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GENER 2016
BIBLIOTEQUES

Campanyes
Projecte «Bibliowikis.
Un bibliotecari: una referència» / Viquipèdia
Barcelona

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Bibliowikis/1Lib1Ref

Del 15 al 23 de gener de 2016 va tenir lloc
la campanya internacional anual en què bibliotecaris
d'arreu del món fan servir la seva expertesa per
afegir una referència bibliogràfica en un article
de la Viquipèdia.
BIBLIOTEQUES

Presentació del projecte
Presentació «De l'hort a la biblioteca» / DIBA
Baix Llobregat

FEBRER 2016
BIBLIOTEQUES

Club de lectura
Presentació del nou club de lectura virtual
«Llegir periodisme»: 4 de febrer
Biblioteca de Catalunya

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LlegirPeriodisme-nou-club-de-lectura-virtual-coordinat-per-Albert-Llado

El Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar
el 4 de febrer aquest club de lectura virtual el 4 de
febrer. El club va tenir una durada de sis mesos
i el va coordinar el periodista cultural, editor
i dramaturg Albert Lladó.

http://bibliotecavirtual.diba.cat/hort-biblioteca

Presentació feta el 27 de gener, amb activitats
desenvolupades els mesos posteriors. Projecte
per donar a conèixer els productes de proximitat
del Parc Agrari del Baix Llobregat i una dieta més
saludable. La iniciativa neix l'any 2013 a la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat.
El 2016 el nombre de biblioteques participants de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
ha superat les 12 del 2015.

Efemèrides
Dia del Bibliobús, 28 de gener
Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Espanya

http://blog.sedic.es/2016/01/28/28-de-enero-dia-del-bibliobus/

El 28 de gener va ser escollit per celebrar el Dia del
Bibliobús, en la proposta de l'ACLEBIM (Asociación
de Profesionales de Bibliotecas Móviles) pel Consejo
de Cooperación Bibliotecaria, organisme integrat
pel Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
i les comunitats autònomes.
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Premi
II Premi Ressenya 2016 a Carme Fenoll, excap
del Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya, atorgat per l'Associació de Periodistes
Culturals de Catalunya
Llibreria Laie de Barcelona
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/290617/ca/lassociacio-periodistes-culturalscatalunya-concedeix-ii-premi-ressenya-carme-fenoll-serveibiblioteques-generalitat.do

Premi en reconeixement a «la bona predisposició
que la premiada sempre ha mantingut vers la
comunicació cultural i la dinamització del seu sector
tenint en compte tots els seus agents, incloent-hi
els periodistes». Entregat el 18 de febrer a la llibreria
Laie de Barcelona.
BIBLIOTEQUES

Presentació
Presentació de la traducció catalana d’«RDA:
Resource, description and access = RDA:
Recursos, Descripció i Accés»
Biblioteca de Catalunya

http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Presentacio-de-latraduccio-catalana-d-RDA-Resource-description-and-access

Presentació que es va fer el 25 de febrer a
la Biblioteca de Catalunya. En l’acte hi van intervenir
la directora de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia
Serra; la traductora de la publicació, Assumpció
Estivill Rius, i la cap del servei de normalització
bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya,
Imma Ferran.
LITERATURA

BIBLIOBUSOS

BIBLIOTEQUES

Foment de la lectura
Kosmopolis 2016. Cicle d'activitats
CCCB, Barcelona

http://www.cccb.org/ca/marc/fitxa/kosmopolis-programaciocontinua-2016/222829

Cicle d'activitats entorn de la bienal de la festa de
la literatura amplificada i que va tenir lloc entre el 17
de febrer i el 15 de juny. Hi va haver un programa de
diàlegs, tallers, conferències i concerts, i la visita
de la Premi Nobel de literatura 2015.

MARÇ 2016
BIBLIOTEQUES

ABRIL 2016
FOMENT LECTURA

Taula rodona
Taula rodona: «Comunicació i avaluació
de la recerca en l’era de la ciència oberta» del
Seminari Aula Rubió - Facultat BiD. 19 d'abril
Universitat de Barcelona

Trobada
5a Trobada de Clubs de Lectura de la Xarxa
de Biblioteques Municipals.
Diputació de Barcelona
Manresa. Teatre Kursaal

Taula rodona del seminari dedicat a analitzar
l’impacte de la ciència oberta sobre els serveis de
suport a la recerca a les biblioteques universitàries
i d’investigació, que el 19 d'abril va organitzar la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, amb
motiu de la posada en marxa del postgrau
de Comunicació i Avaluació de la Ciència.

