KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOSIOS IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKOS
KONKURSO „MEDIA 2 VASAROS IŠŠŪKIS“ NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės apibrėžia Klaipėdos apskrities vieš. I. Simonaitytės bibliotekos
(toliau-Biblioteka) skelbiamo konkurso „Media 2 vasaros iššūkis“ tikslus,
organizavimo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursas yra projekto „Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų kompleksiniai
mokymai „Media 2““ dalis. Konkursą organizuoja ir kuruoja Bibliotekos
Informacinių išteklių vystymo skyrius.
3. Konkurso tikslas – įtvirtinti mokymų „Media 2“ metu įgytas žinias, skatinti
Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojus aktyviai viešinti teikiamas kultūros
paslaugas visuomenei.
4. Konkursas vyksta nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 20 d.
5. Konkursas skirtas Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojams, dalyvavusiems
mokymuose „Media 2“ ir užsiregistravusiems nuotolinių mokymų platformoje
„Moodle“. Konkurse taip pat gali dalyvauti Klaipėdos regiono bibliotekų
darbuotojai, nedalyvavę mokymuose „Media 2“. Būtina sąlyga – registracija
nuotolinių mokymų platformoje „Moodle“, adresu: www.klavbmoodle.lt.
II.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkursui Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojai kuria filmuką „Vasara su
knyga“ tema.
7. Pagrindiniai reikalavimai video turiniui ir pateikimui:
7.1. filmuke turi būti paminėta biblioteka, kurioje dirba filmuko autorius;
7.2. filmukas turi būti susijęs su skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ 1-a ar visomis
5-omis užduotimis;
7.3. filmuke turi būti panaudotas mokymų „Media 2“ logotipas;
7.4. filmuko minimali trukmė - 1 min;
7.5. kuriamų filmukų skaičius neribojamas.
8. Filmukas turi būti patalpintas socialiniame tinkle „YouTube“, o nuotolinių
mokymų platformos „Moodle“ UŽDUOTIES skiltyje „KONKURSO „MEDIA 2
VASAROS IŠŠŪKIS“ NUOSTATAI - KVIEČIAME DALYVAUTI“ dalyviai pasidalina tik
filmuko nuoroda.
9. Filmukų nuorodas nuotolinių mokymų platformoje Moodle“ galima talpinti iki
2019 m. rugsėjo 20 d.
10. Autorius, siųsdamas filmuką, konkurso organizatoriams suteikia leidimą jį viešinti.
III.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

11. Filmukus vertina komisija, kuriai priklauso 5 komisijos nariai: Bibliotekos
Abonementų skyriaus specialistai ir Bibliotekos Regiono bibliotekų ir kultūros
vadybos skyriaus specialistai.

12. Komisija filmukus vertina, atsižvelgdama į filmuko originalumą, temos atskleidimą
ir reikalavimų laikymąsi.
13. Rezultatai skelbiami 2019 m. spalio 1 d. nuotolinių mokymų platformoje
„Moodle“, adresu: www.klavbmoodle.lt ir Bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“
paskyroje. Išrinktų filmukų autoriams apie laimėjimus bus pranešama asmeniškai.
14. Geriausių filmukų autoriai bus apdovanoti prizais (3 prizai).
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Biblioteka turi teisę keisti konkurso sąlygas.

