TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ KŪRIMO KONKURSO
„Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. Trumpametražių filmų kūrimo konkurso „Biblioteka: informacija ir žinios –
kiekvienam“ (toliau konkurso), skirto visuomenei pristatyti bibliotekų prieinamumą
kiekvienam vartotojui, nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso
organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką;
2. Konkursą organizuoja Lietuvos bibliotekininkų draugija (toliau LBD);
3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.lbd.lt.

II.

KONKURSO TIKSLAI

4. Kuriami filmai turėtų reprezentuoti bibliotekų lankytojų – bendruomenės narių mintis
apie informacijos prieinamumą ir svarbą gyvenime;
5. Skatinti bibliotekos darbuotojų ir bendruomenės narių bendradarbiavimą;
6. Supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę, publikuojant juos bibliotekų
socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse.

III.

KONKURSO DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti LBD nariai bei Lietuvos bibliotekų darbuotojai kartu su
bendruomenės nariais. Vienas asmuo gali būti tik vienoje kūrybinėje grupėje. Narių
skaičius komandoje – neribotas.

IV.

KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkurso trukmė: 2015 m. kovas 18 d. – 2015 m. balandžio 11 d.;
9. Konkurso etapai:
9.1.Parengiamasis: konkurso nuostatai ir registracijos anketa skelbiami LBD
tinklalapyje www.lbd.lt;
9.2.Pagrindinis:
9.2.1

scenarijaus ir filmų kūrimas;

9.2.2

sukurtų filmų pateikimas;

9.2.3

balsavimas viešoje erdvėje ir komisijos vertinimas;

9.3.Baigiamasis:
9.3.1

konkurso rezultatų skelbimas, apibendrinimas, viešinimas, pristatymas
visuomenei;

9.3.2

laimėtojų apdovanojimas prizais.

10. Reikalavimai filmui:
10.1. Filmas turi atitikti konkurso temą;
10.2. Filmo trukmė – nuo 3 iki 5 min.;
10.3. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.
Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų
asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija;
10.4. Konkursui pateikiamas lietuvių arba anglų kalba sukurtas filmas;
10.5. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją,
kompiuterinę grafiką;
10.6. Filme negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikiama
informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
11. Filmo pateikimas:
11.1. Dalyviai iki 2015 metų balandžio 11 d. 17 val. pateikia užpildytą dalyvio
registracijos anketą (pridedama), kuri bus patalpinta svetainėje www.lnb.lt.;
11.2. Filmas konkursui turi būti patalpintas YouTube kanale ir jo nuoroda pateikta
dalyvio registracijos anketoje. Filmas, pateiktas pavėluotai arba neatitinkantis
konkurso nuostatų, nebus vertinamas;
11.3. Viena kūrėjų grupė gali pateikti vieną filmą;
11.4. Kūrinio pateikimas konkursui reiškia, kad autoriai sutinka su visomis šiuose
nuostatuose paminėtomis sąlygomis.
12. Vertinimas:
12.1. Sukurti filmai bus publikuojami organizatoriaus tinklapyje. Svetainės lankytojai
galės balsuoti už labiausiai jiems patinkančius filmus;
12.2. Sukurtus filmus papildomai vertins organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija,
susidedanti iš 5 narių. Esant būtinybei, vertinimo komisija papildomai gali
pasitelkti reikalingus specialistus bei ekspertus;
12.3. Filmo vertinimo kriterijai:
12.3.1. atitikimas temai;
12.3.2. originalumas;
12.3.3. atlikimo kokybė;
12.3.4. kalbos kultūra.
12.4. Komisija iki 2015 m. balandžio 22 d. peržiūri filmus, įvertina juos pagal
vertinimo kriterijus ir skiria apdovanojimus I, II, III vietų laimėtojams.
Papildomai numatoma apdovanoti daugiausia visuomenės balsų sulaukusį filmą
remiantis balsavimo sistemos rezultatais. Komisijos sprendimas protokoluojamas.
13. Filmai, neatitinkantys Konkurso nuostatų reikalavimų, nevertinami komisijos sprendimu.

14. Konkurso

rezultatai

skelbiami

tinklalapyje

www.lbd.lt.

Konkurso

laimėtojai

informuojami raštu.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti kūrinį nekomerciniais tikslais, nemokėdami
autorinių honorarų.
16. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus.

Trumpametražių filmų kūrimo konkurso „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“
DALYVIO ANKETA

Biblioteka
Filmo pavadinimas
Filmo trukmė
Filmo nuoroda
Asmenys, padėję kurti filmą (pildyti
neprivaloma)
Atsakingo kūrybinės grupės atstovo
kontaktai (Vardas, Pavardė, tel. nr.,
el. pašto adresas)