Uns 1.600 lectors van assistir els dies 7 i 8 de març
a la representació d'«El test», un text de Jordi Vallejo
dirigit per Cristina Clemente, que va tenir lloc
al Kursaal de Manresa.

http://www.ub.edu/biblio/aula-jordi-rubio-i-balaguer/

BIBLIOTEQUES

Jornades
14es Jornades Catalanes d’Informació
i Documentació. «Biblioteca i entorn:
rols professionals»
Ateneu Barcelonès
http://cobdc.net/14JCID/

Es van dur a terme els dies 3 i 4 de març de 2016
a l’Ateneu Barcelonès.

http://bibliotecavirtual.diba.cat/trobada-clubs-lectura

REVISTES

Conferència
6ª Conferencia internacional sobre revistas
de ciencias sociales y humanidades (CRECS)
Barcelona
http://www.thinkepi.net/crecs2016

Organitzada per la revista El profesional de
la información, el «think tank» Grup ThinkEPI
i la Universitat de Barcelona. El 2016 va tenir lloc
a l'edifici central de la Universitat de Barcelona.

BIBLIOBUSOS

Campanyes
Campanya de foment de la lectura als
bibliobusos. Diputació de Barcelona
Municipis de Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

Ho organitza: Gerència de Serveis de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona.
LLIBRES

Campanyes
Campaña «23 días de libro». Observatorio
de la Lectura y el Libro. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Twitter
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2016/marzo/
observatorio/23diasdelibro.html

La Subdirección General de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte va desenvolupar entre
l'1 i el 23 de abril diverses accions, entre les quals
va destacar el llançament d'un concurs a Twitter,
i continguts especials relacionats amb el món del
llibre i de la lectura.

BIBLIOTEQUES

Jornades
X Jornadas Técnicas de Bibliotecarios
de la Iglesia
Madrid
http://www.abie.es/x-jornadas-tecnicas-2016

Jornades que van tenir lloc els dies 3 i 4 de
març a la Universidad Eclesiástica San Dámaso
(Madrid). El tema tractat va ser «La colaboración
interbibliotecaria como motor y futuro de las
bibliotecas de la Iglesia».
GESTIÓ D'INFORMACIÓ

Jornades
Barcelona Open Data Day 2016
Barcelona

http://wiki.apps4citizens.org/barcelona-open-data-day-2016/

Jornada mundial feta a Barcelona que va tenir
com un dels principals objectius promoure
l'aprenentatge de la ciutadania sobre dades
obertes. Va comptar amb participants rellevants
en el camp de les dades obertes.

BIBLIOTEQUES I ARXIUS

Jornades
Jornadas ANABAD.
«Transferencias II. Bibliotecas y Archivos»
Madrid

http://www.anabad.org/noticias-anabad/26-general/4466jornadas-anabad-transferencias-ii-bibliotecas-archivos

Com a professionals de la informació, hem de
formar altres col·legues i també els ciutadans en
tant que usuaris dels nostres serveis d'informació
i consulta. Anabad proposa, a través de la trobada
Transferencias II, estimular i compartir entre tots
els professionals a qui representa la Federación,
les competències tècniques i informacionals
imprescindibles que necessitem avui dia. FESABID
en va ser coorganitzadora en la 1a Mesa.

LITERATURA INFANTIL

Efemèrides
Dia Internacional del Llibre Infantil: 2 d'abril.
Organització Espanyola per al Llibre Infantil
i Juvenil (OEPLI)
Internacional (seu a Zuric, Suïssa)
http://www.oepli.org/ca/Dia-Internacional-Libro-Infantil

Cada any el dia 2 d'abril se celebra el Dia
Internacional del Llibre Infantil i Juvenil.
L’Organització Espanyola per al Llibre Infantil
i Juvenil (OEPLI) és la secció espanyola de l’IBBY
(International Board on Books for Young People),
que promou aquesta efèmeride per promocionar
els bons llibres infantils i juvenils i la lectura entre
els més joves. L’OEPLI, una entitat sense ànim de
lucre, s’encarrega de dur a terme i coordinar tota
mena d’activitats de promoció relacionades amb el
llibre infantil i la lectura, així com de les funcions de
representació a Espanya de l’IBBY.
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EDITORIALS / LLIBRERIES

