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În perioada ianuarie – mai 2021, se desfășoară Concursul de Booktrailer – BOOKTRAILER FILM 

FESTIVAL, desfășurat în parteneriat cu Liceul Științific „A. Calini”, Brescia, Italia.  

FESTIVALUL se află, la nivel internațional, la cea de a XIV-a ediție, și se realizează în parteneriat cu:  

• Liceul Științific „A. Calini”, Italia; 

• Colegiul Național „Spiru Haret”, București, România; 

• Liceul secundar „Giosuè Carducci”, Brescia; 

• Scoala Gimnaziala „Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 2”, Nowy Targ, Polonia; 

• Scoala gimnazială „Atanas Dalchev”, Sofia, Bulgaria; 

• Școala gimnazială „Gimnazija Karlovac”, Karlovac, Croația; 

• Scoala secundara italiană din Madrid; 

• Scoala secundara italiană din Barcellona. 

 

Canalele oficiale de informare pentru Booktrailer Film Festival includ: platforma web interactivă – 

www.booktrailerfilmfestival.eu, pagina de Facebook (una pentru etapa internațională și una pentru etapa națională) 

și buletinul oficial al festivalului.  

Booktrailer Film Festival (BFF) este un loc de întâlnire și discutare a literaturii și a modurilor în care a fost 

promovată prin limbajul cinematografic. În festival sunt implicate școli, biblioteci, librării, asociații și site-uri web 

în promovarea cinematografiei și a literaturii. Creat de „A. Calini” în 2007, festivalul a devenit european din 2016, 

la cea de-a zecea ediție. 

Implicarea și creativitatea elevilor de gimnaziu și de liceu se manifestă în crearea de scurte videoclipuri menite 

să promoveze plăcerea de lectură și interesul pentru cărți. 

Liceo Scientifico di Stato “A. Calini”, 

Brescia, Italia  
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ETAPE   

I. Prima etapă a concursului – la nivel național, la care vor participa doar booktrailerele din România și se vor 

selecta booktrailerele care vor participa la etapa internațională; juriul național va selecta între două și patru 

booktrailere participante pentru competiția europeană;  

II. A doua etapă – cea internațională, unde vor fi jurizate booktrailerele din țările participante.  
 

Un juriu european, format din doi profesori și doi elevi de la fiecare școală parteneră și prezidat de Președintele 

juriului italian, atribuie premiul juriului profesorilor și studenților europeni pentru cel mai bun booktrailer. 

Un comitet științific format din câteva personalități în diferite domenii (cinema, literatură, artă, muzică, 

publicitate) și prezidat de directorul festivalului garantează calitatea culturală a inițiativei. 

Numele și biografiile membrilor comitetului științific și ale juriului pot fi găsite pe site-ul oficial al 

Festivalului de Film Booktrailer, care poate fi accesat la următorul link: 

http://www.booktrailerfilmfestival.eu/scientific_committee.php. 

 

ÎNREGISTRAREA ÎN CONCURS 
 

Înscriere este gratuită și se realizează prin completarea fișei de înscriere și prin încărcarea booktrailerului, 

în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, prin intermediul site-ului web al festivalului, 

www.booktrailerfilmfestival.eu,  și exclusiv în secțiunea referitoare la nivelul școlar corespunzător, după 

înregistrarea unui cont personal. 

Formularul trebuie completat cu toate informațiile cerute, inclusiv sinopsisul cărții, creditele și precizarea 

licenței; în caz contrar, acesta va fi exclus din concurs. 

În ceea ce privește protecția drepturilor de autor, instrucțiuni sunt disponibile pe site-ul festivalului.  

Autorii booktrailerului sunt responsabili pentru calitatea și originalitatea produsului. 

Booktrailerul trebuie publicat într-o formă „unlisted”/nelistată, astfel încât să poată fi accesat la Booktrailer 

Film Festival de juriile și de personalul tehnic, dar să nu fie vizibile publicului până la anunțarea oficială a 

câștigătorilor. 

Booktrailer-ul trebuie să fie nepublicat; în caz contrar, acesta va fi exclus din competiție. 

Autorii lucrărilor care intenționează să participe la concurs trebuie: 

• să creeze un canal de youtube (preferabil denumit după numele participantului); să încarce 

booktrailerul și subtitrarea în limba engleză, într-un document diferit și să salveze linkul;  

• să se înregistreze pe site-ul www.booktrailerfilmfestival.eu. și să ceară confirmarea înregistrării prin 

click pe linkul/butonul „arriving by email”; 

• să completeze formularul de înregistrare cu toate informațiile necesare, inclusiv informațiile despre 

carte, sinopsis al cărții – în română și în engleză –, credite și licența de dezvăluire a audiovizualului 

în competiție. 

• să posteze linkul de booktrailer de pe Youtube; 

• să trimită pe adresa bffbucuresti@gmail.com, o cerere de înscriere care să conțină: numele și 

prenumele complet al autorului/autorilor, școala/liceul de proveniență, clasa, profesor 

coordonator/profesori coordonatori, adresa școlii, numele booktrailerului.  

Participanții sunt responsabili pentru erorile de completare, inclusiv cele care au legătură cu linkul prevăzut 

pentru vizualizarea booktrailerului.  

Instrucțiuni legate de protejarea datelor de autor se găsesc pe website. De eventuale încălcări ale drepturilor 

de autor sunt responsabili doar autorii booktrailerului. Personalul Booktrailer Film Festival nu este responsabil pentru 

verificarea și raportarea acestor erori.  

