BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Str. Trandafirilor, nr. 22, ALBA IULIA
Tel.0258/811443; Fax: 0258/817204
e-mail : bjalba@gmail.com, www. bjalba.ro

REGULAMENT
Concurs de creație literară
„CARTEA CARE TE CUCEREȘTE”
Alba Iulia, 4-21 mai 2017
Ediţia I

I.

Organizatori:
Consiliul Județean Alba
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Partener:
Inspectoratul Școlar Județean Alba

II.
Scopul concursului
Concursul urmărește valorificarea talentului și a capacități creatoare a
elevilor, în domeniul creației literare dar și o formă de stimulare a acestora
înspre lectură și implicit înspre bibliotecă și activitățile derulate în cadrul
bibliotecii.
III.

Secţiuni de concurs:
- secțiunea cls. II-IV
- secțiunea cls. V-VIII
- secțiunea cls. IX-XII

Condiţii de participare
Fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare care să
cuprindă maxim 1 pagină A4 (coală ministerială). Textul va fi redactat cu
caratere TNR, mărime 12, la 1 rând.
Concurenții au obligația să respecte tema dată, respectiv tema: CARTEA
CARE TE CUCEREȘTE.
Lucrarea va fi însoțită de un plic în care se va afla fișa de înscriere
anexată prezentului regulament, cu datele personale ale concurentului. Nu este
permisă menționarea pe lucrare a numelui concurentului, profesorului
coordonator sau orice alte înscrisuri.
V.
Etape:
Concursul se va desfășura în perioada 4-21 mai 2017, în cadrul
proiectului TÂRGUL DE CARTE ALBATRANSILVANA.
 4 mai - diseminare regulament în școli și licee
 10-15 mai - predarea lucrărilor
 15-20 mai jurizarea lucrărilor
 21 mai - premierea câștigătprilor
IV.
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Se vor acorda trei premii pentru fiecare categorie de vârstă.
Premiile constau în cărți.
Jurizarea va fi făcută de către un juriu format din 2 specialiști,
membri ai Uniunii Scriitorilor- Filiala Alba, și un reprezentant al
organizatorilor.
Lucrările și fișele de înscriere vor fi trimise la profesorul
coordonator al școlii, de unde vor fi preluate de organizatori concursului.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine la Sectia Copii de la BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA, Str. Trandafirilor, nr. 22 sau la
Tel.0258/811443.

VI.

Premii
Organizatorii acordă următoarele premii, pe baza clasamentului
stabilit de juriu:
Secţiunea cls. II-IV:
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
Secţiunea cls. V-VIII:
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
Secţiunea cls. IX-XII:
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
Juriul are latitudinea de a nu acorda sau de a redistribui premiile.

ORGANIZATORII
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Localitatea…………………
Școala……………….
Nr.tel.……………...
Concursul de creație literară „CARTEA CARE TE CUCEREȘTE!”
Alba Iulia, 4-21 mai 2017
FIŞĂ DE PARTICIPARE
1. Nume şi prenume concurent:
……………………………………………………………………………
2. Clasa:
……………………………………………………………………………..
3. Școala:
…………………………………………………………………………......
4. Localitatea:
……………………………………………………………………………..
5. Profesor coordonator:
……………………………………………………………………………..
6. Categoria
……………………………………………………………………………..
7. Titlurile lucrării
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
8. Numărul de telefon al concurentului........................................................
Data……………..

Semnătura prof. coordonator

Semnătura participant
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