Trobada
Els llibres i els dies. Les editorials i llibreries
independents catalanes a debat
Vilafranca del Penedès

http://llegirencatala.cat/activitats/els-llibres-i-els-dies-leseditorials-i-llibreries-independents-catalanes-a-debat/

Trobada entre editorials i llibreries independents
catalanes. La jornada va estar organitzada per
l'associació d'editorials independents Llegir en
Català, la cooperativa de llibreries independents
Bestiari i la llibreria L'Odissea. Va inaugurar la
jornada el diputat de Cultura de la Diputació de
Barcelona, Juanjo Puigcorbé.

LLIBRES INFANTILS

Festival
32è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya
Mollerussa (Lleida)

http://www.clijcat.cat/Presentacio-Salo-del-Lij

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)
i l'Ajuntament de Mollerussa van organitzar aquesta
32a edició del Saló, del 17 al 30 d'abril.

BIBLIOTEQUES I LITERATURA

Efemèrides
Dia Internacional del Llibre i dels Drets d'Autor
2016. IV Centenari de la mort de Miguel
de Cervantes, William Shakespeare
i Inca Garcilaso de la Vega
Espanya
https://www.diadellibro.eu/dia-del-libro-2016

El 23 d'abril, dia de Sant Jordi i del llibre, atès que el
2016 es van complir 400 anys de la mort de Miguel
de Cervantes, Shakespeare i Garcilaso de la Vega,
la Conferencia General de la Unesco va escollir
aquesta data per retre un homenatge mundial al
llibre i als seus autors. Per aquest motiu, diverses
institucions públiques i privades van elaborar un
programa d'activitats a Espanya i a tot el món i es
van promoure diverses iniciatives de participació
a través de les xarxes socials.

LLIBRES INFANTILS

Festival
Món Llibre: «El Sant Jordi per a nens i nenes».
Ho organitza: Ajuntament de Barcelona
Barcelona
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/monllibre-2016/223269

Món Llibre és el festival de literatura per a nenes
i nens. L'organitza l'Ajuntament de Barcelona amb la
col·laboració de les biblioteques barcelonines,
i dels espais del CCCB i del MACBA. Els dies 16
i 17 d'abril es van organitzar múltiples activitats per
acostar els més petits de casa a la lectura i altres
àrees de coneixement. El 2016 se'n va celebrar
la 12a edició, coincidint amb el 400 aniversari de la
mort dels escriptors Shakespeare i Cervantes i amb
el reconeixement de Barcelona com a Ciutat de la
Literatura per la Unesco.

BIBLIOTEQUES

Club de lectura
Signatura 400. Nou club de lectura virtual
Virtual
http://biblioteques.gencat.cat/signatura400

Inici 23 d'abril. 1.500 pàgines que tracten sobre
l’amor als llibres, de tots els estils, d’autors
europeus i americans dels segles xx i xxi.

BIBLIOTEQUES

Premis
2a edició Premi Biblioteca Pública i Compromís
Social. Lliurament a Biblioteca pública de
Cambados / Fundació Biblioteca Social
Biblioteca pública de Cambados (Pontevedra).

http://fundacionbibliotecasocial.org/cambados-2a-ed-premibiblioteca-publica-i-compromis-social/

BIBLIOTEQUES

Foment de la lectura
Bookcrossing en el Día Internacional del Libro
A Barcelona i arreu d'Espanya

http://www.museoliber.org/portfolio-items/bookcrossing-paracelebrar-el-dia-internacional-del-libro-2016/

56 museus i centres d'art van compartir el 22
d'abril, amb motiu del Dia Internacional del Llibre,
una experiència de bookcrossing o campanya
d'alliberament de llibres, amb l'objectiu d'inundar
les ciutats amb volums procedents de la borsa de
duplicats de les seves respectives biblioteques.

