
V CONCURS DE BOOKTRÀILERS 

“ZONA LLIBRE ZONA LLIURE” 2022. 

 

BASES 

 
Les biblioteques de Corbera, Guadassuar, Llombai, Polinyà del Xúquer, Sollana i Almussafes 

membres del projecte Zona Llibre Zona Lliure, convoquen el cinqué concurs de booktrailers adreçat 

a joves, amb l’objectiu de dinamitzar i promoure la lectura en valencià i de valencians/es. 

S’entén pe booktrailer un vídeo curt que té com a objectiu presentar un llibre de manera breu, visual 

i suggeridora per despertar l’interès del lector per llegir aquell llibre. 

1.- Destinataris. Podran inscriure's tots els joves des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat de manera 

individual o en grup de quatre persones màxim. 

 

2.- Inscripció: del 23 d’abril al 27 de maig presentar o enviar a les biblioteques convocants la 

següent documentació: 

 Fitxa d’inscripció degudament complimentada 

 Autorització signada pels pares o tutors en el cas de menors d'edat, incloent-hi l’autorització 

de l’ús d’imatges 

 Fotocòpia del DNI dels participants 

 

L’organització confirmarà la inscripció abans del 10 de juny 

 

3. - Presentació: de l’11 de juny al 7 d’octubre 

 Enviar per email el vídeo, així com les dades personals a la següent adreça de correu 

electrònic  zonallibrezonalliure@gmail.com, 

 O presentar-lo en qualsevol de les biblioteques convocants. 

 

4. – El booktràiler ha de complir les següents condicions: 

 

a.) Estar basat en un text o obra literària d'un autor/a valencià/na i en valencià, de qualsevol 

gènere. 

b.) Una durada mínima d'1 minut i màxima de 2 minuts. 

c.) Format MP4. 

d.) Les imatges i la música utilitzades per al booktràiler han d’estar lliures de drets d’autor. 

Quedaran fora de concurs els booktràilers que no complisquen els requisits de les bases i/o les 

inscripcions o presentacions que es facen fora de termini. 

 

mailto:zonallibrezonalliure@gmail.com


5.- Fase de selecció. El jurat seleccionarà 6 finalistes dels quals elegiran els guanyadors. 

 

6.- Els criteris per a la selecció seran la creativitat, l'originalitat, la qualitat artística i tècnica i la 

consecució de l'objectiu principal del booktràiler: incitar al lector a elegir eixa obra per a la seua 

lectura. 

 

7.- El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les biblioteques que participen en el 

projecte i un especialista del medi audiovisual. Tindrà competència per declarar deserts els premis, 

afegir accèssits i per resoldre allò no contemplat a les bases. 

 

8.- El premis. 

 Categoria 1: El millor booktràiler, consistent en un iPad si és d’un únic autor, o un e-reader a 

cada membre participant si és un grup. 

 Categoria 2:  Els finalistes, consistent un mp3 als finalistes individuals i memòria usb a cada 

membre si és un grup. 

 El jurat podrà atorgar accèssit si ho considera convenient. 

 

El lliurament dels premis es celebrarà a la Biblioteca Pública Municipal de Guadassuar el dia 

24 d'octubre, Dia de la Biblioteca, a les 18,00 hores. 

 

9. Avís legal 

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització de còpia, distribució i l’exhibició 

als organitzadors sempre que se n’especifique l’autoria i que no es faça servir amb finalitats 

comercials. 

Els organitzadors declinen tota responsabilitat  legal sobre el contingut dels booktràilers i no es fan 

responsables de l’ús d’imatges i música amb drets d’autors.. Els autors són els únics responsables 

legals del document i del seu contingut. 

 

 

Biblioteca de Corbera --------------------------------------------- corbera_bib@gva.es 

Biblioteca Guadassuar ------------------------------------------- guadassuar_bib@gva.es 

Agència de Lectura Municipal Llombai ----------------------- biblioteca@llombai.es 

Agencia Municipal de Lectura Polinyà de Xúquer --------- bibliopolinya@hotmail.com 

Biblioteca Sollana -------------------------------------------------- biblioteca@sollana.es 

Biblioteca Almussafes -------------------------------------------- almussafes_bib@gva.es 

 


