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El resultat és una relació alfabètica d'aquests professionals, bé de fotògrafs o d'altres
professions relacionades amb la fotografia, ordenada per comunitats autònomes i dins
d'aquestes per províncies, i al seu torn per capitals i poblacions. A través dels dos volums és
possible conèixer el nom d'uns 9.000 professionals, molts d'ells inèdits fins al moment per la
historiografia especialitzada i a més permet precisar l'activitat dels fotògrafs en una localitat
determinada, en un domicili i en un temps concret.
Aquest tipus d'obres com a directoris, censos de fotògrafs o similars, que existeixen des de fa
anys en bona part de països europeus (França, Bèlgica, Gran Bretanya, etc.) era una tasca
pendent a Espanya que finalment ha sigut duta a terme pels autors del llibre, la tècnica Mª
José Rodríguez Molina, arxivera de l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, i
José Ramón Sanchis Alfonso, director dels Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Torrent.
L'edició a càrrec de l'Arxiu naix amb la idea d'impulsar aquestes iniciatives dutes a terme per
professionals i de potenciar aquest tipus d'obres, que són una eina fonamental per als arxius,
biblioteques i altres centres de documentació on es gestionen fons i col·leccions
fotogràfiques, ja que ens brinden la possibilitat de perfeccionar, aprofundir i ampliar les línies
metodològiques que permeten identificar autors i establiments fotogràfics difícils de
sistematitzar amb les dades que solen aparèixer en el document fotogràfic.
Idioma
Valencià
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