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INSTITUCIÓ: Parnaseo, servidor subvencionat pel Ministerio de Educación y Cultura i per la Conselleria
d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana
CONTINGUTS: Instrument al sevei
dels estudiosos de la literatura per
tal de fer recerca en suport digital.
Pàgina-portal dividida en diferent
seccions:
-

-

-

Lemir: revista de literatura
espanyola medieval i del
Renaixement, hi trobem sis
números. També hi ha un
apartat on trobem alguns
textos
medievals
consultables
en
línia
(narrativa, teatre, discursos,
proverbis
i
refranys,
tractats, etc.)
Ars Theatrica: pàgina que
vol esdevenir de referència tant per a estudiosos com estudiants pel que fa al teatre. Inclou la
revista ‘Stichomythia, revista de teatro contemporáneo’, documentació visual (molt àmplia amb
il·lustracions i imatges sobre diferents elements escènics, així com una llarga sèrie d’enllaços
amb altres revistes teatrals, programacions teatrals, o dramaturgs), textos teatrals (edicions i
transcripcions), pati de docència (cursos de teatre de la Universitat de València)
Memorabilia (Boletín de Literatura Sapiencial Medieval)
Edicions facsimilars
Tirant lo Blanc: literatura de cavalleries. Portal sobre la novel·la catalana de cavalleries (Tirant
lo Blanc i Curial e Güelfa)
Informació general: cercadors d’internet (classificats), premsa diària, editorials espanyoles i
llibreters, informació sobre Parnaseo
Tauler d’anuncis: amb informació actualitzada sobre congressos, jornades, cursos i conferències
(però no suficientment visible o atractiva)
Enllaços: un ampli llistat d’enllaços classificat per temes: enllaços teatrals, biblioteques virtuals,
diccionaris i refraners, literatura espanyola (subdividida en èpoques), literatura francesa,
codicologia, paleografia i manuscrits

VALORACIÓ: Aquesta pàgina representa un portal molt important d’informació sobre la literatura
peninsular medieval i del Renaixement. A més, conté un apartat molt interessant sobre el teatre. Per una
banda, aporta informació crítica sobre els temes tractats, així com la possibilitat d’accedir a molts textos
medievals, també inclou una gran quantitat d’imatges. És un portal, per tant, imprescindible per trobar
recursos a internet i, per altra banda, per trobar continguts dins la mateixa pàgina. Els continguts de
Paranseo van ampliant-se amb les successives publicacions de nous números de les revistes digtals, el
dinaminsme és, per tant, una de les característiques de la pàgina. Pàgina de referència.
OBSERVACIONS: Fer una ullada als enllaços més interessants (molts enllaços)

