran únicament als lliuraments de béns i les prestacions de 

serveis de les categories que figuren en l'annex III de la Directiva esmentada, i especifica que el 

subministrament de llibres electrònics no està inclòs en l'annex indicat. 

Aquestes dues sentències tanquen la possibilitat que qualsevol país de la Unió Europea puga 

aplicar l'IVA reduït als llibres electrònics. Perquè açò siga possible s'ha de modificar la normativa 

europea, primerament l'article 98 de la Directiva, que fa referència als tipus reduïts, per a          

incloure específicament aquesta prestació de serveis per via telemàtica, i alhora s'han d'incloure 

en l'annex III, dedicat a la llista de lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes a tipus 

reduïts d'IVA, els llibres electrònics. Si no es porta a terme aquesta modificació legislativa hi ha 

un perjudici comparatiu a l'hora d'accedir a una obra intel·lectual, a causa del seu suport i el seu 

mitjà de distribució, en el qual resulta perjudicada l'obra en suport digital. 

 

Fonts: 

Tribunal de Justícia (Unió Europea). 2015. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 

Cuarta) de 5 de marzo de 2015 «Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — IVA — Aplicación de 

un tipo reducido — Suministro de libros electrónicos» [en línia]. Disponible en:  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=162692&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519395, i http://curia.europa.eu/juris/

document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd436304a418a942cfb667b684b69de450.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbxf0?

text=&docid=162685&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=512174   

Unió Europea. 2006. DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO de 28 de noviembre de 2006  

relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido [en línia], Diario Oficial de la Unión 

Europea. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=ES 

Unió Europea. 2011. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 282/2011 DEL CONSEJO de 15 

de marzo de 2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/

CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (refundición) [en línia], Diario 

Oficial de la Unión Europea. Disponible en: http://www.boe.es/doue/2011/077/L00001-00022.pdf 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162692&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519395
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd436304a418a942cfb667b684b69de450.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbxf0?text=&docid=162685&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=512174
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd436304a418a942cfb667b684b69de450.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbxf0?text=&docid=162685&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=512174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=ES
http://www.boe.es/doue/2011/077/L00001-00022.pdf
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Consulta la nova web del COBDCV amb noves funcionalitats i més intuitiva. En ella         

disposeu de les informacions més destacades tant en  l’idioma valencià com en castellà i 

serveis pensats per a vosaltres. Tot a la vostra disposició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió, missió i funcions del Col·legi, els Grups de Treball en els que pots participar, o      

l’assessorament   jurídic, són sols alguns aspectes que podràs trobar a la web.  

Grup de treball SÍMILE 



 

    

      Estrenem web en 

el COBDCV 
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                                  Què és Gestors d’Informació 

                                      en acció? 

  

Figura de col·laboració Internacional creada per COBDCV que posa en contacte                

professionals de la gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, 

amb diferents centres que necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues 

activitats. Ofereix anualment almenys una col·laboració subvencionada als  membres 

col·legiats. 

 

BASES GIA 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es 

realitzen tant a Espanya com a qualsevol país estranger. La Junta de Govern del 

Col·legi designarà una comissió que avalue  totes les propostes presentades i trie les 

accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 Millorar l'accés a fons documentals, independentment de la llengua, la    

geografia o la religió, en regions i  pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i     

privades. 

 Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

 Difusió  del patrimoni documental. 

Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació. 

La primera col·laboració en 2015 de Gestors d’Informació en Acció (GIA) porta de 

nou a un membre col·legiat al continent africà, concretament a Palmarin en      

Senegal. 

El nom del projecte és “Un LLIBRE per al SENEGAL. Projecte Biblioteca Nelson 

Mandela” 

Institució sol·licitant: Fundació Lluís Llach      

    

MÉS INFORMACIÓ EN LA WEB DEL COL·LEGI:  

 http://cobdcv.es/va/el-collegi-actua/gestors-dinformacio-en-accio/ 

           

http://cobdcv.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=&lang=ca
http://www.lluisllach.cat/catala/catala.htm
http://cobdcv.es/va/el-collegi-actua/gestors-dinformacio-en-accio/


 

 

 

 

#LIDERSOCULTS       #LIDERESOCULTOS 

 

En les 3es Jornades Valencianes de Documentació ens proposem donar continuïtat a les  

jornades anteriors i ens centrarem a treballar la capacitat dels professionals de la informació per 

a influenciar, dinamitzar, cooperar, intervenir (amb altres professionals, amb usuaris, etc.). 

