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BASES I CONCURS DE BOOKTRAILERS 

 

El Servei de Biblioteques i el Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Oliva 

presenten el I CONCURS DE BOOKTRAILERS per a recomanar el vostre llibre 

preferit.  

 

Què és un booktrailer? 

 

Es tracta d’un xicotet vídeo publicitari per a  presentar de manera breu i visual un llibre 

mitjançant imatges, escenes gravades, música, text, etc., sense mostrar  la trama 

completa ni el desenllaç però captant l’interés del lector per llegir-lo.  

Pot ser amb actors i rodatge o amb qualsevol altra tècnica audiovisual, però el més 

important és que siga curt, impactant i de qualitat. 

 

BASES 

 

• Poden participar joves entre 14 i 18 anys. 

• El booktrailer ha de correspondre a un llibre de lliure elecció i de qualsevol 

gènere (novel·la, poesia, teatre, còmic) que estiga a qualsevol de les dues 

biblioteques d’Oliva, Tamarit o l’Envic. 

• En el booktrailer ha d’aparéixer en algun moment el llibre. 

• Ha de tenir una durada màxima d’un minut i mig. 

• Les imatges i la música que puguen utilitzar-se han d’estar sota la llicència 

Creative Commons. 

• Els booktrailers presentats seran propietat de la biblioteca que podrà publicar-los 

indicant l’autoria i donar-los l’ús que considere oportú. 
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TERMINI I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

 

• El termini de presentació de treballs començarà el dia 26 de setembre  fins a l’1 

d’octubre de 2016. 

• Es podran enviar per e-mail al correu de la biblioteca Tamarit 

bibliotecatamarit@gmail.com o presentar gravat amb qualsevol suport: DVD, 

USB, etc. 

• Es presentarà una fitxa amb: 

� Dades personals: Nom i cognoms de l’autor o autors del treball, adreça, 

telèfon de contacte, edat, curs i centre d’estudi. 

� Dades sobre el treball: Títol,  autor, editorial i sinopsi del llibre triat. 

 

LLIURAMENT DE PREMIS 

 

Hi haurà un únic premi que consistirà en un val  que es podrà canviar per material 

informàtic, electrònic o similar. El veredicte i lliurament del premi serà el 24 d’octubre 

de 2016, Dia de la Biblioteca. 

 

Oliva, 10 de juny de 2016 

 


