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Francesc Gisbert, professor de llengua i literatura, autor i
investigador, mostra el seu ampli coneixement i realitza un
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valenciana. En aquesta obra divulgativa completíssima, l'autor

estructurals d’entitats afectades pel

apunta la necessitat d'aquesta Història de la LIJ valenciana i

cessament de l’activitat cultural a

explica la metodologia seguida, revisant també el context

causa de l’estat d’alarma amb motiu

editorial i pedagògic i la seva evolució.
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Alhora, fa un repàs acurat de la LIJ en català, el context internacional i les literatures

maig al 30 d'octubre del 2020.

peninsulars, contextualitzant la matèria que segueix a continuació i que esdevé el cos
principal: la literatura infantil i juvenil valenciana. L'autor exposa amb detall una gran

Ajuts de l'Institut Català de les

diversitat de gèneres i tendències, secció que constitueix el cor del llibre.
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Finalitza amb una selecció dels 10 autors valencians més rellevants (triats amb un mètode
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imparcial), citant les seves publicacions i explicant la seva trajectòria. Amb una redacció
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impecable i un estil proper que alleugereix l'elevada densitat de dades, és una obra de
referència de gran qualitat que els diferents agents implicats en la lectura –docents,
autors, editors, llibreters, bibliotecaris o famílies– gaudiran i tindran present a les seves
prestatgeries.
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Sobre els formats de text ?
Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.
Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite>
<code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.
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Tuits de @EdL_UB
Escola de Llibreria ha retuitat
Rosi Dos Santos
@mediatecaepns
Sempre és un plaer col·laborar amb @EdL_UB,
gràcies @amadeupons per la confiança.
"Educación lectora" és un estudi de la lectura
des de diverses perspectives. Llegiu la
ressenya
https://twitter.com/EdL_UB/status/12638573205
44567296
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