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Història de la literatura infantil
i juvenil valenciana
nuvibo - dv., 28/07/2017 - 08:50

Gisbert, Francesc. Una història de la literatura infantil i juvenil

valenciana. Alzira: Bromera, 2015. 316 p. (Didàctiques; 5). ISBN

978-84-9026-579-6. 17 €

Francesc Gisbert, professor de llengua i literatura, autor i

investigador, mostra el seu ampli coneixement i realitza un

exhaustiu recorregut per la història de la literatura infantil i juvenil

valenciana. En aquesta obra divulgativa completíssima, l'autor

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

explica la metodologia seguida, revisant també el context

editorial i pedagògic i la seva evolució.

Alhora, fa un repàs acurat de la LIJ en català, el context internacional i les literatures

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

diversitat de gèneres i tendències, secció que constitueix el cor del llibre.

Finalitza amb una selecció dels 10 autors valencians més rellevants (triats amb un mètode

imparcial), citant les seves publicacions i explicant la seva trajectòria. Amb una redacció

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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Blog de l'Escola de Llibreria 2013-

Facultat d'Informació i Mitjans
Audiovisuals – Universitat de
Barcelona
Gremi de Llibreters de Catalunya

Segueix-nos també a:

     

El Blog de l’Escola de Llibreria no
subscriu necessàriament les opinions
expressades pels autors dels articles.

RSS

Els continguts del blog de l’Escola de

Llibreria de la Facultat d'Informació i

Mitjans Audiovisuals de Barcelona estan

subjectes a una llicència BY-NC-ND de

CC. 
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Tuits de @EdL_UB
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 Escola de Llibreria ha retuitat

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
  

 

Nova ressenya al blog @EdL_UB «Educación 
lectora» @edsintesis 
fima.ub.edu/edl/ca/educaci… per Rosi Dos 
Santos @mediatecaepns @elgoigdellegir
  

Rosi Dos Santos
@mediatecaepns

Escola de Llibreria
@EdL_UB

Design by Adaptivethemes.com

Sobre els formats de text

Desa Preview

Subscriu-t'hi

(Pàgina 1)

Sobre el blog L'Escola Les llibreries dels diplomats Ressenyes Fonts d'informació

https://fima.ub.edu/edl/ca/user/login
https://fima.ub.edu/edl/ca
https://fima.ub.edu/edl/ca/historia-de-la-literatura-infantil-i-juvenil-valenciana?page=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=&temesNom=Cultura&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=0341681415-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-0341681415-79434535
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Ffima.ub.edu%2Fedl%2Fca%2Fhistoria-de-la-literatura-infantil-i-juvenil-valenciana&title=Hist%C3%B2ria%20de%20la%20literatura%20infantil%20i%20juvenil%20valenciana
https://fima.ub.edu/#facebook
https://fima.ub.edu/#twitter
http://www.bibliotecajuvenil.com/
javascript:doGTranslate('en%7Cen')
javascript:doGTranslate('en%7Cnl')
javascript:doGTranslate('en%7Cfr')
javascript:doGTranslate('en%7Cde')
javascript:doGTranslate('en%7Cit')
javascript:doGTranslate('en%7Cpt')
javascript:doGTranslate('en%7Cru')
javascript:doGTranslate('en%7Ces')
https://fima.ub.edu/edl/ca/rss.xml
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://fima.ub.edu/edl/ca/node/1
https://adaptivethemes.com/

