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Office de Coopération et d’Information Muséales (OCIM) [2]
La mediació digital, que es materialitza a través de dispositius tecnològics fixos o mòbils als museus i exposicions
o a través d’aplicacions a internet o a les xarxes socials, son objecte d’inversions molt importants per part de les
institucions culturals. Aquesta bibliografia comentada presenta uns 150 ítems, entre llibres, articles i recursos en
línia, per a la reflexió i l’anàlisi de l’estat de la qüestió en l’ús de les tecnologies digitals i la seva relació amb els
públics, els objectes culturals i els coneixements.
Es tracta d’una bibliografia comentada realitzada pel Servei d’informació i documentació de l’OCIM [3] en el marc
de les jornades ‘Analyser les relations entre public, numérique et institutions culturelles’, organitzades pel l’OCIM
i celebrades a Paris el juny de 2014.
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Inicia sessió [6] o registra’t [7] per enviar comentaris

Categories: Patrimoni cultural
Categories: Gestió cultural
Categories: Creativitat, innovació i Tics
Etiquetes: exposicions
Etiquetes: bibliografia (forma)
Etiquetes: tecnologia
Etiquetes: públics
Etiquetes: cultura digital
Etiquetes: xarxes
Etiquetes: app
Etiquetes: museus
Etiquetes: mediació
Etiquetes: comunicació

Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona. Montalegre, 7. Pati Manning. 08001 Barcelona. Tel. 934 022 565 Fax
Page 1 of 2
934 022 577

Bibliografia per a la reflexió i l’anàlisi de les relacions entre públics, tecnologies digitals
Publicat a Interacció (http://interaccio.diba.cat)
[8]

URL d'origen: http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2014/09/05/bibliografia-per-reflexio-analisi-de-les-relacionsentre-publics-tecnologies-digita
Enllaços:
[1] http://interaccio.diba.cat/members/centre-dinformacio-documentacio
[2] http://www.ocim.fr/
[3] http://www.ocim.fr/activites/information-documentation/
[4] http://cercles.diba.cat/documentsdigitals/pdf/E140158.pdf
[5] http://cercles.diba.cat
[6] http://interaccio.diba.cat/
[7] http://interaccio.diba.cat/form/alta-comunitat
[8] http://interaccio.diba.cat/node/5279

Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona. Montalegre, 7. Pati Manning. 08001 Barcelona. Tel. 934 022 565 Fax
Page 2 of 2
934 022 577