 

Els professionals de la informació i la documentació volem deixar de pensar que ningú ens    

coneix o que no se’ns valora, perquè volem ser els protagonistes del canvi, ser capdavanters en 

la societat, en la nostra empresa o institució o davant la mateixa administració i els governants. 

 

Per tot açò, el que et demanem NO és que presentes una comunicació o una activitat, el que 

volem és que ens contes si has sigut líder en algun projecte, si has aconseguit algun canvi     

important relacionat amb la gestió de la informació en la Comunitat Valenciana…. o si no has 

sigut tu, però coneixes a algú que ho ha sigut, també pots proposar-nos-ho. 

 

El Comitè Científic valorarà les vostres propostes i tancarà el programa de les jornades i els   

tipus d’activitats que es realitzaran. 

 

Si eres un dels nostres #lidersocults realitza la teua proposta abans del 15 d’abril de 2015!! 
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https://twitter.com/hashtag/LidersOcults?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LideresOcultos?src=hash
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Gestors d’Informació en Acció:  

formació del personal del Centre 

 Cultural de Espanya                  

en Malabo 

       

Segons l’acta de la Junta de Govern de COBDCV en què es proposa la creació de la figura 

del  Gestor d’Informació en Acció, consta com a objectius fonamentals  de la creació del  

programa:  ‖per un costat, proporcionar noves  experiències laborals i humanes a membres 

col·legiats i, per altre,  fomentar i difondre bones pràctiques en  la creació i el                    

desenvolupament  de col·leccions documentals.‖ 

Des de la meua experiència, en ser la col·legiada que ha dut a terme el projecte: ―Formación 

de personal bibliotecario del Centro Cultural de España en Malabo y bibliotecas de Malabo‖ 

durant el període de 18 de gener a 14 de febrer de 2015, he de dir que el primer dels         

objectius ha estat ben acomplit. 

Com a experiència laboral, m’ha 

aportat molt: per un costat, el sol 

fet de canviar temporalment de lloc 

de treball és un  exercici molt sa, 

que t’obliga a canviar punts de vis-

ta i revisar i millorar aspectes de la 

teua feina diària; si a més a més 

arribes a un entorn de treball com 

el CCEMalabo, en què, es valora 

el treball, les propostes de millora, i 

en què s’anima els treballadors a 

donar el millor d’ells mateixos, et  

 

trobes amb una projecció de la teua  feina que abans no havies  percebut.  

La primera tasca que tenia com a col·laboradora era la formació del personal de la biblioteca del     

centre i millorar el servei bibliotecari. Açò em va dur a estar els primers dies observant i prenent 

nota de com funcionava un servei que constava de dues sales, sis bibliotecaris i multitud 

d’usuaris.  

Teresa Gomis Baixauli 

Col·legiada nº 32  
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A la conferència amb els bibliotecaris  



 

 

 

El sistema de gestió utilitzat és l’Absys i vam mirar com millorar el seu ús i com  racionalitzar 

la distribució de tasques. Es va corregir la parametrització de lectors i de préstecs; es van 

agilitzar les feines en diversos camps, com generació de teixells i etiquetes, comptabilització 

de materials i ús del servei; es va establir el protocol per a l’inventari i expurgació; i es va 

reforçar el tema de la  catalogació de documents, en  especial audiovisuals. Tot això es va 

poder fer amb el suport tècnic de Baratz i amb la col·laboració de tot el personal de la        

biblioteca i, per supost, de la  direcció del centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 22 de gener vaig impartir una conferència que amb el títol: ― Formando usuarios,    

creando lectores: experiencias de la  relación  biblioteca-escuela‖,  va tractar el tema de la 

unió d’esforços de les dos institucions més importants que acompanyen el lector infantil en 

el seu camí, explicant-ho des de la meua experiència a la biblioteca de Guadassuar. A la 

conferència estaven convidats bibliotecaris i mestres de Malabo, i va resultar interessant 

també com a punt d’encontre entre professionals i per a comprovar l’interés dels               

bibliotecaris en millorar la seua formació (no existeix formació reglada de biblioteconomia en 

Guinea Equatorial), a més de poder compartir problemes i recursos.  