Premi lliurat el 25 d'abril. L'1 de març de 2016,
d'entre els 30 projectes rebuts, el jurat va valorar
com a «millor projecte» l’anomenat ¡Cuánto cuenta
Cambados!, presentat per la Biblioteca Municipal
Luis Rei de Cambados (Pontevedra). El jurat ha
destacat que es tracta d'un projecte que col·labora
«amb la comunitat», no «per a la comunitat»,
i intenta que la biblioteca i el llibre acudeixin on hi ha
la vida, no al revés.
PREMIS

Gestió d'Informació
XI Premio Nacional SEDIC a la Calidad
e Innovación (Convocatòria)
Madrid

http://www.sedic.es/xi-premio-nacional-sedic-la-calidad-einnovacion/

Convocatòria del premi, que s'havia de lliurar
el 10 de novembre.
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MAIG 2016
EDITORS, BIBLIOTECARIS I INVESTIGADORS

Conferència
6ª Conferencia internacional sobre revistas
de ciencias sociales y humanidades
Barcelona. Universitat de Barcelona
http://www.thinkepi.net/crecs2016

CRECS és l'esdeveniment més important que
es fa a Espanya sobre revistes científiques
en ciències socials i humanitats. Se celebra
anualment i hi participen editors, bibliotecaris
i investigadors.
CÒMIC

Fira
34è Saló Internacional del Còmic de Barcelona
Barcelona
http://comic-34.ficomic.com/informacio.cfm

Fira internacional dedicada al còmic, amb
la participació d'autors nacionals i estrangers
i nombroses activitats: exposicions, conferències,
tallers, etc. El cartell del saló va ser presentat per
Francisco Ibáñez, el creador de Mortadel·lo
i Filemó, amb motiu del seu 80 aniversari.

JUNY 2016
BIBLIOTEQUES

Jornades
«Hagan juego!» Usos alternativos del espacio
bibliotecario. VII Jornada de Experiencias
internacionales. SEDIC
Madrid

http://blog.sedic.es/2016/05/18/hagan-juego-usos-alternativosdel-espacio-bibliotecario/

Jornades d´experiències internacionals en què
es mostren on s'exposen experiències d'usos
alternatius de l'espai bibliotecari posant èmfasi en
l´experiència lúdica i on es mostren les possibilitats
creatives i innovadores de la biblioteca en la societat
actual.

ARXIUS

Efemèrides
Dia Internacional dels Arxius

http://patrimoni.gencat.cat/ca/dia2016

Des de l´any 2008 i coincidint amb l'aniversari de
la fundació del Consell Internacional d´Arxius (CIA/
ICA), el 9 de juny els arxius de tot el món celebren
la seva diada.

BIBLIOTEQUES

Jornades
Jornada sobre biblioteques i censura.
Nihil Obstat. En el marc de la Setmana de la
Cultura Prohibida
Barcelona. El Born

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/JornadaNihil-Obstat.-La-censura-a-les-biblioteques-dos-mons-i-duesvisions-Estats-Units-i-Franca-a-la-vella-Europa

Jornada (amb l'esperit de la Banned Books Week)
entorn de la llibertat de les biblioteques en què es
parla del paper dels professionals de les biblioteques
públiques i la censura.

BIBLIOTEQUES

Emissió tv
Programa Arts i oficis dedicat als professionals
de les biblioteques i les unitats d'informació
Canal 33

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/arts-i-oficis/biblioteconomiai-documentacio/video/5604952/

Capítol del programa Arts i oficis dedicat als
bibliotecaris i documentalistes. Es van tractar temes
com ara les sortides professionals i quins camps
o tasques poden desenvolupar, entre d'altres.
BIBLIOTEQUES

24th EBLIDA Annual Council Meeting and
EBLIDA-NAPLE Conference. Empowering
Europe

Premi
Acte de concessió del títol de doctor honoris
causa a Eugene Garfield
Barcelona

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/la_ub_avui/honoris_
causa/E-M/cognoms_e_m/Garfield_2016.html

http://www.eblida.org/empowering-europe/eblida2016.html

Trobada anual del Consell de l´EBLIDA que
coincideix amb el fòrum NAPLE i té com a títol
«Empowering Europe: libraries opening up new
perspectives». Informar sobre la situació de les
biblioteques públiques i dissenyar
desenvolupaments futurs d´àmbit nacional són
alguns dels seus objectius.
BIBLIOTEQUES

