Comunicació: Webs AEPV

La presència de l’AEPV a la xarxa està definida per quatre portals web: PORTAL
D’EDITORS (+ INTRANET ASSOCIATS), VALENCIAN BOOKS, el web d’audiovisuals
ESCRIPTORS VALENCIANS TV i LITERARY MARKET.

PORTAL D’EDITORS
http://www.editorsvalencians.com/
Portal web amb continguts orientats als professionals del món del llibre, bé siguen
editors, llibreters, distribuïdors, escriptors, etc., o notícies, enllaços, documentació,
fitxes editorials, premis i concursos, subvencions, etc.
Al llarg del període s’ha renovat completament aquesta web dels editors valencians
que funciona des de 2006, tant a nivell de disseny com de continguts, que s’han
ampliat i reclassificat.

Presenta els següents apartats:
-

ASSOCIACIÓ: On es presenta l’AEPV, i tota la informació per poder associarse; organigrama de la Junta Directiva i altres dades d’interés

-

EDITORIALS: Un llistat de totes les editorials associades, amb les seues
dades de contacte.

-

NOTÍCIES: Notes de premsa i últimes notícies del sector

-

DOCUMENTACIÓ: Estudis i enquestes, mercats internacionals, hàbits de
lectura i compra de llibres...

-

RECURSOS PROFESSIONALS: On s’ofereix, per a tots els lectors, informació
útil sobre el sector del llibre i l’edició: enllaços d’interés, bibliografia, ajudes i
subvencions.

També inclou l’accés al PARC DE PROVEÏDORS, amb tarifes especials i descomptes
per als nostres associats.
Visites
La web rep al voltant de 2.000 visites mensuals.
Intranet associats
Des de a l’any 2006 en què començà a funcionar la plataforma de distribució, tota
la informació que circula entre la secretaria tècnica i els editors associats és emesa
per webmail; així queda enregistrada i organitzada a l’extranet de la web, de tal
manera que després pot ser consultada pels usuaris autoritzats.

VALENCIAN BOOKS
http://www.valencianbooks.com/
La presència del llibre valencià en fires internacionals, mitjançant un portal
d’Internet que ofereix una guia de llibres valencians els drets dels quals estan
disponibles per a la seua traducció; aquesta web es completa amb un diccionari
audiovisual d’autors i una selecció de títols elaborada per experts, amb crítiques,
notícies i galeries audiovisuals, per a fer visible i reforçar la internacionalització del
llibre i la cultura valenciana.
Ha recollit informació sobre les activitats d’escriptors i editors a la Fira Infantil i
Juvenil de Bologna des de l’edició de 2015 i de LIBER des de 2014.

ESCRIPTORSVALENCIANS.TV
http://www.escriptorsvalencians.tv/

http://www.escriptoresvalencianes.tv

Web de l’AEPV dedicat a la promoció i a la difusió de les escriptores i escriptors
valencians i dels seus llibres i activitats. Canal webTV 2.0.
Aquesta web vol impulsar la lectura, contribuir a la divulgació i al coneixement dels
escriptors per part de la societat i contribuir a la divulgació i al coneixement de la
literatura valenciana.
Respecte al contingut, Escriptorsvalencians.tv es nodreix de vídeos produïts per la
pròpia AEPV sobre escriptors i llibres valencians, vídeos elaborats per les editorials
associades, o pels mitjans de comunicació. Tots els vídeos estan etiquetats i
organitzats en distintes seccions (llibres, autors, editorials, notícies) de manera que
puguen conformar una base de dades audiovisual, actualitzada i de fàcil consulta,
de la literatura valenciana actual.
Escriptorsvalencians.tv està integrada dins del projecte de l’AEPV de presència del
llibre valencià a la xarxa; així, cada vídeo enllaça amb la fitxa del llibre, o l’entrada
al Diccionari d’autors del Portal del Llibre.
Actualment, hi ha un total de 980 vídeos d’autors i llibres valencians; més de 200
escriptors han participat en este canal TV.

LITERARY MARKET
http://www.literarymarket.eu/
És una plataforma web per a la compravenda de drets de traducció per a editors
independents. Aquesta web està dins del projecte Pubcoop format per tres socis:
AEPV, editors Lituans i editors romanesos.
Es proposa dissenyar i desenvolupar una aplicació a partir de tres nivells:
• Usuaris autoritzats: gestionen els continguts i publiquen al portal web.
• Empreses editorials: publiquen i gestionen els llibres disponibles per a la
seva traducció
• Usuaris generals: tant sols consulten la informació publicada
Característiques principals de l'aplicació
• Dinamisme: el personal d'associacions pot actualitzar i inserir contingut
fàcilment i ràpidament.
• Arquitectura escalable: permetrà créixer i evolucionar les noves necessitats i
funcionalitats que cal incorporar.
• Amigable: fàcil d'usar i de fàcil accés, respectant tots els estàndards
d'usabilitat de les aplicacions web.

Presenta un disseny elaborat amb importància en la imatge i la informació que es
transmet al públic. Compleix els principis fonamentals d'un portal d'aquestes
característiques: usabilitat, accessibilitat, fàcil accés a la informació, posicionament
de continguts en navegadors web.
Aquesta interfície pública mostra la informació proporcionada a través del gestor de
continguts.
•
Notícies relacionades amb el projecte
•
Informació general sobre el projecte.
•
Llibres disponibles per a la traducció.
•
Informació sobre editors que participen en el projecte.
•
Informació sobre beques de traducció disponible en diferents països.