D’eixa conferència va eixir la idea d’impartir un taller d’iniciació a la gestió de biblioteques, 

destinada a bibliotecaris i voluntaris que s’encarreguen de dur endavant xicotetes 

col·leccions bibliogràfiques de cases de cultura i escoles. Es va impartir el dia 5 de febrer. 

Tant el taller com el material que es va facilitar van tindre per objectiu formar els assistents 

per a poder organitzar i gestionar una biblioteca de manera molt bàsica i pràcticament    

sense recursos però sempre des del que apunta el segon dels objectius del programa GIA: 

difondre bones pràctiques en la creació i el desenvolupament de col·leccions documentals; 

per tant seguint les normes i recomanacions que marquen els organismes internacionals en 

matèria de biblioteques.  
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Llegint amb els usuaris de la sala infantil  



 

 

La següent tasca que vaig encarar va ser la formació d’usuaris. En vore que els usuaris de la 

biblioteca no trobaven els materials amb facilitat i necessitaven de la continua ajuda dels        

bibliotecaris, vaig tractar d’assessorar els lectors per a incrementar la seua autonomia dins de 

les sales i en la recerca de materials. Als usuaris adults només ho vaig poder fer de manera 

personalitzada quan em demanaven l’ajuda, però amb els menuts vaig programar una sessió 

de formació col·lectiva d’usuaris que va dur per títol ―De ruta por la biblioteca‖: tenint com a fil 

conductor i suport de l’activitat la lectura dramatitzada de El secuestro de la bibliotecaria, i amb 

l’ajuda d’Elena Muñoz, gestora cultural i col·laboradora de la biblioteca, vam explicar els menut 

com estava ordenada la sala 

infantil i quines són les normes 

bàsiques de les biblioteques.  

Per últim,  en  vore  que el         

percentatge de lectores és 

molt baix i la distribució de    

lectors per sexe estava                        

tan descompensada, vaig            

programar una activitat de      

foment lector per al dia 10 de     

febrer amb la finalitat d’animar 

a llegir a este sector de la         

població. Tenint com a excusa 

obres literàries que porten un nom de dona al seu títol, es van presentar, a través de              

dinàmiques i jocs literaris, una part del fons de la col·lecció de la biblioteca del CCEM que podia 

interessar a este públic. L’activitat, que vaig anomenar ―Novelas con nombre de mujer‖, va     

resultar amena i ben valorada pels assistents, tant que es va tornar a impartir el dia següent.  

Al CCEMalabo es dona molta importància a la comunicació i difusió de les activitats que        

s’organitzen, i amb motiu de presentar-me i difondre les activitats que promovia vaig tindre    

l’oportunitat de visitar pràcticament totes les biblioteques de la ciutat i alguna de fora d’ella: la 

Biblioteca Nacional, la de la Universitat (UNGE), les escolars del col·legi Claret, del Maria Cano, 

del centre cultural francès, del centre cultural equatoguineà, de la Casa de Cultura de Rebola… 

i tindre contacte i assessorar els seus bibliotecaris en diferents qüestions que venien a         

plantejar-me. També vaig visitar La Casa Tomada, l’única llibreria de la illa de Bioko. Pel tema 

de la difusió de la meua estada a Malabo vaig ser entrevistada per a una agenda cultural de   

televisió i convidada a Matinales TVGE, un programa tipus magazine de la televisió nacional de   

Guinea Equatorial on vaig parlar en directe de biblioteques i de la professió de  bibliotecària,   

així com de la importància de la lectura. Tota una experiència. 