Jornada
3a Jornada de Biblioteques de Badalona.
«Temps de lectura: llegim i parlem-ne»
Badalona

https://serveiseducatius.xtec.cat/badalona/general/aiaiaiaajaoaranaaadaaa-adaea-abaiabalaiaoataeaqauaeasa-adaeaabaaadaaalaoanaaa/

Jornades que pretenen ser un punt de trobada
de professorat, bibliotecaris i altres professionals
interessats a trobar un espai on debatre i compartir
experiències a l'entorn del foment de la lectura.
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JULIOL 2017

AGOST 2017

BIBLIOTEQUES

BIBLIOTEQUES

Campanyes
Campanya «Biblioestiu» a les biblioteques
públiques
Catalunya

http://lliureimillor.cat/2016/06/22/biblioestiu-campanya-defoment-de-la-lectura-infantil-durant-les-vacances/

BIBLIOTEQUES

Campanyes
Campanya «Gràcies, biblioteca»
Espanya

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Gracies-biblioteca

Campanya organitzada per Casa del Libro amb
Rebatly per agrair a biblioteques i bibliotecaris la
seva feina diària d'ajuda a la comunitat lectora per
ampliar coneixements i enriquir-se amb la cultura.

Campanya de foment de la lectura per als nens
i nenes de 5 a 16 anys que s´inicia l´1 de juliol fins
al 15 de setembre i que té per objectiu promocionar
la lectura infantil durant les vacances d´estiu.
LECTURA

Jornada
IV Jornades de Laboratoris de Lectura. «Quina és
la pregunta? El diàleg a les dinàmiques lectores»
Granollers
wp.granollers.cat/lablletresimatges/edicio-2016

Jornada adreçada a bibliotecaris, educadors
i dinamitzadors culturals especialitzats en literatura
infantil i juvenil. Aquest any es vol posar l'accent
en el paper del professional que dinamitza els
laboratoris i donar-li les eines perquè pugui trobar,
en cada ocasió, quina és la millor pregunta.
BIBLIOTEQUES

Premi
4a edició Premi Teresa Rovira a la innovació
a les biblioteques públiques
Catalunya

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/4a-edicio-delPremi-Teresa-Rovira-i-Comas-a-la-innovacio-a-les-bibliotequespubliques

4a edició del Premi Teresa Rovira i Comas a la
innovació a les biblioteques públiques amb l'objectiu
de contribuir al reconeixement dels equipaments
que hagin dut projectes innovadors i hagin reforçat
la seva implicació en el territori.

BIBLIOTEQUES

Premi
14as Jornadas Españolas de Documentación
Catalunya

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Convocatoriadel-Premi-lAbanderat-00001

Premi convocat per la Generalitat de Catalunya
com a reconeixement a la trajectòria professional
dels bibliotecaris i bibliotecàries vinculats
professionalment a la biblioteca pública.
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Congrés
Congrés IFLA
Columbus. Ohio

http://2016.ifla.org/conference-programme/conferencepapers-posters

82a edició del Congrés de l'IFLA, que se
celebra anualment. El 2016 va tenir com a seu la
ciutat d´Ohio, als Estats Units, i té com a lema
«Connections. Colaboration. Community».

SETEMBRE 2016
EDITORIALS / LLIBRERIES

OCTUBRE 2016
LLIBRE

Exposició
34a edició de la Setmana del Llibre en Català
Barcelona

Exposició
Liber 16. Fira Internacional del Llibre
Barcelona (Fira)

Una àmplia exposició de llibres i més de 200
activitats configuren aquesta mostra de
la producció editorial catalana, que cada any té lloc
a l'avinguda de la Catedral, amb la participació de
moltes biblioteques. També es concedeix el
Premi Trajectòria.

Una mostra de referència del sector del llibre en
espanyol, promoguda per la Federació de Gremis
d'Editors d'Espanya, que aglutina una àmplia oferta
de negoci, coneixement i networking, adaptada a
les necessitats actuals de la indústria del llibre.

http://www.lasetmana.cat/
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http://www.liber.es

DOCUMENTACIÓ

Premis
Lliurament 4t Premi de Recerca de Batxillerat
en l'àmbit de la Informació i la Documentació
i conferència d'Assumpció Estivill:
«Qui era qui a l'Escola de Bibliotecàries»
Barcelona. Facultat de Biblioteconomia
i Documentació i COBDC

http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08482http://
www.cobdc.net/document/noticies/lliurament-4t-premirecerca-batxillerat-lambit-informacio-documentacio/

Premi de Recerca de Batxillerat en l'àmbit de la
informació i la documentació convocat pel COBDC
i la Facultat, atorgat al treball «Les xarxes socials en
el sector de la moda 'low cost'. El cas de Primark»,
de M. Mercè Capell.

