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1. Proofreading

• Estat actual: 19.586 pàgines
revisades o validades.

• Índex dels llibres.

• 10è idioma en nombre de
pàgines revisades.

• GLAM: transcripció
d’incunables.

https://ca.wikisource.org/wiki/Especial:IndexPages


2. Digitalització de fons
• Digitalitzacions segons origen:

• Fons propis. (viquipedistes o adquisicions a llibreries d’antic)

• Fons entitats GLAM:
• Partitures

• Biblioteques sense capacitat de

digitalització

• Postprocessament:
• ScannTaylor (tractament)

• OCR: Abbyy FineReader (privatiu)

CC BY-SA 2.0. DIYBookScanner via Flickr

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://www.flickr.com/photos/derechoaleer/sets/72157641277982783


3. Importació de facsímils
• Cicle d’importació de facsímils està prop de tancar-se:

• Llibre digital > Internet Archive > Commons Wikimedia > Viquitexts

• Biblioteques digitals disponibles amb llibres en català:
• Google books

• MDC (Memòria Digital de Catalunya)

• Càtedra Marius Torres

• Enllaços:
• BUB

• IA-Upload

• Anskarbot (fase de proves)

http://tools.wmflabs.org/bub/
http://tools.wmflabs.org/ia-upload/commons/init


Cicle entre Viquitexts i les biblioteques digitals

CC BY-SA 3.0. Aubrey via Wikimedia Commons

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


4. Traduccions d’obres

• Traducció d’obres en domini públic en d’altres idiomes pels 
mateixos usuaris.

• Un traductor apareix cada any per penjar els llibres que ha 
traduït durant l’any.

• Exemple: Simone Weil

• GLAM: Graus de traducció i interpretació

https://ca.wikisource.org/wiki/Autor:Simone_Weil


5. Creació de categories

• Tenim un arbre de categories molt pobre:
• Per autor (estat bo)

• Per any (estat bo)

• Per idioma d’origen (estat bo)

• Per temàtica (estat incomplet i pobre)

• Per tipus (estat incomplet i pobre)

• Per països (estat pràcticament inexistent)

• Per editor (no iniciat)

On començar? https://ca.wikisource.org/wiki/Categoria:Principal

https://ca.wikisource.org/wiki/Categoria:Principal


6. Audiollibres

• Presència incipient en català a la xarxa.

• No existeix repositori conjunt d’audiollibres en català.

• Primers projectes audiollibres a través d’institucions GLAM
• Dia de la poesia (biblioteques, ed. 2014)

• Contes per a nens (projectat)

https://ca.wikisource.org/wiki/Viquitexts:Dia_de_la_poesia
https://ca.wikisource.org/wiki/Viquitexts:Audiollibres/Cat%C3%A0leg_de_llibres


7. Lletres i partitures
• Reproducció de partitures midi.

• Programat amb Lilypond.

• Curset de programació de partitures en català (by Anskar)

• Categoria amb partitures per programar. (152 pendents)

• En un futur Wikisource per partitures sense lletra.

• Exemple cançó Nadal.

https://ca.wikisource.org/wiki/Ajuda:Partitures
https://ca.wikisource.org/wiki/Categoria:P%C3%A0gines_amb_partitures_sense_format
https://ca.wikisource.org/wiki/30_can%C3%A7ons_populars_catalanes/Nadal


8. Modernització de textos

• Domini públic format principalment per llibres prefabrians.

• Actualment, inexistents.



9. Viquirepte Jocs Florals de Barcelona

• Què? Concurs de Validació i Revisió de pàgines.

• Motiu? Celebració de l’11 aniversari de Viquitexts

• Sobre què? Jocs Florals de Barcelona del 1959 fins el
1907.

• Quan? Del 14 al 24 de novembre.

• Hi ha premi?
• 1r. Ereader Kobo GLO. 6’’

• Sorteig d’1 val 20€ Amazon entre tots els participants.

• Us animeu a participar-hi? http://ves.cat/l-01

http://ves.cat/l-01


I vosaltres, amb quina tasca us quedeu?