SÍMILE  nº 28 

Treballant amb els bibliotecaris dels centres externs al CCEM  
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A més de les activitats que vaig impulsar, també vaig poder col·laborar o participar com a públic 

de moltes altres propostes culturals i literaries: el club de lectura, visites escolars a la biblioteca, 

el laboratori de recursos orals, conferències de Justo Bolekia i del professor José Eteo, una    

sessió de ficció sonora, concerts, cineclub, teatre, dansa africana… Vaig vore com funciona un 

gran centre cultural amb molts serveis, activitats i usuaris, i em vaig convencer encara més de 

les possibilitats quasi infinites d’enriquiment social i cultural que podem aportar als veïns dels 

nostres municipis des del món bibliotecari i des dels centres de cultura. 

Per al meu esplai, els caps de setmana vaig poder eixir de la ciutat i gaudir de la meravellosa   

natura de la illa de Bioko: Moka, el llac Loreto, Rebola, i la fantàstica costa d’Ureka, un dels llocs 

més bonics del món; així com de l’animada vida social i nocturna de Malabo.  

 

En definitiva una experiència ben interessant i enriquidora tant professionalment com personal, 

que ha sigut possible per a mi gràcies al projecte molt ben dissenyat i coordinat pel COBDCV i el 

CCEMalabo. Agraïsc esta oportunitat a la junta del Col·legi, en especial a Alicia Sellés i a Mar 

Buigues (que es va preocupar per la meua seguretat durant tot el temps que durà la 

col·laboració), i al Centro Cultural de España en Malabo, especialment a Águeda Forés, que és 

la gestora cultural que coordinava tant la meua arribada i acolliment com la meua feina. Espere a 

més a més haver respost a les expectatives i haver deixat bones llavors bibliotecàries al CCEM i 

a la resta de centres de lectura de Malabo per a acomplir també el segon dels objectius del     

programa Gestors d’Informació en Acció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el temps que va durar la col·laboració vaig dur endavant un blog per a contar als        

companys i amics el que anava fent per terres africanes. Encara es pot llegir a: 

 http://desdemalabo.blogspot.com 

A la sala d'adults amb Pilar Gorbeña i donya Juana, les bibliotecàries 

titulars del CCEM  

http://desdemalabo.blogspot.com


 

 

  

                       

 Per a Octavio Paz l´erotisme és una ―poètica corporal‖ (i la poesia una ―eròtica verbal‖). 

Així ens ho diu al llibre La llama doble. Amor y erotismo (Seix Barral, 1993), i ara per ara 

em ve com oli en un llum per a començar el trajecte per aquestes divagacions més o 

menys bibliotecàries. Perquè, en la seua bellesa, aquesta és una imatge que ens guanya i ens 

corprén. Georges Bataille, en canvi, en la seua aproximació per a definir el paper d´eros, ens 

dóna un avís ferotge, un toc d´atenció que és com un colp baix al fetge: ―Il n´en est pas moins 

vrai que l´animal, que le singe, dont parfois la sensualité s´exaspère, ignore l´érotisme. Il l´ignore 

justement dans la mesure où la connaissance de la mort lui manque. C´est au contraire du fait 

que nous sommes humains, et que nous vivons dans la sombre perspective de la mort, que nous 

connaissons la violence exaspérée, la violence désespérée de l´érotisme ». (Les larmes d´Eros. 

Editions 10/18, 1998). No és estrany que en publicar Histoire de l´oeil, el seu primer llibre 

(Tusquets, col. La sonrisa vertical, 1978), la cruesa de les seues descripcions en aquella mirada, 

que algú va definir com a perversa, sacsejara els ciments del lloc on treballava, que no era altre 

que la Biblioteca Nacional de París (tot i que va publicar el llibre amb pseudònim). Perquè     

Georges Bataille era bibliotecari de professió i devoció. Va cursar estudis de biblioteconomia i 

arxivística  en l´escola de paleografia de l´École  des Chartes, després va estudiar a la Escuela 

de Estudios Hispánicos de Madrid i a partir d´aleshores, i fins a la seua mort, la seua vida laboral 

va transcórrer en les biblioteques. En tornar a França va treballar en la Biblioteca Nacional on 

exercí de bibliotecari i medievalista, especialitzat en temes de numismàtica. Més tard, després 

d´uns anys lluny del treball per qüestions de salut, va traslladar-se a la biblioteca de Carpentras, i 

d´ací passà a la Biblioteca Municipal d´Orléans, d´on uns anys més tard el destinaren de nou a la 

Biblioteca Nacional, tot i que va morir abans de prendre possessió del càrrec.  

