Regulamentul
Concursului republican „Personalități marcante din localitatea mea”
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și Săptămânalul „Florile dalbe”
lansează Concursul „Personalități marcante din localitatea mea” care are ca scop
stimularea interesului pentru istoria locală, promovarea valorilor naționale și dezvoltarea,
valorificarea potențialului creativ și de documentare al copiilor prin realizarea unor
filmulețe despre personalități din localitatea lor.
Desfășurarea concursului
1. Concursul se va desfășura în perioada februarie – mai 2021.
2. La concurs vor participa elevi din clasele VII-XII, în mod individual sau în echipă
formată din maxim 3 persoane.
3. Fiecare participant sau echipă va prezenta o singură lucrare la concurs.
4. Participanții vor crea un filmuleț documentar, în care vor prezenta o personalitate din
localitatea lor (sat, comună, oraș, municipiu, raion), cunoscută sau mai puțin cunoscută,
care a avut/are o contribuție importantă în domeniul său de activitate.
5. În realizarea filmulețelor participanții vor folosi atât surse tipărite, audio, video, cât și
informații culese de la diverse persoane.
6. Bibliotecile publice teritoriale și școlare vor disemina informația despre concurs, vor
organiza participarea copiilor din comunitatea servită, le vor oferi îndrumarea și
suportul necesar (acces la informații și tehnologii, instruire în utilizarea programelor
de editare video/audio ș.a., după caz).
7. Filmulețul va întruni următoarele cerințe:
- se va încadra în tematica concursului;
- va avea un titlu sugestiv și o structură logică;
- va conține informații veridice, documentate despre personalitatea dată și contribuția
sa la dezvoltarea culturii, artei, științei sau altor domenii în care a activat/activează;
- informația va fi prezentată într-un mod cât mai original și creativ, îmbinând mai
multe elemente: narațiunea/vocea autorului, imagini foto, text, secvențe video,
înregistrări audio, efecte specifice etc.;
- va include la final și concluzii (părerea proprie cu referire la personalitatea descrisă,
din perspectiva realizărilor sale și rolului pe care îl are în dezvoltarea domeniului
său de activitate);
- va avea o durată de maxim 5 minute;
- vor fi respectate regulile anti-plagiat: lucrările prezentate la concurs nu trebuie să
fie copiate, filmulețul trebuie să includă lista surselor de documentare consultate
și link-urile la resurse online în caz dacă au fost folosite fotografii, secvențe video
și/sau audio cu statut gratuit preluate din internet;

-

filmulețul va fi salvat în format *mp4, *wmv sau *avi și postat pe YouTube (pe
pagina bibliotecii sau personală).

8. Link-ul se va expedia la adresa de e-mail metodic@bncreanga.md cu specificarea
pentru Concursul „Personalități marcante din localitatea mea”.
9. La mesaj se va anexa o fișă conținând titlul filmulețului și datele personale ale
autorului/autorilor: numele și prenumele, localitatea, liceul/gimnaziul și clasa în care
învață, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail.
10. Termenul limită de expediere a link-ului și fișei – 30 aprilie 2021.
11. Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.
Evaluarea lucrărilor, totaluri
1. Juriul, format din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare și specialiști din diverse
domenii, va evalua și ierarhiza lucrările în baza unei grile de evaluare care va avea ca
indicatori:
- respectarea condițiilor și criteriilor de prezentare stabilite în Regulament;
- modul de redare (claritatea expunerii subiectului, structurarea logică a
conținutului);
- expunere și argumentare (limbajul folosit, coerența și corectitudinea lingvistică,
capacitatea de sinteză, de analiză);
- abilitățile formate (creativitate, abilitate în citirea, interpretarea și integrarea
documentelor studiate);
- metodele de cercetare folosite;
- încadrarea în limita de timp;
- prezentarea bibliografiei (lista surselor de documentare folosite);
- calitatea realizării tehnice a filmulețului (programe utilizate, montaj, sincronizare
text-sunet-imagine, calitate imagini/sunet, utilizare efecte).
2. Juriul va desemna câștigătorii premiilor I, II, III și ai mențiunilor pe două categorii de
vârstă (clasele VII-IX și X-XII). Ceilalți vor primi Diplome de participare.
3. Anunțarea rezultatelor și festivitatea de premiere va avea loc în luna mai 2021, online,
pe ZOOM, cu transmisiune live pe pagina de Facebook a Bibliotecii Naționale pentru
Copii „Ion Creangă”. Câștigătorii concursului vor fi invitați personal prin telefon sau email.
Pentru informații suplimentare ne contactați la telefonul 022 009535
(secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării)

