REGULAMENT DE ORGANIZARE
A CONCURSULUI REPUBLICAN DE CREAŢIE A COPIILOR
„PE ARIPILE FANTEZIEI ÎN ŢARA COPILĂRIEI:
OMAGIU LUI SPIRIDON VANGHELI”
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Baştina Radog SRL
Fondul Copiilor din Republica Moldova
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Revista „a”Mic”
Săptămânalul „Florile Dalbe”
Secţia Naţională IBBY
Organizează, în cadrul Anului Spiridon Vangheli, Concursul de creaţie
„Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli”.
Concursul are ca scop promovarea lecturii, stimularea şi valorificarea potenţialului
creativ al copiilor prin realizarea unor lucrări de artă inspirate din opera scriitorului
Spiridon Vangheli.
Desfăşurarea concursului
 Concursul se desfăşoară în perioada decembrie 2012 – aprilie 2013.
 La concurs participă elevi din clasele IV–IX.
 Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
I. Artă plastică
II. Artă aplicată
 Participanţii vor realiza lucrările în următoarele tehnici de lucru:
- La secţiunea Artă plastică: grafică, desen, pictură, sculptură (lemn,
ceramică), modelaj.
- La secţiunea Artă aplicată: împletit (lână, aţă, paie, pănuşă), brodat (aţă,
mărgele), macrame, origami, quilling etc.
 Concurenţii pot participa la o secţiune sau la ambele secţiuni, prezentând
câte o singură lucrare la fiecare secţiune.
 Participanţii vor prezenta lucrări executate într-o manieră individuală şi cât
mai originală, în care vor reflecta şi aborda diverse aspecte din opera lui
Spiridon Vangheli.

 Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fişă conţinând:
titlul lucrării şi datele personale ale participantului (numele şi prenumele,
vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa la domiciliu, numărul de
telefon sau adresa de email la care poate fi contactat).
 Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise
la concurs.
 Lucrările vor fi prezentate până la 15 martie 2013, prin poştă sau personal, la
adresa: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev
65, Chişinău 2012, Pentru Concursul „Pe aripile fanteziei în Ţara
Copilăriei”.
Evaluarea lucrărilor, totalizări
1. Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu
format din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.
2. Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform
următoarelor criterii:
 Încadrarea în tema propusă, contribuţia individuală, originalitatea,
imaginaţia, sugestivitatea, claritatea transpunerii mesajului în limbaj
vizual, gradul de acurateţe a execuţiei lucrării etc.
 Respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin
Regulamentul Concursului;
3. Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III, Premiilor speciale şi
menţiunilor în cadrul fiecărei secţiuni pe două categorii de vârstă: clasele
IV–VI şi clasele VII–IX.
4. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de
Carte pentru Copii şi Tineret (aprilie 2013). Câştigătorii concursului vor fi
anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.
5. Cele mai bune lucrări vor fi expuse în cadrul Salonului Internaţional de
Carte pentru Copiii şi Tineret (aprilie 2013).

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 22 95 56

