FITXA TÈCNICA
«L’aparador de les meravelles»
Imagineu-vos que us trobeu al davant de la biblioteca més gran del món. Imagineu-vos que,
just al costat de la porta d’entrada, hi ha un vidre enorme rere el qual sempre s’hi mostra
una tria del bo i millor del que us espera a dins. És l’Aparador de les Meravelles.
Imagineu-vos que, aquests dies, la biblioteca el dedica a vuit dels grans temes o gèneres en
què es classifica la literatura: amor, por, humor... I que de cadascun presenta alguns dels
millors llibres, aquells que defineixen millor el gènere on se’ls ha ubicat i, d’aquesta manera,
a qualsevol lector que en triï algun li serà fàcil i plaent endinsar-se en cada gènere, i tindrà
l’ajut dels millors companys de viatge.
Imagineu-vos...

Estructura
La mostra està integrada per NOU banderoles i un centenar de llibres.
1.- Introducció
2. - Històries d’AMOR
3. Lectures d’AVENTURES
4. Novel·les FANTÀSTIQUES
4 Bis. Ciència-ficció
5. Llibres amb HISTÒRIA
6. Narracions d’HUMOR
7. Obres REALISTES
8. Lectures TERRORífiques

Entitat organitzadora: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta · 08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25 · clijcat@clijcat.cat · www.clijcat.cat

Persona de contacte: Marta Roig
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DADES TÈCNIQUES: 9 banderoles amb els suports corresponents i uns 100
llibres aproximadament SENSE PRESTATGERIES
CONDICIONS
El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de

180 EUROS

El cost de cessió de l’exposició DURANT TRENTA DIES és de

300 EUROS

Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material cedit i a
reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

