5è Concurs
Booktrailers
http://booktrailers.cat/

18 de juny
al 26
d’octubre

5è Concurs de booktrailers per a
joves de 14 a 18 anys
Llegeix, prem el rec… i guanya!
El Servei de Biblioteques organitza un concurs adreçat als joves de 14 a 18 anys,
que té per objectius promoure la lectura entre els adolescents i joves, millorar la
relació i serveis de les biblioteques públiques envers aquest públic, i fomentar el
desenvolupament d’habilitat digitals, creatives i col·laboratives dels joves lectors.
Un bibliotràiler (booktrailer) és un petit vídeo publicitari que presenta un llibre de
manera que capti l’interès de lector, amb l’ús de qualsevol tècnica audiovisual,
des d’actors i rodatge fins a videoanimacions.
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5è Concurs de booktrailers– Com
puc participar?
 Formar un equip integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 4.
 Cada equip pot presentar únicament un booktrailer al concurs.
 El booktrailer ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció i de qualsevol
temàtica, que formi part del fons de les Biblioteques públiques de
Catalunya.
 El booktrailer ha de tenir una durada màxima de 90 segons.

 El booktrailer ha de ser inèdit i no es pot haver presentat a cap altre
concurs.
 Publicar a Internet el booktrailer (Youtube, Vimeo), en obert i d’accés
públic.
 Omplir el formulari de participació de la web: http://booktrailers.cat/
 Quedaran fora de concurs els booktrailers que no acompleixin els requisits3
de les bases i les sol·licituds que es facin fora de termini.

5è Concurs de booktrailers–
Preguntes i respostes
 Puc gravar el booktrailer amb un mòbil?
Sí, és clar, i també amb una càmera de fotos que gravi video. Pots gravar tota l'escena
seguida, o gravar-ho per trossos i després editar-ho en el teu ordinador, i afegir-hi
efectes i textos. Si vols aprendre i tenir més idees de com fer-ho, mira aquest taller de
vídeo de Mestresclass: https://bit.ly/2K2SrYr
 Puc triar qualsevol llibre per fer el booktrailer?
Sí, qualsevol que trobeu a les biblioteques públiques de Catalunya, n’hi ha centenars de
milers!
 En quin format he de gravar el vídeo?
En el que vulguis. Per participar caldrà que el pengis a YouTube o a Vimeo. Afegeix
l’enllaç en el formulari que hauràs d’omplir per participar. Ara bé, si el teu equip resulta
escollit finalista, et demanarem l’arxiu original per projectar-lo a l’acte de lliurament de
premis, i, per tant, és important que sigui un format conegut (mpg, avi, mov...) i de la
màxima qualitat possible.
 Em puc presentar sol?
No, has de fer un equip d’entre 2 i 4 persones màxim, col·laborant amb altres nois i
noies tindreu més idees per fer un booktrailer trencador.
 Tots els membres de l’equip han de tenir entre 14 i 18 anys?
Sí, demanem al formulari d’inscripció el nom i edat de tots els membres de l’equip, i un
d’ells ha de deixar les seves dades de contacte (adreça electrònica i telèfon).
 Puc presentar un tràiler que ja hagi estat publicat anteriorment?
No, cal que produïu un vídeo original per aquest concurs, en la realització del qual hi4
hagin participat tots els membres de l’equip.

5è Concurs de booktrailers–
Categories
Es premiarà el millor vídeo en cadascuna de les categories següents:

5

5è Concurs de booktrailers–
Lliurament dels Premis
Els premis seran lliurats en un acte públic. El lloc i la data seran comunicats
amb antelació al web del Servei de Biblioteques http://biblioteques.gencat.cat

Els guanyadors seran informats per correu electrònic.
Els premis consisteixen en:
Per a cadascun dels membres dels equips guanyadors:





Una subscripció de 6 mesos a la plataforma Filmin.
Un lot de llibres.
Un diploma.
Taller de formació de com fer un guió i disseny d’un booktrailer.
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5è Concurs de booktrailers– Avís legal
 La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

 Els booktrailers presentats seran propietat de l’autor. Se n’autoritza la còpia,
distribució i l’exhibició als organitzadors sempre que se n’especifiqui
l’autoria i que no es faci servir amb finalitats comercials.
 Els booktrailers que participin al concurs han de ser de creació pròpia i els
autors han de tenir els drets dels materials.
 Els organitzadors declinen tota responsabilitat legal sobre el contingut dels
booktrailers. Els autors són els únics responsables legals del document i del
seu contingut.
 Els booktrailers guanyadors hauran d’Incloure el logotip del Departament de
Cultura amb la menció del premi atorgat en tots els elements informatius i
publicitaris relacionats amb el projecte premiat, sempre que es realitzin amb
posterioritat a la concessió del premi.
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5è Concurs de booktrailers Com et podem ajudar?

Si tens algun dubte escriu-nos
a: biblioteques@gencat.cat
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5è Concurs
Booktrailers
#biblioestiu
#booktrailers
#bibliotequescat

Gràcies per
col·laborar-hi!

