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Αθήνα, 02/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ II»
Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Προετοιµασία και Υλοποίηση των 9ου
, 10ου και 11ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και ειδικών αφιερωµάτων» της
Πράξης «Η Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ» που εντάχθηκε στο Ε.Π Περιφέρειας Αττικής
(αρ.970/08.08.2017), και ειδικότερα στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 9ου Φεστιβάλ
Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα το διάστηµα από 18-102018 έως 28-10-2018, αναζητεί υποψήφιο συνεργάτη για επιµέλεια κειµένων που θα
συµπεριληφθούν στον κατάλογο, το ωρολόγιο πρόγραµµα και την ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης, η
οποία θα ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Ειδικότερα ο υποψήφιος συνεργάτης θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1.
Τη συλλογή, σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Προγραµµατιστές ταινιών, των
ολοκληρωµένων στοιχείων της ταυτότητας κάθε ταινίας (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, διευθυντής
φωτογραφίας, ηχολήπτης, µοντέρ, καλλιτεχνικός διευθυντής, σκηνογράφος, παραγωγός µε πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας του, συµπαραγωγοί, διάρκεια και φορµά της ταινίας, χώρα και έτος
παραγωγής, τυχόν βραβεία της ταινίας, στοιχεία του υπεύθυνου φορέα για την παγκόσµια
εκµετάλλευσή της µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του, στοιχεία του τυχόν εθνικού διανοµέα µε
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του).
2.
Την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων σε µορφή προσχεδίων κειµένων καταλόγου και
προγράµµατος, καθώς και για την ιστοσελίδα.
3.
Την επιµέλεια των κειµένων του καταλόγου που αφορούν τις περιλήψεις για κάθε ταινία
καθώς και τα βιογραφικά σηµειώµατα και τη φιλµογραφία του σκηνοθέτη της ταινίας.
4.
Τη µετάφραση των κειµένων στα αγγλικά για τις ανάγκες του δίγλωσσου καταλόγου και της
ιστοσελίδας.
5.
Την επιµέλεια του ωρολογίου προγράµµατος που περιέχει επιπρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία για την πρόσβαση του κοινού στις προβολές, καθώς και συνόψεις όλων των ταινιών και
αντίστοιχο υλικό για την ιστοσελίδα.

6.
Την επικοινωνία και το συντονισµό µε τους γραφίστες που αναλαµβάνουν το σχεδιασµό του
καταλόγου, του ωρολογίου προγράµµατος και της ιστοσελίδας.
7.
Τον τελικό τεχνικό έλεγχο του καταλόγου και του ωρολογίου προγράµµατος πριν τυπωθεί.
Οι υπηρεσίες από τον Ανάδοχο θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστηµα από την
ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης έως 31/10/2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει
έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εµπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα
την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
υλοποίηση του αντικειµένου του έργου.
Β.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να διαθέτουν:
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο επιπλέον γλωσσών µεταξύ των παρακάτω: Γαλλικά,
Γερµανικά, Ιταλικά Ισπανικά.
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε συγγραφή, µετάφραση,
επιµέλεια και διόρθωση κειµένων.
• Εµπειρία στην επιµέλεια καταλόγων πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εµβέλειας.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 1.150 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
Δ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 ΩΡΑ: 14:00.