 

DIVAGACIONS  
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Ramon Guillem  

Bibliotecari i escriptor 
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DIVAGACIONS  

SOBRE L’EROTISME 

 

 

      

 

Al seu llibre L´érotisme Bataille va entendre que el món de la sexualitat era una experiència    

interior, i és per això que l´enllaçava amb les experiències de tipus religiós, al mateix temps que 

negava la possibilitat d´estudiar científicament la sexualitat humana. 

 Més vital i menys filosòfica era la visió de l´erotisme en Giacomo Casanova, un altre escriptor 

que va exèrcir de bibliotecari, encara que en el seu cas fou per estricta necessitat.  El Comte de 

Waldstein va oferir-li la plaça de director de la biblioteca de Dux a Bohèmia, i ell, que es trobava en 

l´exili lluny de Venècia, amunt i avall d´Europa, i en la ruïna econòmica, accepta sense dubtar      

aquella oferta.  Casanova ja és un home major, a prop de la vellesa, i aquell destí li és grat, fins el 

punt que aprofita per escriure entre els murs d´aquella biblioteca les seues memòries.  Allí contarà 

una apassionant vida on fou espia, militar, escriptor, químic, teòleg, seminarista o mag, entre un 

muntó de coses d´allò més diverses.  Però si Casanova ha passat a la posteritat ha sigut per la    

narració de la seua vida amorosa, més que pels seus diversos oficis o les més de quaranta obres 

que va escriure.  Aquelles històries eròtiques, escrites en aquella biblioteca, van fer que ara el     

recordem. Com va deixar escrit: ―He estat tota la meua vida una víctima dels meus sentits‖. (Per a 

saber-ne més, tant de Bataille com de Casanova, podeu llegir l´interessant llibre d´Ángel Esteban: 

El escritor en su paraíso. Treinta grandes autores que fueron bibliotecarios. Periférica, 2014. Uns 

textos, per cert, que provenien d´articles que havia fet per a la revista Mi biblioteca ).  

 El que no podem saber és si en aquella biblioteca, entre qualsevol incunable o valuós        

manuscrit, Casanova va tenir alguna aventura amorosa, perquè les seues memòries ens evoquen 

els anys d´esplendor i de joventut, i no va arribar a explicar-nos els darrers temps viscuts a 

Bohèmia.   Tanmateix, si fem un salt  en el temps i en l´espai -una mica agosarat, això sí-, i arribem 

al segle XX i, més concretament, a les biblioteques americanes, sí que podem gaudir d´unes       

poques dades en relació a la possibilitat d´haver practicat sexe en les biblioteques.  Així, un         

bibliotecari ja jubilat, Wilson Manley, va donar a conèixer una enquesta que havia enviat a 5.000 

bibliotecaris i bibliotecàries l´any 1992, amb uns resultats ben curiosos. Així, per exemple, entre 

d´altres xifres, el 22% opinava que les biblioteques haurien de tenir dispensadors de preservatius 

en els banys, el 40 % pensava que la revista Playboy hauria d´estar en totes les biblioteques, o la 

més sorprenent, i que enllaça amb el que apuntàvem més amunt: el 20 % dels bibliotecaris          

reconeixia haver mantingut relaciones sexuals en la biblioteca.  Veritat o no –ja se sap el costum 

que té la gent d´exagerar certs aspectes biogràfics- una altra dada curiosa era aquesta: quan se´ls 

va preguntar pel títol d´una obra de Shakespeare que descriguera el seu primer encontre sexual el 

23% va triar, entre d´altres, El somni d´una nit d´estiu i el 22 %, Molt soroll per no res! 



