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EINA.- Curs 76/77. 

Biblioteca II. 

J. E. Hernandez-Cros 
Arqt. 

L 1asignatura s'ha orientat en base a una participaciÓ total de 
l'alumne. Aquesta participació es indispensable doncs Bibliote
ca II no es planteja amb un programa tancat ni amb exposicions 
magistrals per part del professor. A partir del coneixement 
d'unes exposicions i actituts tebriques, es preten estimular 
--9om activitat central de tot el curs-- debats i exercicis de 
cr~tica al voltant de conceptes tebrics implicats en 1 1actitut 
de disseny. A partir del diàieg i la discussiÓ el camp de les 
matèries en estudi anirà ampliant. se i enriquin~~ essent dessit-
jable que, d'aquesta menera, al final de curs s'hagi pogut obrir 
al màxim el camp dels temes tractats. 

En quant a l'organitzaciÓ concreta per aquest any, el primer tri
mestre s'assignaran als aluoo1es, en grups de dos, diferents tex
tes (articles, / exposicions, capÍtOls de llibres, ••• ) tots ells 
amb el nexe comu de la ornamentació, bé que tractats desde ac
tituts diferenciades. A cada classe es farà, per part d'un (o dos) 
d'aqu~s grups actuant com a ponents, l'exposiciÓ de les tesis 
de l'article i la seva cr!tica, essent debatut(s) a continuaciÓ 
per part de tot el curs. Previament, en converses amb els alum
nes s'els haurà proporcionat la bibliografia mes adient a cada 
tema. La nova problemàtica que s•haurà anat suscitant, es cobri
rà amb l'assignació dels nous textes pertinents, que emplena-
ran, d'aquesta manera, els dos restants trimestres. 

Cada grup de dos alvEnes tindrà de realitzar, sobre els arti
cles per ells analitzq_ts, tms exercicis de composiciÓ a manera 
de traducció, exposicj_Ó o interpretació gràfiques de les tesis 
en a~uells contingudes. Es faran mitjançant sistemes de represen
tacio lliu.res i s'entregaran abans de finalitzar cada trimes
tre, essent susceptibles d'una exposiciÓ a l'abast de tota l'Es
cola. 
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