REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
La Fira del Llibre de Castelló és una activitat que es desenvolupa amb periodicitat
anual en la ciutat de Castelló amb la finalitat de promoure el llibre, la lectura i l’activitat
dels empresaris, entitats i institucions que es dediquen a la venda al públic, distribució
i edició de llibres. És una activitat organitzada pel Gremi de Llibreters de Castelló i
Comarques. La 35 edició de la Fira del Llibre de Castelló se celebrarà a la Plaça Santa
Clara, del 25 d’abril al 5 de maig de 2019, ambdós dies inclosos.

HORARI
L’horari d’obertura al públic serà:
•
•

De dilluns a divendres: de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 21.00h
Dissabte, diumenge i dies festius: d’11.00h a 14.00h i de 17.30h a 21.00h

EXPOSICIÓ I VENDA DE LLIBRES
S’instal·larà a la plaça un gran envelat per a l’exposició i venda de llibres. Una gran
llibreria gestionada de forma cooperativa per una agrupació de llibreters del Gremi per
assegurar una major varietat i qualitat en els fons bibliogràfics exposats en la Fira.
Aquesta oferta es complementa amb espais de venda específics per a editorials,
organismes oficials o entitats amb fons editorial propi. Els participants en aquests
espais es consideren expositors.
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EXPOSITORS AMB CASETA PRÒPIA
Podran participar en la Fira com a expositor amb una caseta pròpia les editorials,
organismes oficials o entitats amb fons editorial propi. La forma expositiva serà amb
una caseta. La caseta ocupa un espai de 7,5 metres quadrats (3 metres d’ample per
2,5 metres de fons) amb tancament. Està equipada amb estants, mostrador,
il·luminació i presa de llum.
La quota de participació com a expositor amb caseta pròpia en la Fira serà de 1.500€.
Aquesta quantitat no inclou pòlissa d’assegurança sobre els continguts de cada
caseta. Pel que fa al pagament de la quota, tindran una consideració especial i
personalitzada les institucions o entitats patrocinadores de la Fira.
Les editorials, institucions i entitats hauran de tenir a la venda les seues publicacions.
Queda expressament prohibit que el fons editorial que mostren siga gratuït.
Els titulars de caseta no podran realitzar activitats diferents a la venda de llibres o a la
presència d’autors dintre de la seua caseta. La realització d’aquestes accions ha de
ser respectuosa amb l’harmonia ambiental i no pot obstaculitzar l’accés a les altres
casetes.
Les vendes es realitzaran dintre de les casetes i, en cap moment, els expositors
podran atendre el públic des de l’exterior ni pressionar-lo per a l’adquisició de llibres.
Tampoc es podrà repartir cap tipus de publicitat pel recinte de la Fira ni en els seus
accessos.
No es permetrà als expositors utilitzar equips de so i megafonia particular.
Les sol·licituds d’inscripció per a participar com a expositor s’hauran de tramitar
mitjançant el formulari d’Inscripció Expositors Fira del Llibre de Castelló de la pàgina
web www.firallibrecastello.es), degudament emplenat i signat pel representant legal de
l’empresa o entitat. El termini per a sol·licitar ser expositor finalitzarà el divendres 15
de març de 2019.
La distribució dels espais dels expositors s’establirà en funció de la demanda, la
disponibilitat d’espai i el compliment de les exigències de seguretat. En funció de les
sol·licituds rebudes, l’organització de la Fira establirà la distribució .
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ACTIVITATS I AUTORS
Paral·lelament a l’exposició i venda de llibres, en la Fira del Llibre de Castelló es
programen una sèrie d’activitats d’interés cultural centrades en la promoció del llibre i
de l’hàbit de lectura. Aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb llibreries,
editorials, institucions i altres entitats que treballen en aquest sector.
Tots aquests actes s’han convertit en un focus d’atracció per al públic i en una
important plataforma per a presentar les novetats editorials. Un any més, volem donar
resposta i suport a les distintes activitats que els llibrers, editors i entitats ens
proposen. És per aquesta raó que oferim diverses formes de participar:

•
•

Realització d’activitats
Signatures d’autors

Proposta d’activitats
Es poden proposar activitats de promoció del llibre, d’animació a la lectura i foment de
la lector: presentacions de llibres, conferències, taules rodones, trobades amb autors,
tallers, propostes per a públic infantil o familiar, lectures, recitals, actuacions de música
i teatre, contacontes, etc.
Les activitats es realitzaran en els espais habilitats a tal efecte en el recinte de la Fira.
Poden proposar activitats les llibreries, editorials, institucions, entitats o persones
interessades. Per a proposar actes, hauran d’emplenar el formulari de Proposta
d’activitats 35 Fira Llibre Castelló (disponible en la pàgina web
www.firallibrecastello.es). El termini per a presentar proposta d’activitats finalitzarà el
dimarts 26 de març de 2019.
L’Organització de la Fira del Llibre estudiarà les peticions i, basant-se en la idoneïtat i
disponibilitat d’espai, informarà els/les interessats/des de la viabilitat de la proposta.
Tindran preferència en l’assignació d’espais les llibreries, editorials i institucions
presents a la Fira, les novetats editorials i les obres que no hagen estat presentades
en anteriors edicions de la Fira.
Els autors que tinguen obres d’autoedició o editades per editorials que no disposen de
distribuïdora i vulguen que les seues publicacions es presenten o estiguen a la venda
hauran de sol·licitar-ho amb antelació al Gremi de Llibreters de Castelló.
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Signatures d’autors
L’Organització disposarà d’espais per a les signatures d’autors i també per a la
realització d’encontres amb els autors d’una manera informal i propera, compartint
café, conversa i experiències. Des de l’Organització de la Fira, es gestiona directament
la presència d’alguns autors per a la signatura de llibres.
D’altra banda, les llibreries, els expositors, les editorials, les institucions i entitats
també podran proposar autors perquè signen als espais que disposa l’Organització de
la Fira, sempre que se sol·licite emplenant el formulari Comunicació signatures
d’autors 35 Fira Llibre Castelló (disponible en la pàgina web www.firallibrecastello.es).
L’Organització es compromet a publicitar les signatures al web de la Fira sempre que
se sol·liciten abans del divendres 12 d’abril de 2019. L’Organització assignarà els
espais, els dies i les franges horàries en funció del nombre de peticions i la
disponibilitat dels espais.

ACTIVITATS ESCOLARS
La Fira considera que és necessari prestar una especial atenció al públic infantil que la
visita. Paral·lelament a l’exposició i venda de llibres, en la Fira del Llibre de Castelló es
programen una sèrie d’activitats concertades amb els centres escolars de la localitat i
província per al foment de la lectura entre els més xicotets. Entre les quals s'inclouen
sessions d'animació lectora, espai de biblioteca infantil, encontre amb autors, sessions
de narració de contes, representacions de teatre, tallers i d’altres propostes dirigides a
despertar l'interés dels xiquets pels llibres.
Els centres educatius interessats en participar en les activitats, han de mirar les
característiques de l’activitat i sol·licitar l’activitat emplenant el formulari Inscripció
activitats escolar 35 Fira Llibre Castelló (disponible en la pàgina web
www.firallibrecastello.es) abans del divendres 12 d’abril de 2019. Les activitats
s’adjudicaran per ordre d’inscripció i fins a cobrir les places.
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