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PRIMER CONCURS DE BOOK TRAILER ORGANITZAT PER LES BIBLIOTEQUES DE LA UPV 

DIA DEL LLIBRE 2014 
 
 
 
 
Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre 2014, el dia 11 d’abril, la Biblioteca de la Universitat 
Politècnica de València convoca el I Concurs de Book trailer adreçat a tota la comunitat universitària de 
la UPV. 
 

BASES DEL CONCURS 
 
 
1. Objecte: 
 
El book trailer té com a objectiu promocionar una novel·la realitzant un vídeo curt, similar als tràilers 
cinematogràfics que promocionen pel·lícules o sèries de TV, que pose de manifest, a través de música, 
imatges fixes, seqüències gravades, efectes, etc., els aspectes més atractius del llibre per a captar 
l’atenció dels lectors, suggerint els esdeveniments de la història, però sense revelar-ne la trama. La 
funció del tràiler és incitar a la lectura. 
 
 
2. Participants: 
 
Hi poden participar tots els membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI i alumnes), a 
excepció del personal de la Biblioteca UPV. 
 
 
3. Premis:  
 
Es lliuraran 3 premis, que consisteixen en:  
 

- Primer Premi: un iPad Mini Retina 16 GB WiFi. 
- Segon Premi: un lector de llibres electrònics amb WiFi i tàctil. 
- Tercer Premi: un xec regal per valor de 100 euros en llibres, que es canvia en la llibreria 

Intertècnica de la UPV. 
 

 
4. Com s’hi participa: 
 

- Cada participant hi pot presentar un màxim de tres tràilers de llibres, encara que només es pot 
rebre un premi. 

- El book trailer ha de correspondre a una novel·la de lliure elecció que forme part dels fons de les 
biblioteques UPV.  

- El book trailer ha de tenir una durada mínima de 30 segons i màxima de 90 segons. 
- Els vídeos s’hi han de presentar en format MP4 i en cap cas poden sobrepassar els 600 MB. 

 
El termini de recepció comença en fer-se públiques aquestes bases i acaba l’1 d’abril de 2014. 
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Per tal de participar en el concurs s’ha d’omplir un formulari, que es podrà obtenir en la web de la 
Biblioteca UPV, (http://www.upv.es/bib) i en el que han de figurar les dades següents: 
 

- Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de la persona que realitza el book trailer. 
- Títol i autor del llibre en el qual es basa el tràiler. 
- Títol del book trailer que es presenta a concurs. 

 
A més, tots els treballs s’han d'incorporar a Politube (http://politube.upv.es/) sota la categoria “Dia del 
Llibre 2014” i  amb el mateix títol què apareix al formulari. 
 
En el cas que un autor hi participe amb més d’una obra, ha d’emplenar un formulari de participació per 
cada book trailer que presente al concurs. 
 
 
5. Terminis del concurs i decisió del jurat: 
 
Enviament de vídeos: fins a l’1 d’abril de 2014 
 
Decisió del jurat: 10 d’abril de 2014.  
 
Lliurament de premis: 11 d’abril de 2014, al vestíbul de la Biblioteca Central. 
 
 
6. El jurat: 
 
El jurat triarà els guanyadors i donarà a conèixer els premiats el 10 d’abril de 2014. 
 
La decisió del jurat és inapel·lable, i s’adoptarà com a mínim per majoria simple. Es comunicarà a través 
dels canals propis de la Universitat Politècnica de València (mitjans socials i web de la Biblioteca). 
 
 
7. Drets de propietat intel·lectual: 
 
Els participants han de cedir gratuïtament en l’àmbit geogràfic mundial els drets de reproducció i 
distribució de les obres a la Universitat Politècnica de València, que podrà exposar-les públicament i 
utilitzar-les en la promoció de la col·lecció de les biblioteques de la UPV. 
 
Qualsevol reproducció de l'obra que realitze la Universitat Politècnica de València n’ha d’incloure sempre 
l’autor original i, en cap cas, es realitzarà amb finalitats lucratives o d’explotació econòmica. 
 
Els participants es responsabilitzen totalment de complir el que disposa la normativa sobre propietat 
intel·lectual, i són responsables davant qualsevol reclamació que puga sorgir per drets al·legats per 
tercers. 
 
 
 
 
8. Acceptació de bases 
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La participació suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. 
L’organització es reserva el dret de declarar fora de concurs els treballs que no s’ajusten a les propostes 
del concurs o que considere inadequats. 
 
La Universitat Politècnica de València pot resoldre de forma unilateral qualsevol situació no prevista en 
aquestes bases. 
 
 
 


