
II Concurs de Fotografia Digital. “El llibre electrònic... mil i un llibres en la teua motxilla”  
 
 
Dia del Llibre 2012 
 
 
Bases del concurs  
 
La Biblioteca General de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb l’Editorial 
UPV, convoca el seu II Concurs de fotografia, emmarcat dins de les activitats del Dia del Llibre, 
l’objectiu del qual és fomentar la participació de la comunitat UPV, així com estrènyer la 
relació d’aquesta amb la biblioteca. 
 
1. Participació. La participació en aquest concurs està oberta a qualsevol membre de la 
comunitat UPV (PDI, PAS i Alumnat)  
 
2. Tema. Les imatges han d’estar relacionades amb el llibre electrònic, sent el lema del concurs 
“El llibre electrònic... mil i un llibres en la teua motxilla” 
 
3. Tècnica. Només s'acceptaran imatges en format digital. Poden ser en blanc i negre o en 
color, estar tractades digitalment, ser fotomuntatges o estar retocades. 
 
4. Nombre d’obres. S'admet un màxim de dues fotografies per autor, que han de ser pròpies, 
inèdites i no premiades en cap altre concurs.  
 
5. Termini de presentació. El període d'admissió de fotografies serà del dia 2 al 25 de març de 
2012. 
 
6. Presentació de les imatges participants. Les fotografies que es presenten han de dur títol, 
tenir format JPG i no excedir 3 MB de grandària. S'enviaran a través del formulari que estarà 
disponible en la intranet de la UPV, apartat “Serveis de Biblioteca”, durant els dies establerts 
en l'apartat 5 d'aquestes bases.  
 
L'entitat organitzadora es reserva el dret de no admetre aquelles fotografies que no encaixen 
amb la temàtica del concurs o amb els requisits de grandària i format. 
 
7. Exposició de les obres. Les obres presentades s'exposaran a través de la pàgina web de la 
biblioteca a partir del dia 29 de març de 2012.   
 
8. Premis. Es concedirà un únic premi en format de vals per un valor total de 100 euros, que es 
podran utilitzar en diferents concessions de la UPV. El període de validesa del val és fins al 31 
de juliol de 2012.  
  
9. Jurat. Es basarà en els següents criteris de selecció: qualitat artística de la fotografia, 
originalitat i impacte visual, dificultat i qualitat tècnica.  
 
El jurat estarà integrat pels següents bibliotecaris: David Pons Chaigneau, Hèctor Martín de 
Vidales Borrás, Mariano Mínguez Asenjo, Paco Delgado Soria, Ana María Checa Rubio. 
 
La decisió final del jurat es donarà a conèixer el 18 d'abril de 2012 en la pàgina web de la 
biblioteca.  



 
9. Drets d'ús de les imatges. Les fotografies formaran part de l'exposició virtual que es podrà 
visitar en la web. Les obres presentades queden en propietat de la Biblioteca General, que pot 
exposar-les públicament o utilitzar-les en l'edició de futures publicacions, reconeixent l'autoria 
de les mateixes.  
Els concursants es responsabilitzen totalment que no haja drets de tercers sobre les 
fotografies presentades i respondran davant qualsevol reclamació que puga sorgir per drets 
al·legats per tercers.  

10. Tota la comunicació relativa a la present convocatòria es publicarà almenys en la pàgina 
web de la Biblioteca. 

11. Els autors declaren acceptar aquestes bases, l'incompliment de les quals invalidarà la 
participació en el concurs. 

 

 

València     1    de   març  de 2012 

 


