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INSTITUCIÓ: Aquesta pàgina està
elaborada per medievalistes de prestigi.
Centralització d’informació sobre l’Edat
Mitjana, destinada tant a professors i
estudiosos com a estudiants universitaris.
Es destaca el rigor acadèmic en els
continguts de la pàgina. Els responsables
de la pàgina són un grup d’acadèmics que
col·laboren
desinteressadament
per
establir una portal de referència en estudis
medievals. Tenen el suport d’algunes
institucions acadèmiques.
CONTINGUTS: Edat Mitjana. Els
continguts són responsabilitat de cadascun
dels col·laboradors i són ells qui
s’encarreguen de mantenir-los actualitzats. Els continguts de la pàgina s’estructuren en els següents
apartats:
-

-

Enllaços: estan situats a l’inici de la pàgina. Estan seleccionats i remeten a altres pàgines o
portals dedicats al món medieval
Novetats: (aquest apartat fa molt que no ha estat actualitzat), inclou les noves incorporacions a
l’enciclopèdia
L’enciclopèdia ORB: està configurada per una sèrie de temes preestablerts pels responsables
sobre la informació imprescindible que havia de constar a la pàgina. Cada apartat remet a un
enllaç bé siga cap a una altra pàgina amb informació sobre el tema, bé siga a un article elaborat
per algun membre del grup
La biblioteca de llibres de text d’ORB: disposa de llibres disponibles en format electrònic per
poder-los utilitzat en el context d’una classe
Allò que qualsevol medievalista hauria de saber: aquesta secció és responsabilitat d’un dels
medievalistes que treballa en la pàgina. Proporciona un llistat ampli de bibliografia a propòsit
dels temes cabdals de l’Edat Mitjana
Recursos a la xarxa per a docents: elaborats també per col·laboradors d’aquesta pàgina, alguns
dels materials se’ns presenten en format de curs universitari
L’Edat Mitjana per a aficionats: enllaços interessants per a curiosos en general d’aquest període
històric
Enllaços d’interès per a usuaris d’ORB: enllaços renovats periòdicament i que tenen propòsits
similars als d’ORB
E-textos: transcripcions o traduccions de textos medievals importants
Enllaços de referència: continguts semblants a enllaços d’interès

VALORACIÓ: La pàgina presenta una quantitat ingent d’informació acurada i especialitzada sobre l’Edat
Mitjana. La pàgina és potser massa miscel·lània, però el rigor amb què sembla que s’ha elaborat la
converteixen en pàgina de referència per als estudis medievals.
OBSERVACIONS: Darrera actualització, desembre 2001

