Dos dígits per a DIGITHUM
DIGITHUM arriba a 10 números i aquest fet val la pena de destacarlo, atès que significa la
consolidació del projecte i en confirma la pertinència i la viabilitat. La revista assoleix
aquesta fita en la seva trajectòria, que esperem que sigui duradora, immersa en un procés
constant de millores que l'ha dut a figurar en els espais d'indexació de revistes més
exigents. La revisió cega dels articles per part de dos avaluadors en tots els casos, com
també un conjunt de requisits formals i de gestió que hem posat en marxa permeten que
sigui present als índexs de referència i que hi sigui cada cop més ben valorada.
Són 10 anys d'esforços sostinguts de l'equip responsable i dels col·laboradors i assessors per
a aprofundir en els principis fundacionals d'oferir reflexions i resultats de recerca que tractin
de les repercussions del món digital en els objectes d'estudi i els mètodes de les ciències
humanes i socials. L'afluència d'originals i la qualitat d'aquests són un indicador de l'evolució
positiva que DIGITHUM va fent.
Entre els esforços que DIGITHUM s'ha proposat i vol mantenir, hi ha el fet de garantir la versió
en llengua catalana de tots els articles que accepta, d'acord amb la responsabilitat social que
tota comunitat científica té amb la seva societat. A més publica les versions en la llengua
original i/o la traducció a l'anglès del màxim nombre d'articles possible (segons els recursos
de què podem disposar). Es pot considerar un luxe, però no és més que un compromís amb
el multilingüisme que mereix ser reconegut.
D'altra banda, al costat de la selecció d'articles i proposta de dossiers temàtics per part de la
redacció, la tasca que fan els editors i tècnics redunda en la qualitat global de l'edició, en
l'accessibilitat dels materials, en la presència als índexs i, en fi, en la projecció general de la
revista. Un dels projectes previstos és poder oferir, ja a partir de ben aviat, un segon dossier
associat al mateix número i durant el mateix any. De manera que el número que posem a la
xarxa el maig es renovi de continguts al novembre.
Pel que fa als continguts d'aquest número, DIGITHUM, que fa 10 anys, s'associa a un altre
aniversari: els 30 anys de la publicació d'Orientalism d'Edward Said. El dossier, coordinat pel
Dr. Carles PradoFonts (UOC), inclou diversos articles (D. MartínezRobles, A. Galvany, B.
Guarné i el mateix C. PradoFonts) relacionats amb l'aportació que va significar l'obra de
Said, la importància i la vigència de la qual posen en relleu, amb el propòsit d'enriquir
debats ja presents en diversos àmbits disciplinaris en relació amb l'Àsia oriental com a
objecte d'estudi i contribuir a la projecció d'aquests debats a la nostra societat. Es tracta
d'una temàtica i una perspectiva plenament inserides en la societat contemporània, que han
estat revulsives en els darrers anys per a les ciències humanes i socials i que, alhora, són
ben d'actualitat en aquests moments.
Igualment en la part miscel·lània de la revista incloem quatre aportacions molt en la línia
dels nostres objectius programàtics: les de T. Cambra («El web 2.0 com a distòpia en la
recent internet»), Edgardo Civallero («Cultures ancestrals en universos moderns»), Núria Bel,
Santiago Bel, Sergio Espeja, Montserrat Marimon i Marta Villegas («El projecte CLARIN: una
infraestructura de recerca científica per a les humanitats i les ciències socials») i Roser
Morante Vallejo («Etiquetatge automàtic de rols semàntics amb un sistema d'aprenentatge
basat en memòria»).
Finalment, ens complau comprovar l'interès sostingut que la revista i els seus continguts
susciten. DIGITHUM compta amb una mitjana mensual de 2.100 visites i més de 1.600 PDF
descarregats (que sumen prop de 9.200 descàrregues de PDF des de 2005, sense incloure els
set números anteriors a aquesta data), i de 350 subscriptors en tres idiomes.
Igualment ens plau, i molt, com ja hem dit, que augmentin en nombre i en prestigi les bases
de dades que indexen DIGITHUM, tal com es pot veure a l'apartat d'indexació. Les darreres
inclusions han estat al catàleg de Latindex (el sistema regional d'informació en línia per a
revistes científiques de l'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal); a la Modern
Language Association (MLA) International Bibliography (recull avaluat de llibres i articles
sobre llengües modernes, literatures, folklore i lingüística); i a Linguistic abstracts (recull
avaluat d'articles sobre lingüística i filologia publicats des de 1985).
Es tracta del resultat positiu dels esforços que hem comentat a l'inici, la qual cosa satisfà
legítimament. Però, a més, aquesta informació és rellevant per als lectors que ens visiten i,
especialment, per als autors que vulguin enviar articles per a ser avaluats i, si s'escau,
publicats a DIGITHUM, que cada cop són més.
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