DIGITHUM, les humanitats en l’era digital, va obrir, com sabeu, una nova etapa amb el
número anterior, en què estrenava un format renovat, sistematitzava els seus objectius i
línies d'actuació i reprenia la publicació d'un dossier temàtic com a part central de l'edició.
Ara fem un pas més en consolidar l’estructura organitzativa (consell editorial i assessors) i
els procediments de revisió i arbitratge, que ja entren en ple funcionament. Així mateix, les
contínues millores formals també han donat els seus fruits. És una satisfacció per a nosaltres
que un recent informe emès pel Centro de Información y Documentación Científica hagi
situat DIGITHUM en cinquè lloc pel que fa al compliment dels seus requisits de qualitat dins
una llista exhaustiva de revistes electròniques d’àmbit peninsular.
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Pel que fa als continguts, el nivell i la varietat de les col·laboracions incloses fins ara, en un
procés de sostinguda millora, també han fet que la revista hagi estat incorporada en
nombrosos directoris (de revistes científiques, de biblioteques i en directoris generalistes),
locals i internacionals, en pàgines web i directoris temàtics i en els principals cercadors de la
Xarxa, entre els quals destaquem la nostra inclusió a Latindex i a DOAJ. Aquestes notícies
no sols són reflex dels esforços realitzats i ens permeten d’experimentar un goig legítim,
sinó que, a més, tenen un interès rellevant per als nostres lectors i també, i ben
especialment, per als eventuals candidats a autors.
A hores d’ara també hem iniciat el tràmit prop de l’AGAUR (DURSI) per tal d’instar la
incorporació de la revista a les llistes CARHUS (puntuable per a l’acreditació del professorat),
sobre la base dels informes que hem sol·licitat a diversos experts externs a DIGITHUM i bons
coneixedors del camp de la difusió científica i del món digital, informes que han estat
positius en tots els casos.
La revista conté en aquest número un dossier que ha coordinat la Dra. Glòria Munilla i que té
com a títol "Gestió de la cultura, una nova disciplina?", a més d’un seguit d’articles sobre
aspectes tan diversos com ara les tecnologies en la formació dels geògrafs, l’amor
trobadoresc i els xats, la campanya per a obtenir el domini .cat o les cerques a Internet com
a base per a un corrector gramatical.
Esperem que tot plegat sigui del vostre interès.
Francesc Núñez
Director
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