REGULAMENT
cu privire la organizarea și desfășurarea

Concursului „Cea mai creativă expoziție”
în cadrul campaniei „Fii deștept – ia un card inteligent” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”,
7-30 septembrie 2020

I. OBIECTIVELE CONCURSULUI
Concursul „Cea mai creativă expoziție” va urmări realizarea următoarelor obiective:
1) Informarea publicului larg despre serviciile gratuite și oportunitățile oferite de biblioteca BM
și filiale.
2) Sensibilizarea vizuală și prezența bibliotecii în viața comunității chișinăuiene cu beneficiile ei în
cadrul campaniei „Fii deștept – ia un card inteligent”.
3) Obținerea încrederii utilizatorilor potențiali în oferta propusă de biblioteci/filiale și vizitarea
pentru a beneficia de un card de acces.
Grup țintă: biblioteca/secția
II. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în trei etape:
I. elaborarea și prezentarea expozițiilor: septembrie 2020;
II. evaluarea/jurizarea expozițiilor: 1-6 octombrie 2020;
III. etapa finală/premierea: 19-23 octombrie 2020.
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III. CONDIȚII DE PARTICIPARE
1) În organizarea expoziției se va ține cont de:
− elaborarea unui concept original și creativ de expoziție a materialelor promoționale, dar
pot fi utilizate și resurse informaționale;
− Cardul de acces este parte componentă a expoziției.
− Expoziția poate fi amplasată pe geam, cort în aer liber, panoul de informație, masă pentru
prezentări etc.
− Se permite în expoziție să apară și alte accesorii.
2) Forma de prezentare a produsului:
− Evaluare produselor se va realiza în baza fotografiilor postate pe rețele sociale
− Expoziția va fi fotografiată, ulterior pozele trimise la adresa de email a Secției
Comunicare, bmpromo.hasdeu@gmail.com, cu subiectul CONCURS EXPO cu date
despre: filiala, numele, prenumele bibliotecarului, titlul pozei.
− Formatul fișierului: .jpg, .jpeg
− Fotografiile pot fi alb-negru sau color, prelucrate sau nu digital; nu sunt acceptate
colajele.
− Nu sunt permise fotografiile cu semnătură și/sau ramă.
− titlul mesajului de expediere va fi: Concursul de expoziție.
3) Termen-limită de prezentare a produsului: 30 septembrie 2020.
4) Cele mai creative expoziții vor fi apreciate prin oferirea unor premii din partea Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”.
5) Premiile vor fi înmânate în cadrul Zilelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care vor avea loc
în luna octombrie 2020.
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6) Concursul se adresează bibliotecarilor din rețeaua BM și va avea loc preponderent în mediul
online.
7) La concurs pot participa toate filialele și secțiile din rețeaua BM.
8) La concurs sunt acceptate trei fotografii, în format digital, a fiecărei filiale/secții BM.
9) Fotografiile cu expoziția realizată vor fi postate mai întâi pe pagina oficială de Facebook a
filialei, apoi preluată pe pagina de Facebook a BM, creându-se un album comun.
10) Participanții vor utiliza hashtag-ul: #concursexpo.
Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: (022) 21-38-70.
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