 

 

       

 Això pel que fa als bibliotecaris, però si ens referim als lectors la situació ja es 

complica una mica. És possible que si les parets parlaren tindríem moltes sorpreses, 

però, sense demanar impossibles, qui més qui menys del nostre gremi podria contar 

alguna que altra sucosa anècdota.  I no està lluny d´això el fet que la pràctica del    

cruising també haja arribat a algunes biblioteques. Per si algú no ho sap, el cruising 

és una pràctica sexual que consisteix a tenir relacions, entre desconeguts                

generalment, en llocs públics. Si bé en un principi aquesta activitat només era        

practicada pels homosexuals ara també s´ha extés al món heterosexual (segons la 

Wikipedia en aquest cas es diu dogging ). I si el focus de màxima atenció se centrava 

en parcs i serveis públics, aquesta pràctica s´ha extés a d´altres llocs com                

establiments comercials o centres esportius, però també a museus com el del Prado o 

el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional o unes poques biblioteques universitàries 

(sembla, però, que restringida només als banys). 

    Sense arribar a tant, i amb una mica més d´humor, recorde ara un episodi de la    

famosa sèrie americana Friends on Ross, un dels protagonistes, està molt content 

perquè s´ha assabentat que un llibre seu sobre paleontologia ja és present als       

prestatges d´una biblioteca universitària.  És així com decideix portar Chandler, un 

amic seu i també coprotagonista, a ensenyar-li el lloc on es troba el llibre.  Allí, però, 

descobreix amb sorpresa que hi va tan poca gent que aquell racó el fan servir els     

estudiants per a tenir encontres eròtics. 

        Secret, risc, aventura, o simplement necessitat?... Millor diguem-li misteri.      

Perquè ―l´erotisme també és misteri. Misteri enfront d´allò que resta desconegut, 

d´allò que s´entreveu  però que encara no es veu del tot, d´allò que tan sols 

s´endevina‖ (Gerard Vergés: Eros i art, ed. 62, 1991). També Mario Vargas Llosa    

defén aquest encoratjador misteri, perquè graciès ―a las formas y la discreción /.../el 

sexo se civilizó y humanizó. Con sexo público, sano y normal, la vida se volvería más 

aburrida, mediocre y violenta de lo que es‖. (La civilización del espectáculo,             

Alfaguara, 2012).  Així, l´autor peruà ens conta amb emoció la seua troballa a la      

biblioteca del Club Nacional de Lima –on, per cert, també va treballar de bibliotecari 

de 1955 a 1958-, ―detrás de unos discretos biombos y unas cortinillas pudibundas‖, 

d´una col.lecció de llibres eròtics, francesos en la seua majoria.  Una col.lecció que, 

tot i estar amagada, ens evoca les importants seccions dedicades al tema en la        

Biblioteca Nacional de França amb L´enfer, o en la British Library amb el seu Private 

case, uns noms d´allò més eloquents: L´infern i Bagul privat, respectivament.            

En canvi, en la púdica Biblioteca Nacional  d’Espanya no hi ha indicis d’una col·lecció 
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semblant –almenys públicament-.  Potser la  Biblioteca Valenciana s´hi anime i destine de       

manera oficial un racó a aquestes entretingudes literatures.  Així, un llibre recent de Rafael      

Solaz: Figues i naps. Imatge, erotisme i pornografia en la literatura popular valenciana (Rom    

editors, 2014) podria servir de base per a crear el nostre infernet. Perquè segons Solaz podria 

escriure´s perfectament una enciclopèdia del tema, com ho demostra a bastament amb la       

referència al seu llibre de  prop de 300 obres des del segle XV al XX. Evidentment, allí apareix el 

que per a l´autor és la ―bíblia‖ de la nostra literatura eròtica: El virgo de la Visanteta de Bernat i 

Baldoví, com també la reproducció íntegra d´una obreta desconeguda: Visantet el pardalut, 

l´autor de la qual ignorem.  De segur, que el nostre infern 

seria el cel per a molts bibliòfils i amants de les nostres    

lletres. I si en teniu dubte només haveu de recordar  el    

Tirant lo Blanc i les descarades propostes de la Viuda     

Reposada per a conquistar-lo, tant amb paraules : ―Digau, 

no seria millor per a vós amar dona qui fos destra en l´art 

d´amor, honestíssima encara que no sia verge?‖, com amb 

fets, ara ensenyant-li les mamelles, ara gitant-se  despulla-

da al seu costat. Però Tirant –a qui també desitja Maragdi-

na, la filla del rei moro de  Tremissen, tot i estar casada 

sols té ulls per a Carmesina. Aquella de qui va enamorar-se 

només en mirar-la: ―E per la gran calor que feia , perquè havia estat ab les finestres tancades,     

estava mig descordada mostrant en los pits dues pomes de paradís que crestallines parien, les 

quals donaren entrada als ulls de Tirant, que d´allí avant no trobaren la porta per on eixir‖. Un 

vertader mestre en ―poètica corporal‖ el nostre Joanot Martorell! 
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Autores: Enrique Orduña-Malea, Isidro F. Aguillo        

