Inscripció
Matrícula gratuïta.
La inscripció s’ha de realitzar en l’apartat
«Activitats» de la web
www.clubdelecturaenvalencia.org

#SeminariEntreLínies2
Jornada formativa
adreçada a biblioteques
i professionals del
sector del llibre

Termini: fins al 24 de gener de 2022, inclòs.
Places limitades.
Certificació
La Fundació Bromera enviarà per correu-e
un certificat d’assistència a tot l’alumnat.
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana
(COBDCV) certificarà l’assistència als
professionals de les biblioteques.
Organitza:

4 de febrer de 2022
Octubre Centre de Cultura Contemporània
(c/ Sant Ferran, 12, València)
Amb el suport de:

Programa d’activitats
10.00 h Inauguració.

La biblioteca i la llibreria:
espais per a crear vincles i comunitat
10.15 h

Taller sobre tècniques de dinamització.

Presenta: Amparo Pons, de la Biblioteca de L’ETNO.
Museu Valencià d’Etnologia.

Maria Bravo (Gandia, 1978) dirigeix la llibreria Ambra Llibres de Gandia des del
2011 i exerceix d’administradora i sòcia
fundadora de la productora Ambra Projectes Culturals. És la presidenta de la
Fundació Fira del Llibre de València.
11.15 h Pausa-café.

Els clubs de lectura en la llibreria
11.45 h Sessió pràctica sobre clubs
de lectura infantils i juvenils.
Presenta: Lola Moreno, professora de valencià.

Germán Machado (Montevideo, Uruguai, 1966) és escriptor, gestor cultural i
llibrer especialitzat en llibres infantils i juvenils a El Petit Tresor. Entre moltes altres
activitats, gestiona els clubs de lectura
amb infants i joves de la llibreria.

La innovació
en el foment de la lectura
12.45 h Taula redona d’experiències
d’animació lectora.
Modera: Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera.

Juan Sobrino (Madrid, 1971) és director
de la Biblioteca Municipal de Soto del Real
des de 2006. A més, ha rebut nombrosos
reconeixements i va ser inclòs, al 2021, a la
llista de «Les 100 persones més creatives
d’Espanya» de la revista Forbes.
José Mª Uría Fernández (Madrid, 1971)
dirigeix el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia. Doctor en
Ciències de la Informació, és el creador i
coordinador de la iniciativa «Los libros, a
las fábricas», Premi Nacional de Foment
de la Lectura 2021.
Cristina Marqués (Quartell, 1972) és professora de valencià de l’IES Jorge Juan de
Sagunt. Va guanyar el Premi d’Experiències
de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira
2009 i ha sigut finalista de l’edició de 2021.
També va aconseguir el segon guardó del
Premi Llegir 2019.
Agustí Granja (Badalona, 1973) és bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques Públiques
Municipals de la Vall d’Uixó. En 2021 el Ministeri de Cultura ha guardonat el projecte
«Biblioteca social i participació ciutadana»
de la seua biblioteca amb el Premi María
Moliner.

14.30 h Cloenda.

