http://www.fabula.org (01/03/02)
INSTITUCIÓ: Projecte Fabula (teoria literària), pàgina creada per un grup de recerca integrat per joves
investigadors francòfons de diverses universitats.
CONTINGUTS: Pàgina de recursos
destinada a la difusió d’informació,
esdeveniments i discussió sobre
‘teoria i poètica literàries’. A la web
s’hi exposen els objectius principals:
posar al servei d’investigadors i
interessats un espai de reflexió i
discussió a propòsit de la teoria
literària; facilitar als investigadors
francòfons les eines disponibles a la
xarxa per realitzar la seua recerca i
sobretot, organitzar la difusió
d’aquesta recerca i el debat sobre
aquests temes en un portal pioner en
llengua francesa.
L’organització de la pàgina és la
següent: està distribuïda en tres
columnes, dues amb el mateix format i una tercera que conté les possibilitats de navegació per la pàgina
en format més breu.
A una de les columnes principals, hi trobem:
– Explicació del projecte, col·laboradors, preguntes més freqüents sobre la pàgina, etc
– Enllaç amb la publicació en línia ‘Acta fabula’, publicada a la xarxa i que conté articles i
ressenyes aparegudes en altres revistes i que han estat seleccionats per la seua innovació pel que
fa a temes o termes literaris
– Fòrums de discussió i col·loquis a propòsit de d’uns temes determinats (que presumiblement
aniran canviant)
– Recursos diversos a la xarxa per buscar informació: cercador, enllaços amb pàgines sobre
literatura, llistat de bibliografia i documents sobre temes determinats, anuari d’investigadors
francòfons, etc.
A l’altra columna principal, hi trobem:
– Anuncis per demanar col·laboracions en publicacions i també, anuncis de llocs de treball
relacionats amb l’àmbit universitari i literari
– Agenda de col·loquis, conferències, simposis, etc.
– Possibilitat de subscriure’s a una llista d’informació periòdica
VALORACIÓ: Pàgina molt completa pel que fa, sobretot, a simposis, publicacions i esdeveniments
relacionats amb la teoria literària. Conté un cercador dedicat únicament a temes literaris molt eficaç i
senzill, amb diferents possibilitats de cerca. Considerem, també, una part important de la pàgina el que es
dedica a la publicació en línia (“Acta Fabula”), perquè recull un bon nombre d’articles recents al voltant
de la teoria literària

