Aprobat,
Manager Biblioteca Județeană „V.A.Urechia”,
Corina Emanuela Dobre

CONDEIUL FERMECAT
Ediția a III – a
Regulament concurs de creație literară pentru copii
Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului
Judeţean Galați, organizează a treia ediție a concursului de creație literară pentru copii, intitulat
CONDEIUL FERMECAT, pentru a sărbători ziua de 1 iunie 2022, Ziua Internaţională a
Copilului.
ORGANIZATOR: Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați - Compartimentul Împrumut la
Domiciliu pentru Copii.
CALENDAR CONCURS
Concursul se va desfăşura în perioada 05 mai – 06 iulie 2022:
 05 mai - 20 mai - promovarea concursului
 10 mai - 30 mai - trimiterea/primirea creațiilor literare
 01 iunie - 10 iunie - analizarea și notarea lucrărilor primite
 15
iunie
anunțarea
premianților
pe
paginile
de
facebook:
https://www.facebook.com/ClubulCuriosilor; https://www.facebook.com/bibliotecagalati
 6 iulie, ora 10,00 - premierea câștigătorilor – în cadrul primei întâlniri a clubului de
vacanță: „Clubul Curioșilor”.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
 La concurs pot participa elevi, cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani;
 Fiecare participant va prezenta maximum două creaţii literare (poezie sau proză), cu temă la
alegere sau inspirată din lecturile copilăriei;
 Lucrările vor fi redactate în format electronic și vor avea menționate următoarele
informații: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta, unitatea de învățământ,
numele cadrului didactic îndrumător (opțional), numărul de telefon și adresa de e-mail;
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Cerinţe de tehnoredactare: fişier în format ”.doc”, format pagina A4, spaţiu între rânduri
1,5, caracter Times New Roman, 12 cp.;

DEPUNEREA LUCRĂRILOR
Creațiile literare (poezie, proză) vor fi trimise pe adresa de e-mail: sectiacopii2020@gmail.com
până pe data de 30 mai 2022, ora 20,00.
PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR
Premiile sunt:
 Premiul „Mihai Eminescu”- cel mai bun text liric
 Premiul „Mihail Sadoveanu”- cel mai bun text inspirat din povestiri
 Premiul „Gellu Naum” - cel mai bun text umoristic
 Premiul I
 Premiul II
 Premiul III
 Mențiuni
 Premiile revistelor literare.
Juriul, alcătuit din cadre didactice, scriitori de carte pentru copii și biblioteca ri, va stabili ierarhia
concurenţilor după criteriul notării de la 1-10.
Premiile oferite vor consta în diplome, cărți și dulciuri.
Anunțarea câștigătorilor se va face pe data de 15 iunie 2022, pe paginile de facebook:
https://www.facebook.com/ClubulCuriosilor; https://www.facebook.com/bibliotecagalati; pe site-ul
www.bvau.ro, precum și în mass-media locală.
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 6 iulie 2022 la sediul central al Bibliotecii Jude țene
„V.A. Urechia”, în strada Mihai Bravu nr. 16, Galați, în cadrul primei întâlniri a Clubului de vacanță
„Clubul Curioșilor” .
Lucrările
premiate
vor
fi
publicate
pe
pagina
de
facebook
https://www.facebook.com/ClubulCuriosilor și selectiv, cu acordul autorilor, în paginile Revistei
culturale „Axis Libri” şi ale altor reviste literare.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pot fi solicitate de la Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Gala ți la telefon:
0236/411037 interior 128 sau prin e-mail: sectiacopii2020@gmail.com. Persoană de contact:
Târâlă-Sava Maricica, telefon: 0732334662.
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale
ale participanților conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Avizat,
Şef Serviciu Relaţii cu Publicul,
Diaconeasa Florina
Coordonator concurs,
Târâlă-Sava Maricica
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