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Antecedents
La Fundació FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura és un organisme sense ànim de lucre que té
com a objectiu desenvolupar projectes i accions que valoren el llibre i la lectura en la societat,
amb la finalitat d'augmentar el prestigi de la lectura, fomentar l'hàbit lector, enfortir el sector
editorial, potenciar les llibreries i donar visibilitat als autors.
La Fira del Llibre de València, que se celebrarà entre abril i maig en els Jardins de Vivers, és
una de les cites culturals de referència de la ciutat de València i, sense dubte, la més important
en l'àmbit de la literatura.
La Fundació FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura es va unir en 2015 al Gremi de Llibrers de
València, organitzador principal de l'esdeveniment des de final dels anys 70. Atenent als seus
objectius fundacionals, FULL col·labora amb el Gremi de Llibrers en l'organització de les
activitats culturals que es desenvolupen a l'entorn de la Fira del Llibre, amb especial atenció a
la presència d'autors en l'esdeveniment.
Paral·lelament a l'exposició i venda de llibres, un dels principals atractius de la fira és la seva
oferta cultural. El certamen s'ha convertit en un focus d'atracció tant per al públic com per a les
editorials i professionals on, a més de presentar les seves novetats, poden realitzar trobades o
reunions.

Propòsit
Dins de la Fira del Llibre de València es realitza una fira de foment lector. Entre les seues línies
d'actuació, complint amb el seu objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de
difusió i transmissió de la cultura, es troba impulsar accions que faciliten la labor dels
professionals que treballen en el Foment de la Lectura al nostre país.
Aquest projecte té tres vessants:
•
•
•

Fira del llibre Tv, es crea un plató on s'entrevisten autors i s'emet per streaming i, més
tard, els vídeos estan a la disposició del públic al canal de Youtube.
Estand propi, es crea un punt de trobada i d'informació per a professionals.
Espai de Lectura de la Fira. Fomentar l'hàbit lector entre els més joves.

Estand de FULL
La pròpia Fundació compta amb un estand d'informació sobre els seus projectes en la Fira del
Llibre, com a punt de trobada entre professors, bibliotecaris, editors, gestors culturals, autors,
il·lustradors, etc. FULL s'encarrega de l'atenció al públic en aquest estand. L'experiència dels
últims anys ens mostra que es tracta de l'aparador perfecte per ampliar l'abast de les accions
empreses des de la Fundació i fer-les arribar al públic general, no vinculat al sector.
Una de les accions importants que es va realitzar a l’estand va ser la signatura d'un acord de
col·laboració. FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura i EAPN-Xarxa per la Inclusió van signar un
conveni de col·laboració per a desenvolupar activitats de foment de la lectura amb població en
risc o en situació d'exclusió.
El conveni contempla facilitar la participació dels col·lectius integrants en EAPN CV en les
accions de foment de la lectura promogudes per FULL; dissenyar accions específiques per a
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ajustar-se a les necessitats dels esmentats col·lectius, i incloure el foment de la lectura en la
formació per a orientadors i treballadors de les entitats que conformen EAPN.
EAPN-Xarxa per la Inclusió és una coalició independent de 27 organitzacions socials
involucrades en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social a la Comunitat Valenciana, com
ACCEM, Adelante, Càrites CV, CEAR PV, Creu Roja CV, Fundació Secretariat Gitano,
Jovesolides o Movimento miedo Paz.

Objectius
•

Crear un espai de trobada entre professionals del foment lector.

•

Donar a conèixer les accions de la Fundació FULL entre els professionals.

Destinataris
•

Visitants professionals de la Fira del Llibre (professors, bibliotecaris, gestors culturals,
…)

Fira del Llibre TV
Els autors convidats per l'organització, a més de signar exemplars de les seues obres,
participen en les activitats culturals de la fira, com taules redones, conferències, trobades amb
lectors…
Una de les activitats que millor acolliment té des que es va començar a realitzar fa diversos
anys són les entrevistes públiques.
La fira compta amb un set de televisió en el qual un periodista especialitzat en literatura
(Manuel Gil) entrevista una selecció d'autors convidats. El set compta amb espai per al públic,
que pot seguir l'entrevista en directe i fins i tot intervenir en una roda oberta de preguntes als
autors.
Aquestes entrevistes són gravades i emeses en streaming al canal de televisió de la Fira del
Llibre. Una vegada finalitzats els directes, les peces queden emmagatzemades al canal de
Youtube de la fira. Aquests vídeos, a més de tenir un important valor documental, es publiquen
durant la fira, de manera que pot ser utilitzat com a promoció per les editorials o autors, així
com pels mitjans de comunicació.
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Objectius
•

Promocionar i donar visibilitat als autors i autores.

•

Crear recursos audiovisuals de foment de la lectura

Destinataris
•

Autors participants en la Fira del Llibre

•

Públic general
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Biblioteca
La Fira del Llibre compta amb un espai de lectura destinat al públic més jove del certamen.
En aquest espai els visitants poden prendre's el seu temps per a llegir una selecció de les
novetats que les editorials presenten en la fira. A més, aprenen a familiaritzar-se amb el
funcionament d'una biblioteca: hi ha una bibliotecària que els ajuda a trobar el llibre que estan
cercant, o els recomana una lectura apropiada per a la seua edat, comparteixen l'espai i els
llibres amb altres xiquets i les seues famílies, aprenen a cuidar els llibres perquè puguen ser
llegits per més xiquets, etc.
L'espai de lectura permet a les famílies prendre's un descans en la seua visita a la fira i
compartir moments de complicitat entre llibres.
A més, enguany es va realitzar la “I trobada de Bibliotecaris i llibreters: Junts a la fira”. Una cita
que pretenem que es consolide, atès que va ser molt gratificant per a tots els participants.
Per a aquesta activitat es compta amb la presència del Bibliobús del COBDCV i la visita dels
bibliotecaris a la fira. Aquesta jornada de treball pretén identificar línies de treball conjunt i
sinergies.

Objectius
•

Familiaritzar al públic infantil amb les biblioteques.

•

Fomentar la lectura al seu vessant lúdic, complementària a l'oferta que els xiquets i
joves reben des de l'entorn acadèmic.

Destinataris
•

Públic infantil i familiar.