Libro: Cibermetría. Midiendo el espacio red  

       Edita: Editorial UOC, 2014  

      Colección: EPI Scholar 
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Autor Reseña: Vicent Giménez Chornet  

                        Universitat Politècnica de València 

 

 

 

 

En la actualidad la World Wide Web es la mayor fuente de información. Desde su nacimiento en 

1989 este sector de internet ha crecido exponencialmente, de forma que entre el internet             

accesible y el internet invisible la información registrada ha alcanzado tales magnitudes que el     

reto más importante de sus usuarios es encontrar la información más pertinente para sus          

necesidades. Los navegadores o, como algunos popularmente denominan, los buscadores, han 

ido evolucionando hasta el actual predominio de Google, con la capacidad de indizar un gran       

número de páginas. Y éstas, en consecuencia, son un elemento a ser estudiado, analizado y    

medido. 

 

Los autores, reconocidos especialistas en sus consolidados trabajos de cibermetría, nos ofrecen 

en el libro un análisis riguroso de dicha ciencia que abarca desde el estudio de los orígenes de 

esta disciplina métrica, tratando posteriormente la cibermetría descriptiva, la cibermetría             

instrumental y la cibermetría aplicada. 

 

El lector descubrirá en el libro la gran utilidad que conlleva la realización de trabajos cibermétricos, 

fundamentalmente como forma de llevar a cabo investigaciones objetivas sobre las diversas       

actividades que quedan registradas en la red. Conocemos diversos resultados de este tipo de 

análisis, como los rankings efectuados sobre universidades, en los que los autores son               

especialistas desde diferentes enfoques. Pero los análisis cibermétricos abarcan muchísimo más, 

de forma que cualquier usuario interesado podrá decidir en su línea de negocio qué investigación 

de mercado le será más útil medir y analizar, dado que internet es, además de una fuente de     

información, un registro de comunicaciones. Medir implica saber cuál es la situación de uno      

mismo y cuál es la situación de sus competidores. 
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El contenido está sólidamente documentado, de manera que el lector puede encontrar muchas      

referencias a sitios web esenciales y a publicaciones científicas pertinentes, que le permitirán       

contextualizar el tema tratado o ampliar los conocimientos. 

 

Igualmente el libro es de gran utilidad para todos aquellos que deseen iniciarse en la cibermetría. De 

forma muy clara se explican conceptos con ejemplos de cómo realizar mediciones en la web. Desde 

diferentes enfoques cuantitativos y evolutivos los autores exponen las estructuras físicas, lógicas, de 

comunicación, servicios, contenidos (con los estudios de impacto), usuarios, etc., y proponen las    

unidades de análisis y los indicadores cibermétricos. El lector aprenderá metodología cibermétrica, 

como evaluar el impacto de los enlaces, la realización de métricas en redes sociales, la medición de 

la audiencia, etc. Un libro altamente recomendable para aquellos interesados en la analítica web, y 

para aquellos que aún no han descubierto que la cibermetría puede mejorar su línea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada: “Cibermetría. Midiendo el espacio red. 



 

 

 

Autores: Álvaro Cabezas-Clavijo,  
      Daniel Torres-Salinas 

Libro: Los sexenios de investigación 
Editorial: Barcelona: UOC, 2014 

 
  Autor Reseña: Vicent Giménez Chornet  

                          Universitat Politècnica de València 

 

El sexenio de investigación es un proceso de evaluación de la actividad investigadora del     

profesor universitario. Como bien indican los autores, el libro puede interesar tanto a los propios 

profesores universitarios para que  conozcan  el  proceso  y  los  criterios  de  evolución  de  la  

CNEAI (Comisión Nacional  Evaluadora  de la  Actividad Investigadora) como a los colectivos 

que quieran asesorar a los profesores en el proceso de solicitud del sexenio. En este sentido 

puede interesar  también a bibliotecarios y documentalistas y a    

aquellas pequeñas empresas que se están consolidando dando los        

servicios de asesoramiento en dicho proceso. 