După depunerea formularului de înregistrare și încărcarea booktrailerului, nu va fi posibilă, în niciun caz, 

efectuarea de modificări referitoare la informațiile transmise, chiar dacă este evident că a fost făcută o greșeală. 

Fiecare elev poate prezenta un singur booktrailer. În cazul lucrărilor în grup, participanților li se permite să 

prezinte doar un booktrailer individual sau în alte grupuri. 

 

http://www.booktrailerfilmfestival.eu/scientific_committee.php
http://www.booktrailerfilmfestival.eu/
http://www.booktrailerfilmfestival.eu/
mailto:bffbucuresti@gmail.com
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CERINȚE ESENȚIALE PENTRU VALIDAREA PARTICIPĂRII 

 

• Fiecare elev/grup de elevi poate alege cartea pe care o va recenza sub forma unui booktrailer;  

• Filmul nu poate dura mai mult de 1 minut și 30 de secunde, inclusiv creditele; 

• Nu poate conține material protejat de drepturi de autor și/sau proprietate intelectuală a unei terțe persoane; 

• Trebuie să fie uploadat, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, pe site-ul concursului, la secțiunea 

„înregistrare”, după a fost publicat pe Youtube într-o formă „unlisted”; 

• Trebuie să fie nepublicat; 

• Nu poate fi dezvăluit, în caz contrar nu este valabil; 

• Poate fi în orice limbă străină; 

• Trebuie să aibă subtitrări în limba engleză, încorporate în videoclip, conform procedurii de încărcare menționate 

anterior; 

• Trebuie să fie rezultatul muncii elevilor, autonome și originale (profesorii pot juca doar un  rol de stimulare 

culturală în producerea operei); 

• Trebuie să aibă același titlu ca opera literară. 

 

PREMII 

 

Concursul, rezervat școlilor gimnaziale și liceale, acordă premii distincte: 

✓ trei premii acordate de juriul italian cu posibilitatea unui exequo între primul și cel de-al doilea premiu (doar 

pentru licee sau colegii); 

✓ un premiu pentru accesibilitate acordat de juriul italian (doar în școlile secundare); 

✓ premii naționale acordate de juriile naționale alese de școlile partenere:  

o un premiu I; 

o un premiul al II-lea; 

o un premiul al III-lea;  

o mențiuni: 10% din numărul de participanți; 

✓ Premiul juriului profesorilor și studenților europeni; 

✓ Premiul publicului on-line, în cadrul festivității de premiere din data de 7 mai 2021, organizată la Auditorium 

San Barnaba, în Brescia, de către Liceul „A. Calini”, organizatorul și promotorul principal al festivalului, și 

va fi transmisă la TV și prin streaming on- line. Se va asigura subtitrare în limba engleză.  

 

CRITERII DE PREMIERE 

 

Criterii de jurizare:  

- claritate (competență comunicativă) 

- originalitate (competență creativă) 

- utilizarea tehnologiei (competență digitală) 

- înțelegerea textului (competență literară) 

- completarea produsului și ocuparea resurselor (competența de gestionare) 

Pentru premiul publicului, juriul oamenilor, compus din publicul prezent în seara premiilor ceremonie, 

funcționează după criterii eterogene și personale. 

 

INFORMAȚII FINALE 

Formularul de înregistrare pentru festival implică acceptarea necondiționată a acestui anunț. Calendarul și 

programul proiecțiilor sunt responsabilitatea festivalului. 

Echipa de lucru a Booktrailer Film Festival, adică organizatorul și promotorul evenimentului, poate stabili 

decizii cu privire la orice aspect care nu este inclus în prezentul aviz. 

Booktrailerele primite vor deveni parte a arhivei Booktrailer Film Festival pentru orice educație viitoare și 

în scopuri de cercetare. 
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Festivalul de film Booktrailer își rezervă dreptul de a rețea și / sau de a folosi booktrailerul fără drepturi de 

redevență, numai în scop cultural și nu pentru profit, pentru a promova schimburi culturale, proiecte speciale, 

colaborări cu alte instituții și organizații etc. 

Festivalul de film Booktrailer îi invită pe toți participanții să își împărtășească cărțile de carte online, prin 

intermediul celor mai multe canale adecvate, numai după ceremonia de premiere și încărcarea lor pe site pentru 

vizualizare publică. 

Lucrările selectate pentru concurs pot fi, de asemenea, publicate online, fără niciun scop comercial, pe site-ul 

Booktrailer Film Festival: www.booktrailerfilmfestival.eu, în legătură cu site-ul Liceului Calini, www.liceocalini.gov.it, 

și al Colegiului Național „Spiru Haret”, București, www.cnshb.ro. 

Toate drepturile legate de lucrare sunt deținute de autori. Răspunderea pentru încălcarea drepturilor de 

proprietate prin utilizarea imaginilor, sunetelor sau videoclipurilor este responsabilitatea autorilor booktrailer. 

 

CONTACTE 

✓ La nivel național: bffbucuresti@gmail.com; prof. contact: Ștefania Ciobanu  

✓ La nivel european: booktrailerfilmfestival@gmail.com.  

http://www.cnshb.ro/
mailto:bffbucuresti@gmail.com
mailto:booktrailerfilmfestival@gmail.com

