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II PREMIS DE CREACIÓ LITERÀRIA
DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu organitza una àmplia varietat d’activitats encaminades a
promoure la lectura. Recitals poètics, representacions teatrals, trobades amb autors i publicacions
específiques sobre didàctica de la lectura compten en l’haver de la nostra institució en este interés.

Enguany, la Biblioteca ha posat en marxa tallers de creació literària perquè xiquets, jóvens i majors
puguen desenrotllar la seua creativitat. Una proposta que, en esta edició, ha comprés tot tipus de gèneres,
des de la narrativa o la poesia, fins a noves formes d’expressió com el còmic, antany considerat un gènere
menor, però hui en dia convertit en una de les millors ferramentes perquè xiquets i jóvens es familiaritzen
amb la cultura escrita.

Com a complement i desenrotllament d’esta activitat i a fi de continuar col·laborant amb la comunitat
educativa, la Biblioteca Valenciana convoca estos premis les bases dels quals són les següents:

1. TEMA: Atés que la UNESCO ha declarat l’any 2016 com a l’Any Internacional de l'Enteniment
Mundial (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002225/222572s.pdf), el tema haurà de versar sobre
qualsevol aspecte relacionat, directament o indirectament, amb esta efemèride.

2. IDIOMA: En valencià o castellà.

3. GÈNERES: Còmic, narrativa o poesia.

4. DESTINATARIS: Públic escolar:
•

Còmic: 5é i 6é de Primària.

•

Narrativa: ESO i Cicles Formatius.

•

Poesia: Batxillerat i Formació d’Adults.

5. EXTENSIÓ I FORMAT:
•

Còmic: Entre 1 i 2 pàgines en A3 o entre 2 i 4 pagines en A4, en color o en blanc i negre.

•

Narrativa: Entre 4 i 8 pàgines A4 (Times New Roman, 12, interlineat doble).

•

Poesia: Entre 1 i 2 pàgines A4 (Times New Roman, 12, interlineat doble).

6. TERMINI: Fins al 23 d'abri1 de 2016.

7. FORMA DE PRESENTACIÓ:
•

En una pàgina adjunta i separada, el treball indentificarà el títol, autor, centre docent, nivell
educatiu i docent responsable.

•

Cada centre educatiu podrà presentar fins a cinc treballs per gènere. Es recomana realitzar
internament un procés de preselecció.

•

El treball es pot enviar per correu postal o per via electrònica:
o Correu postal:
A/a.: Unitat de Difusió.
Monestir de Sant Miquel dels Reis.
Av. de la Constitució, 284.
46019 València.
o Via electrònica: Com a adjunt a bvdifusion@gva.es.

8. FALLADA: Els premis es decidiran a principis de maig de 2016.

9. PREMIS: Les persones guanyadores rebran un lot de llibres. A més, tots els participants que ho
desitgen podran exposar els seus treballs i s'estudiarà la seua possible publicació.

