
                                
 

 

 
 
 

 
 
 

REGULAMENT  
concurs CLIP[L]IT – Carte în 7Arte 

23 aprilie – 23 mai 2019 
 

 
 
 

 
 
 

Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov invită toate bibliotecile publice și școlare, din 

țară și din Republica Moldova, să promoveze și să susțină participarea tinerilor din 

comunitățile în care își desfășoară activitatea la cea de a doua ediție a concursului de 

booktrailere, organizat în cadrul proiectului CLIP[L]IT – Carte în 7Arte.  

 

Proiectul cultural CLIP[L]IT – Carte în 7Arte, co-finanțat de Administrația Fondului 

Cultural Național, a fost dezvoltat de Biblioteca Județeană din Brașov, în parteneriat cu 

Asociația Bibliotecarilor din România, Facultatea de Litere a Universității Transilvania din 

Brașov, Asociația Culturală Control N, Asociația BookLand și Asociația Culturală 

KunSTadt. Scopul proiectului constă în promovarea literaturii române contemporane prin 

intermediul realizării de trailere de carte. 

 

Această ediție a concursului aduce câștigătorilor primelor trei locuri premii în bani, 

în valoare totală de 3.000 de lei și multe alte premii surpriză. 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

1°) Cadru general : 

 

Concursul de promovare a literaturii române contemporane, prin intermediul trailerului de 

carte, se desfășoară online, pe platforma dedicată CLIP[L]IT, și este deschis tuturor 

tinerilor cu vârste cuprinse între 15 – 25 ani de pe întreg teritoriul țării și din Republica 

Moldova. 

 

2°)  Calendar concurs : 

 

• Lansare concurs: 23 aprilie 2019 

• Perioada de realizare a booktrailerelor: 23 aprilie – 23 mai 2019 

• Jurizare: 24 - 31 mai 2019 

• Anunțarea câștigătorilor: 1 iunie 2019 

 

https://cliplit.ro/


                                
 

 

 

3°) Modalitate de participare 

 

Pentru participarea la concurs trebuie să vă creați un cont pe platforma dedicată CLIP[L]IT.  

Veți primi un mesaj de activare a contului pe adresa de email furnizată. După activarea 

contului, vă puteți loga pe platformă și, din secțiunea <CĂRȚI>, puteți alege cartea pentru 

care doriți să realizați trailerul. Pot fi realizate trailere și pentru alte cărți aparținând literaturii 

române contemporane, nu doar pentru cele existente în secțiunea <CĂRȚI>. 

 

După realizarea trailerului, în secțiunea <CONCURS> a platformei, completați formularul de 

participare și încărcați trailerul.  

 

 

FOARTE IMPORTANT ! 

 

Nu vor fi acceptate: 

• trailere după cărți care NU aparțin literaturii române contemporane; 

• trailere care conțin nuditate și/sau limbaj licențios; 

• trailere care aparțin altor autori decât participanților înscriși în concurs. 

 

 

4°) Criterii de jurizare: 

 

Juriul, compus din trei specialiști, va evalua trailere înscrise în concurs pe baza 

următoarelor criterii: creativitate, originalitate, calitate tehnică, relevanță pentru conținutul 

cărții și durată (trailerele nu vor depăși 1 minut). 

 

Participanții la concurs care vor acumula cele mai multe puncte din partea membrilor juriului 

vor fi desemnați câștigători. 

 

De asemenea, va exista un vot public, iar participantul desemnat câștigător va fi realizatorul 

booktrailerului care va acumula cele mai multe voturi din partea utlizatorilor platformei. Votul 

va fi exprimat sub formă de „like”. 

 

5°) Premii 

 

Vor fi acordate trei premii în bani, în valoare totală de 3.000 lei, după cum urmează: 

 

• Locul   I 1.500 lei 

• Locul  II 1.000 lei  

• Locul III    500 lei 

 

și mai multe premii surpriză, constând în produse și servicii culturale. 
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6°) Acordul de publicare 

 

Prin participarea la acest concurs, autorii booktrailerelor acordă bibliotecii dreptul de 

publicare a trailerului realizat pe platforma dedicată CLIP[L]IT. 

 

7°) Utilizarea datelor personale ale participanților la concurs. 

 

Informarea cu privire la modalitatea de utilizare și prelucrare a datelor cu caracter 

personal va fi afișată în momentul creării contului. Prin validarea mesajului de creare a 

contului, confirmați și luarea la cunoștință și exprimarea acordului dumneavoastră cu 

privire la utilizarea datelor personale așa cum este exprimată în informarea afișată. 

 

 

 

Informații suplimentare la: 

Tel: +40 721 865 656 

Email: cicbrasov@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea bibliotecilor publice și școlare în promovarea concursului în rândul tinerilor din 

comunitățile în care își desfășoară activitate și în susținerea lor pentru a participa la 

concurs, cu: împrumut de carte, echipamente tehnice, îndrumare și asistență, 

reprezintă o modalitate de adaptare a serviciilor de bibliotecă la practicile de consum 

cultural ale tinerilor. 

 

Scoaterea lecturii din contextul școlar, stimularea lecturii de plăcere și lărgirea audienței 

pentru literatura română contemporană constituie un pas important în direcția modernizării 

ofertei de servicii de bibliotecă și în conectarea tinerilor la cultura de calitate, prin 

intermediul tehnologiei.  
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