BIBLIOTEQUES

LITERATURA INFANTIL

Simposi
Simposi «10 años de literatura infantil
i juvenil». Gretel. Universitat Autònoma de
Barcelona
Barcelona

http://www.gretel.cat/wp-content/uploads/2016/05/ProgramaSimposi-220716.pdf

Conferències, taules rodones i espais d'intercanvi
per debatre l'evolució dels últims deu anys en el
camp de la literatura infantil i juvenil. Ho organitza
la Universitat Autònoma de Barcelona i el Banco del
Libro de Veneçuela.

Premis
Premi Liber 2016 al Foment de la Lectura
a la Xarxa de Biblioteques Municipals
Barcelona (Fira)

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-xarxa-debiblioteques-municipals-premi-liber-2016-al-foment-de-lalectura

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona ha estat guardonada amb el Premi
Liber al Foment de la Lectura en reconeixement de
«la seva extraordinària aportació al llarg del temps
a la creació d'una xarxa de biblioteques municipals,
la gestió modèlica i la relació amb els lectors».
LLIBRE

Trobades
4a jornada Almenar Lector.
«De cap a cap. Els llibres. Del creador al lector»
Almenar, Lleida
http://jornadaalmenarlector.blogspot.com.es/

Programa per incentivar la lectura adreçat a les
famílies. Presentació de propostes i arguments que
justifiquin la competència lectora; un descobriment
de la creació literària i dels llibres adreçats als
infants. La biblioteca com a centre d'intercanvi
cultural.
BIBLIOTECÀRIES

Trobada
Trobada bibliotecària a Escornalbou.
En el marc dels actes de l'Any Toda
Escornalbou (Tarragona)

https://pbs.twimg.com/media/CnUSyhQWEAAe-SY.jpg

Un passeig literari per l'Escornalbou de l'erudit
reusenc Eduard Toda, que inclou la xerrada
d'Assumpció Estivill «De les excursions de les
alumnes a Escornalbou a les classes de 'bugada de
papers' a l'Escola de Bibliotecàries (1923-1938)».

CULTURA

Jornada
Interacció 16. «Cultura i petits municipis».
Diputació de Barcelona
Barcelona

http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2016/conclusions-deldebat-16-dinteraccio

Jornades de reflexió sobre el paper de la cultura
i dels agents culturals en els municipis que tenen
menys habitants i que sovint estan allunyats dels
grans centres de programació.
LLIBRES

Trobades
Diàlegs. Les altres cares del llibre.
Converses entre professionals del món del llibre
Barcelona
http://tramoiacultura.cat/portfolio_page/dialegs-les-altrescares-del-llibre/

Converses entre els protagonistes del gremi del
llibre de la ciutat de Barcelona per posar en comú
perspectives, fulls de ruta, èxits i fracassos. Una
reflexió sobre la literatura i les seves formes, com
a disciplina en evolució i transformació constants.

NARRACIÓ ORAL

Festival
7è Festival de Narració Oral Munt de Mots
de Barcelona. Amèrica Llatina

Barcelona
http://www.muntdemots.org/2016/

Una panoràmica àmplia de la narració oral
a Catalunya, Galícia i Amèrica Llatina. Contes per
a adults i per a infants, explicats per narradors
professionals, en el marc de biblioteques i centres
cívics de Barcelona.
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Jornada
Jornada d'història de l'edició. «Exilis, censures
i resistències en el món hispànic del segle XX»
Barcelona

Jornada
5a Trobada de responsables de Biblioteques
Públiques de Catalunya
Barcelona. Biblioteca de Catalunya

L'edició en temps difícils: escriptors catalans que
van emigrar a Mèxic al final de la Guerra Civil;
la importació de llibres il·legals durant el franquisme;
els escriptors catalans que van haver de conviure
amb la censura…

En aquesta trobada anual hi van participar la cap de
Serveis de Biblioteques de la Generalitat, el director
General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni,
i el conseller de Cultura. Es van lliurar els Premis
Teresa Rovira a la innovació a les biblioteques
i el Premi L'Abanderat. També es va fer el debat
«100 anys de biblioteques. I ara què?».

