Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017
Organització: Associació d’Editors del País Valencià
Col·laboradors: Federación de Gremios de Editores de España
Generalitat Valenciana
Dates: Del 3 al 6 d’abril de 2017

Objectius
- La Fira Internacional de Bolonya és un centre de compravenda de drets, una iniciativa
dedicada a l'intercanvi de drets entre el món del llibre i l'audiovisual.
- Els editors participants podem presentar candidatura al premi “Bologna Ragazzi Award” , un
premi de reconeixement al llibre destacat pel seu contingut, disseny i il·lustració.

Descripció
La Fira Internacional del Llibre Infantil de Bolonya, de caràcter exclusivament professional, està
considerada com l'encontre internacional de major rellevància en el món literari infantil i juvenil.
La Fira del Llibre de Bolonya s'ha convertit en l'única gran plataforma dedicada a l'espectre
complet de continguts per a xiquets i joves des del llibre imprès a l'edició en la web o des dels
audiovisuals a les aplicacions.
Amb l'objecte de vendre i comprar drets d'autor, triar la millor oferta editorial o de continguts
per a xiquets i joves (fins a 18 anys), en la Fira del Llibre Infantil de Bolonya es reuneixen els
principals agents del sector: editors, autors, il·lustradors, traductors, agents literaris,
productors de cine-TV, llicenciants i llicenciataris, distribuïdors, llibrers, bibliotecaris, etc.
En els més de 20.000 metres quadrats de la Fira es realitzen diverses activitats
complementàries, com l'Exposició d'Il·lustradors, les tertúlies del Café d'Il·lustradors i l'entrega
del "Bolonga Ragazzi Award", iniciativa que reconeix anualment els millors llibres infantils en
termes de disseny gràfic i editorial en quatre categories: Ficció, No Ficció, Nous Horitzons i
Opera Prima.
La participació agrupada de les editorials valencianes va ser, un any més, a l' Stand de la FGEE
subvencionat per la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana. La Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha facilitat la participació d'editorials valencianes e
dins de les accions de fomentar la cultura valenciana en l'exterior que s'arreplega en el Pla
Valencià d'Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives.

Participants
Andana Editorial
Algar Editorial
Edicions 96
Media Vaca
Onada Edicions
Ediciones Babylon
Perifèric Edicions

Conclusions
La Fira s'ha consolidat, un any més, com a referent del món editorial infantil i juvenil, adaptantse als nous formats electrònics que, cada vegada, estan cobrant més força.
Els resultats d'aquesta edició han sigut bastant positius. Aquesta fira constitueix una bona
oportunitat per a establir contactes comercials entre editors valencians i estrangers i obrir
possibilitats d'establir noves cooperacions editorials, compravenda de drets i coedicions.
Així mateix, és un lloc de trobada on els il·lustradors cobren un paper rellevant i tenen ocasió de
mostrar les seues obres.

