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JORNADA MEDIAR EN LA LITERATURA
09: 30h a 10h Acreditació

Seminari “Les Biblioteques del futur”
16:00-16:30 Conferència Inaugural
Biblioteques de la CM, 100 anys de vida una mirada del passat al futur.
Isabel Moyano Andrés Sotsdirectora General del Llibre de la CM.
Les biblioteques de la Comunitat de Madrid han passat per totes les
vicissituds del segle XX i, actualment, afronten el futur amb una sèrie
d’actuacions que sense canviar les nostres finalitats (formar, informar
i divertir) s’adaptin als nous temps i noves necessitats de la població.

10h Benvinguda

Seminari “Experiències internacionals de
foment de la lectura”
10.00 A 10.45 Conferència Inaugural
La literatura digital, una eina per fomentar el gust per la
lectura. Laura Borràs, Directora del Grup de recerca Hermeneia i
Directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
11.00 A 11:30
Formes d’incentivar el gust per la lectura en l’educació infantil.
Timo Parvela autor finlandès de ficció juvenil. A més de nombrosos
llibres infantils ha escrit guions de televisió, tant per a públic infantil
i per a adults, així com guions per a la ràdio finlandesa.
11:30-12:00 Descans
12:00-12:30
Àlbums il·lustrats per a nens amb problemes lectors. Anna
Fiske, il·lustradora, escriptora i dibuixant que resideix a Oslo.
12:30-13:00
Foment de la lectura a l’escola.
Asa Lind, autora i membre de l’Acadèmia de Llibres infantils de Suècia.
En molts països la capacitat de llegir ha disminuït entre nens i joves.
Asa Lind descriu la situació a Suècia i opina sobre les conseqüències,
els problemes i les seves solucions en el marc escolar.
13:00-14:00 Taula Rodona
Estratègies perquè els joves segueixin llegint.
Moderador Antonio Rodríguez Almodóvar escriptor i filòleg, excatedràtic
de Llengua i Literatura Espanyola d’Institut.
Convidats:
Timo Parvela, autor finès
Anne Fiske, il·lustradora noruega
Asa Lind, autora sueca
Míriam Turró, docent a la URL

16:30-17:15 Conferència
“Programa model per a Biblioteques a Dinamarca”
Tine Vind, directora de Biblioteques de l’Agència Danesa de Cultura.
Presentació d’aquest programa que no només se centra en el treball
de disseny de noves biblioteques, sinó que ofereix inspiració i consells
de com optimitzar els espais i metres quadrats de les biblioteques
existents, especialment per crear espais per a les noves funcions i / o
reforçar les possibilitats d’interacció multi funcional.
17:15-17:30 Descans
17:30 a 18:00
Reptes de les Biblioteques en l’era de la literatura digital
Joaquín Rodríguez és doctor en antropologia cultural, fundador de
Futurosdellibro.com i Director de Recerca i Innovació en Teamlabs.
Les competències del segle XXI -la responsabilitat i l’autonomia,
l’aprenentatge al llarg de la vida, l’intercanvi i el treball col·laboratiu,
la capacitat de manejar i avaluar molt diferents fonts en molt
diferents formats i suports, etc.-, requereixen un espai completament
reconfigurat, cosa a la que potser ni tan sols caldria anomenar
biblioteca.

18:00-18:45 Taula rodona
Biblioteques més enllà dels llibres.
Modera Luis González director adjunt de FGSR
Convidats:
Tine Vind, Directora de Biblioteques de l’Agència Danesa
de Cultura
Joaquín Rodríguez López, Dr en antropologia
Isabel Moyano Andrés, Sotsdirectora General del Llibre
de la CM
María Luisa Cuenca, Directora General de Biblioteques,
Arxius i Museus
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FIRA DE RECURSOS PER A LA MEDIACIÓ LITERÀRIA A
BIBLIOTEQUES I ESCOLES
Espai de trobada entre mediadors, on mestres, bibliotecaris, programadors etc
... podran trobar tots els recursos necessaris per als seus centres relacionats
amb el foment de la lectura, la mediació literària, programes de foment del
gust lector i materials pedagògics.

EXPOSICIÓ: Network Flic d’escoles
d’il·lustració
Mostra de les creacions realitzades pels alumnes participants al Network Flic
d’il·lustració.

PREUS
Seminari Experièncias internacionals de foment de la lectura: 35 euros
Seminari Les Biblioteques del Futur: 35 euros
2 Seminaris: 60 euros
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