El libro aborda dos enfoques diferenciados, por una parte el            

conocimiento normativo que regula el organismo evaluador y los     

aspectos administrativos para solicitar el sexenio, y por otra un       

enfoque más práctico con la exposición de los criterios de evaluación 

y dónde encontrar los indicadores de calidad en fuentes de             

información, donde el papel del bibliotecario puede ser muy útil. 

La dificultad que puede tener un profesor universitario con escasos 

conocimientos de documentación (ya que su actividad científica se 

desarrolla principalmente en otros ámbitos) es cómo evaluar el       

impacto que ha tenido su producción científica para seleccionar las cinco aportaciones que exi-

ge el proceso y que demuestren un mayor índice de calidad. En este sentido, los autores indi-

can dónde y cómo buscar los indicios de calidad más habituales, tanto para las aportaciones en   

revistas científicas como para los libros o monografías. 

 

El trabajo arduo de buscar los indicadores en bases de datos que miden el factor impacto, que 

se basa fundamentalmente en el índice de citas recibidas en cada aportación, puede ser       

dificultoso si se desconocen las bases de datos a las que acudir y se ignoran los procedimien-

tos para obtener esos indicadores. En este sentido el lector podrá encontrar un listado exhausti-

vo de los principales productos documentales que deberá consultar si quiere saber qué índice 

de calidad, en cuanto a impacto, tienen sus trabajos científicos ya publicados, para ayudarle no 

sólo a seleccionar las aportaciones para la solicitud del sexenio, sino también para conocer si 

su línea de publicaciones recibe un reconocimiento mundial por las citas recibidas. 
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Autor: Jon Zabala 
Libro: Los libros antiguos 

Editorial: Barcelona: UOC, 2014 
 

  Autor Reseña: Vicent Giménez Chornet 

   Universitat Politècnica de València 

 

  

El abaratamiento de los libros gracias a la técnica revolucionaria de la impresión            

tipográfica de Gutenberg propició, desde finales del siglo XV, un mayor acceso al          

conocimiento, a la difusión del pensamiento, y al disfrute de la 

lectura. No es que el libro sea novedoso, como sabemos ya exis-

tía en épocas antiguas con  diversos soportes y formatos. La 

obra intelectual se reproducía mediante la copia individual, con 

los respectivos costes de     producción. 

Jon Zabala clarifica desde el principio la diferencia que hay entre 

el libro antiguo y el impreso antiguo. Éste incorpora la tipografía 

y el proceso de impresión de múltiples volúmenes, y abarca 

aproximadamente desde 1450 hasta 1830. Los historiadores del 

libro impreso diferencian, al mismo tiempo, los impresos entre 

1450 y 1500, a los que llaman incunables, del resto de libros   

impresos, aunque más recientemente surge el concepto de    

post-incunable para los libros impresos entre 1500 y 1520,     que guardarían una similitud en 

la técnica a la de sus precedentes. 

El lector podrá conocer en pocas páginas las principales características del impreso antiguo, 

desde los orígenes de la tipografía, con la evolución de los inventos en época de Gutenberg, 

hasta los materiales de impresión que posibilitaron en estas imprentas manuales visualizar 

textos e imágenes. 

Jon Zabala ha realizado un esfuerzo por sintetizar la evolución de las características físicas 

y la estructura interna de los textos, que evidentemente no fue como la conocemos           

actualmente. Temas como la encuadernación, los liminares (textos iniciales de presentación 

de la obra), la portada, el título, el autor, el pie de imprenta, los aspectos legales de       

impresión y comercialización de la obra, con las respectivas solicitudes de privilegios, las 

tasa o la fe de erratas, son algunos de los aspectos que el lector podrá disfrutar con un 

conocimiento completo y preciso. 
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