http://bd.ub.edu/noticies/sites/bd.ub.edu.noticies/files/
documents/IIJornadaHistoriaEdicio.pdf

http://www.ub.edu/biblio/mgdbsi

LLIBRE ELECTRÒNIC

Congrés
Congreso del Libro electrónico.
Diputación Provincial de Huesca
Barbastro (Huesca)

http://www.dphuesca.es/congresolibroelectronicoinformacion#gsc.tab=0

LITERATURA

Jornades
Barcelona Novel·la Històrica 2016
Barcelona

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/
barcelona-novella-historica-2016

Debats i xerrades a l'entorn de l'Antic Egipte.
Commemoració dels 400 anys de la segona part del
Quixot. Amb la participació dels autors del gènere,
a les biblioteques de Barcelona i l'Escola
d'Escriptura de l'Ateneu.

L'objectiu és que aquesta trobada professional
es converteixi en un fòrum d'intercanvi d'opinions,
idees i experiències a l'entorn de l'evolució del món
del llibre digital en el mercat espanyol.
BIBLIOTEQUES

Congrés
VIII Congreso de Bibliotecas Públicas:
«El espacio físico y virtual».
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Toledo

http://www.cobdc.net/document/noticies/resum-viii-congresbiblioteques-publiques-toledo/

Congrés dedicat a les noves tendències en relació
amb els espais físics i virtuals de les biblioteques
públiques, prestant especial atenció als nous usos
i serveis que demana una societat cada cop més
tecnològica.

FOMENT LECTURA

Jornada
Jornada «Xerrem de llibres de Lectura Fàcil».
Barcelona

http://www.lecturafacil.net/es/news/1-jornada-xerrem-dellibres-de-lectura-facil/

L'Associació Lectura Fàcil (ALF) i la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) sumen
esforços a favor de l’ús del català i el foment
de la lectura amb el projecte «Xerrem de llibres».
FOMENT DE LA LECTURA

Premi
Concessió del Premi a Bones Pràctiques
de Lectura Fàcil
Barcelona

http://www.lecturafacil.net/news/premi-bones-practiqueslf-2016/

L'objectiu d'aquest premi és guardonar iniciatives
de diferents àmbits que utilitzin materials de Lectura
Fàcil per promoure la lectura, la inclusió social
i la democràcia informativa.
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Jornada
IV Jornada sobre Biblioteques patrimonials.
«Les vides i (re)vides del patrimoni:
reutilització i futur»
Barcelona. Ateneu Barcelonès
http://www.ateneubcn.org/biblioteca-i-arxiu/iv-jornadabiblioteques-patrimonials

La reutilització del patrimoni és un dels reptes
que actualment han d'afrontar les institucions
patrimonials. Per fer-ho s'han de plantejar i resoldre
diversos interrogants. Quins són els beneficis del
lliure accés al patrimoni? Quin paper hi han de tenir
biblioteques, arxius, museus? La reutilització pot
generar ingressos o pèrdues?

BIBLIOTEQUES

Jornada
1a Jornada de Biblioteques Inclusives.
Generalitat de Catalunya
Barcelona: Biblioteca Jaume Fuster

http://biblioteques.gencat.cat/ca/premsa-i-difusio/galeriamultimedia/videoteca/jornada-biblioteques-inclusives-2016/

L'objectiu del projecte biblioteques inclusives és
establir uns mínims per aconseguir que totes les
biblioteques públiques catalanes siguin espais
inclusius, que donin oportunitats de futur a totes les
persones amb discapacitat, per garantir-ne una plena
inserció en la societat.
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Presentació
Presentació del número 61 de la revista ITEM.
Diàleg amb Mariola Dinarés i Joan Ramon
Mallart: «Pensar en mòbil»
Barcelona. Biblioteca de Catalunya

http://www.cobdc.net/document/publicacions/presentacionumero-61-litem/

Presentació d'aquest número de la revista
ITEM dedicat als serveis i la tecnologia mòbil
a les biblioteques. L'acte va incloure el diàleg
«Pensar en mòbil» sobre les tendències en el
desenvolupament de serveis mòbils, accessibilitat
i millores en l'experiència de l'usuari.
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