
Panoràmica dels clubs de lectura a les 
biblioteques valencianes 



Quina és la nostra realitat? 



 
 
 

Setembre 2019  
Consulta sobre els clubs de lectura a la 

Comunitat Valenciana des del COBDCV. 
 

120 respostes 



 
 
 

Qui ha contestat? 

Per tipologia 



 
 
 

Per comarques 

Qui ha contestat? 



 
 
 

Per comarques 

Qui ha contestat? 



 
 
 

Per províncies 

Qui ha contestat? 



 
 
 

Per nombre d’habitants 

Qui ha contestat? 



Teniu clubs de lectura a la vostra biblioteca? 

81 - Sí   /   39 - No 



En quin idioma? 

Sobre - 81 



Públic al qual es dirigeix? 



Qui coordina el club de lectura? 



Realitzeu algun club temàtic o especial a destacar? 

NO - 54 biblioteques 

Trobades amb autors i autores 

Sessions de cine-fòrum 

Temàtiques segons gèneres literaris 

Igualtat de gènere, dona, autores dones 

,  



Col·laboreu amb altres entitats? 



Zona llibre, zona lliure. Fot. Teresa Gomis 



,  

Préstec LCL 



,  

Mancances 
d’esta enquesta 
● Lots de club de lectura. 
● Normatives de préstec. 
● Formularis per a formar part del club.  
● Dificultats per fer clubs de lectura en valencià. 
● Ús de les xarxes socials en els clubs de lectura. 
● Necessitat de guies de lectura o no. 
● Necessitat de formació... 

 
 
 

 



  Necessitem un estudi real? 



    Cadascú fa... el que pot 



Conscient descoordinació 



,  

Préstec LCL 



,  

https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop/O7853/IDa3b15b2d?ACC=101


,  

● Recerca per biblioteques 
● Desconeixement de l’existència 
● Falta de coordinació: enviaments, sol·licituds, 

normativa, formularis comuns… 
● Falta d’un directori de clubs de lectura 
● Falta d’inversió en LCL  
● Falta d’infraestructura 

Mancances del 
préstec dels LCL 



    Quin és el referent? 



,  



,  

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/


    Necessitem coordinació, 
inversió i planificació 



Un club de lectura és una 
inversió 



 
 
 COMUNITAT 

 
 

Foment lector Fidelització 
 

Trobada Intercanvi 

Acompanyament 

Acolliment 

Activisme 

Compromís 
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