
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ 

със съдействието на Емил Радев, член на Европейския парламент от ЕНП/ ГЕРБ  

и посланик на библиотеките в ЕП  

 

организират  

 

ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕО  

по повод 70-годишнината от основаването на Регионална библиотека „Дора Габе“  

КОНКУРС ЗА КРАТКО ВИДЕО НА ТЕМА „МОЯТ ЛЮБИМ ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ“ 

Допустими участници: ученици на възраст 15 – 19 г. /вкл./ от гр. Добрич и областта 
Крайна дата за изпращане: 30 ноември 2020 
 
 
ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Провокиране любов към книгата и четенето сред младите хора, стимулиране тяхната 
любознателност, креативност и въображение, възможност за творческа изява, придобиване практически умения  
за използване на информационните и комуникационни технологии 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 Продължителност на видеото – между 3 и 5 минути 
 Всеки участник може да участва с до две видеа 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 Видеото трябва да съдържа визуално представяне на любим литературен герой, думите може да се подкрепят  

с четене на кратък откъс от произведението като участниците се виждат на екран или без да се виждат,  
но задължително трябва да се чува техния глас 

 Видеото не трябва да съдържа неподходящо съдържание, език или кадри (насилие, расистки коментари, 
порнография и т.н.) 

 Участниците могат да включат в своите видеа допълнителни изображения, текст, графика, използваните 
материали трябва да бъдат достъпни за свободно ползване и освободени от авторски права 

 Участниците на възраст под 18 г. предоставят декларация на родител, съгласно Закона за защита за личните 
данни на хартия на място в библиотеката /стая 101/ или като сканирано копие на e-mail : pr@libdobrich.bg 

 Всеки, който се появява във видеото, трябва да бъде запознат с настоящите правила и условия  
и да е съгласен видеото да бъде публикувано и показвано 

 При неспазване на посочените условия, участникът няма да бъде допуснат до конкурса 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И НАГРАДИ 
 Възраст на участниците: от 15 до 19 год. вкл. 
 Ще бъдат присъдени - ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА. 
 Отличените участници ще получат предметни награди и грамоти 
ЛАУРЕАТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА 
 Всички видеа, които отговарят на условията  ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Регионална 

библиотека „Дора Габе“ https://www.facebook.com/libdobrich   
 В този конкурс жури ще бъде публиката, която чрез „лайкване“          ще оценява най-добрите  

и увлекателни видеа 
 Отличените участници ще бъдат предварително уведомени индивидуално  
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВИДЕАТА 
 На адрес: pr@libdobrich.bg, с големина над 15 MB - с помощта на http://tranzit.dir.bg , http://tranzit.dir.bg / 

https://wetransfer.com/,  https://dox.abv.bg/  или чрез преносимо устройство - на място в библиотеката:  
Добрич, ул. „Независимост“ 7, стая 101. За контакт: телефон: +358 602574 

 Приложено: Трите имена на участника, навършени години, училище, населено място, телефон за връзка  
ДРУГИ 
 С предоставяне на видеото за участие в конкурса, всички участници декларират съгласие за публикуването му от 

Регионална библиотека „Дора Габе“ 
 Краен срок за изпращане/предоставяне на видеата за конкурса: 30 ноември 2020 г. /включително/ 
 Начало на гласуването: 3  декември 2020 г. 
 Край на гласуването: 9 декември 2020 г. /включително/ 

Резултатите ще бъдат обявени на сайта www.libdobrich.bg  и фейсбук страницата на библиотеката 
https://www.facebook.com/libdobrich   
Конкурсът ще приключи с церемония по награждаване на отличените в Регионална библиотека „Дора Габе” 
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