SSiim
mppoossii ssoobbrree eell lllliibbrree,, llaa lleeccttuurraa ii lleess bbiibblliiootteeqquueess::
Prospectiva per al disseny de polítiques públiques valencianes
València 29 i 30 de setembre de 2009
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Avinguda Blasco Ibañez 32 _ València 46010

Objectius del Simposi: Analitzar el panorama de l’edició, la lectura i les
biblioteques, debatre sobre el seu futur i formular recomanacions per al disseny de
polítiques públiques de producció, difusió i accés al llibre valencià, amb un èmfasi
especial en les campanyes de lectura i en el paper de les biblioteques com a
centres de promoció cultural.

Organització: Associació d’Editors del País Valencià i Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana (Universitat de València).

Col·laboradors: Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària
(Universitat de València), Generalitat Valenciana. Direcció General del Llibre,
Arxius i Biblioteques, Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació (Universitat de València), Museu Valencià de la
Il·lustració i la Modernitat (MUVIM), Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, Unitat d’Investigació d’Economia de la Cultura (Universitat de
València) i Diari Levante-EMV.

Direcció: Gemma Lluch (IIFV), Manel J. M. Romero (AEPV) i Miquel Nicolás (UV).
Destinataris: Editors, bibliotecaris, tècnics en gestió cultural, llibreters,
responsables institucionals relacionats amb la indústria del llibre i el foment de la
lectura, docents, estudiants Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària,
Màster en Gestió Cultural, etc.

Programa:
Dimarts 29 de setembre de 2009
Saló Enric Valor, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Universitat de València),
Avinguda Blasco Ibáñez 32, 46010 València
10.00 hores

Inauguració i benvinguda

10’30 – 12’00: Ponents. Anàlisi i formulació de recomanacions per al desenvolupament de
polítiques públiques que ajuden a la producció, la difusió i l’accés al llibre.
20’ Editorials: Antonio María Ávila (Director executiu de la Federación de
Gremios de Editores de España)
20’ Lectura: Gemma Lluch (IIFV-Universitat de València, Cerlalc-Unesco)
20’ Biblioteca: Antonio Basanta (Vicepresident executiu i director general
Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
12’00-12’30
CAFÉ
12’30 -14’00: Panelistes
10’ Marta Vilagut (Editora Destino i Presidenta del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil)
Les editorials i les polítiques públiques: Què proposa l’editor a l’administració i
quines polítiques públiques proposa per motivar l’edició en català?

10’

Pere Duch (Llibreria Babel)

Editorials

Les llibreries culturals: Com ha de canviar la llibreria com a centre de cultura,
un negoci orientat a la satisfacció d’un client consumidor de cultura, a més de
comprador de llibres.

10’

Jose Luis Cortés (Publicaciones Infantiles y Juveniles Grupo SM i Presidente
del presidente del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil)
L’edició per als lectors del futur: Què pot fer l’editor per a guanyar lectors de
futur; des del punt de vista de l’editor, quines polítiques públiques afavoriran
la creació de lectors.

10’

Joan Portell (Revista Faristol, coordinador Municipi Lector)
La promoció de la lectura: Quines són les claus per a programar els projectes
de promoció de la lectura, quins són els criteris per avaluar-ne els resultats i
quin el paper dels diferents agents culturals.

Lectura

10’

Pedro Muelas (Director Adjunt del Levante El Mercantil Valenciano)
La promoció de la lectura des de l’empresa privada: Com promocionar la
lectura de premsa, quines campanyes poden fer llegir premsa i què pot fer la
premsa per fer llegir, quines polítiques s’han de dissenyar per a promocionarne la lectura.

10’

Antonio Ariño (Vicerector de la Universitat de València)
Els hàbits culturals de la pròxima dècada: quin és el paper de la lectura en els
hàbits de consum cultural, quins consum culturals es relacionen amb la lectura.

Biblioteca

10’

Ignacio Latorre (Biblioteca Pública Requena)
El paper de la biblioteca en el municipi: com activa la lectura en totes
les franges d’edat, quines polítiques poden ampliar el treball de la
biblioteca.

10’

Alasne Martín (Centro de Ocio y Cultura AlhondigaBilbao)
Un centre de lectura entre la cultura i l’oci: quin paper té la lectura en un
centre cultural a la ciutat de Bilbao, com es dissenya la programació de la
lectura.

10’

14’00 – 16’00

Pedro Cerrillo (Universidad de Castilla La Mancha)
El paper del mediador/gestor de les pràctiques de lectura: quina
formació necessita, quin és el responsable de facilitar-la, quines
polítiques públiques i universitàries s’han de desenvolupar.

DINAR

16’00 – 18’00: Resum de les propostes i dels exemples exposats pels ponents i panelistes.
10’ Josep Antoni Fluixà (President de la Fundació Bromera per al Foment de la
Lectura)
10’ Rafael Domínguez Romero (Vicepresident de l’Associació d’Editors del País
Valencià)
10’ Fernando Lliso Bartual (Cap de l'Àrea de Coordinació del Llibre i
Biblioteques, Generalitat Valenciana
Torn obert de les intervencions dels assistents

Visita a l’exposició “Suma+sigue del disseny a la Comunitat Valenciana” i vi d’honor.
MUVIM C/ Guillem de Castro 8 i carrer Quevedo, 10; 46001 València

Dimecres 30 de setembre de 2009
Saló Enric Valor, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Universitat de València),
Avinguda Blasco Ibáñez 32, 46010 València
09.30 – 11’30

Discussió de les conclusions i aprovació del document: “Directrius per al
disseny de polítiques públiques de lectura”. Coordinació Gemma Lluch,
Manel JM Romero, Miquel Nicolás i Pau Rausell

11’30-12’00

CAFÉ

12’00

Roda de premsa: Comunicació de les directrius per al disseny de polítiques
públiques de lectura

Butlleta d’inscripció
Cognom i nom:
Telèfon i e-mail:
Adreça postal:
Activitat:
Empresa o Institució:
Envieu la inscripció a una d’aquestes adreces:
Institut Interuniversitari de Filologia Valencia. A/a Susana Tomas. Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació. Avinguda Blasco Ibañez 32. València 46010.
Susana.Tomas@uv.es
Associació Editors País Valencià. A/a Manel J. Romero. Plaça Tetuan, 19 entresòl.
València 46003. secretaria@aepv.net
La inscripció i assistència és gratuïta.
Limitació de places.
Les persones que ho sol·liciten rebran un certificat d’assistència al simposi, expedit
per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat de València) i l’AEPV.

