REGULAMENTUL CONCURSULUI REPUBLICAN
„DEAPĂNĂ FIRUL POVEŞTII...”
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Baştina Radog SRL
Revista „a”Mic”
Săptămânalul „Florile Dalbe”
lansează Concursul „Deapănă firul poveştii...” in memoriam Alexandrinei Rusu, ce are ca scop
încurajarea creativităţii literare a copiilor prin crearea unui text literar.
Desfăşurarea concursului
1. Concursul se desfăşoară în perioada decembrie 2014 - aprilie 2015.
2. La concurs participă copii din clasele IV-VII din toată republica, în mod individual.
3. Participanţilor li se va propune un început de poveste pe care ei vor trebui să-l dezvolte,
continuându-l într-un stil aparte şi într-o manieră cât mai originală. (Anexă)
4. Povestea se va încadra în următorii parametri:
 Se va da un titlu sugestiv poveştii.
 Conţinutul trebuie să fie unul captivant, concis şi coerent, cuprinzând cele trei
segmente clare ale unui text: introducere, cuprins şi încheiere.
 Personajele pot fi reale sau fantastice.
 Textul trebuie să fie creaţie proprie a autorului (să nu fie plagiat din alte surse).
 Lucrarea se prezintă în versiune electronică şi tipărită şi nu va depăşi 2 pagini (font
Times New Roman, mărimea fontului 14, utilizarea diacriticelor).
 Lucrarea se prezintă nesemnată. La lucrare se anexează o fişă conţinând datele
personale ale participantului: numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în
care învaţă, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa
de e-mail.
5. Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.
6. Lucrările vor fi prezentate în format tipărit, personal sau prin poştă, la adresa: Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65, Chişinău 2012, Pentru
concursul „Deapănă firul poveştii...” şi în format digital la adresa e-mail
bncreanga@dnt.md Termenul limită de prezentare – 15 martie 2015.
7. Textele trimise pentru concurs nu se returnează autorilor.
Evaluarea lucrărilor, totaluri
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:
- respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul
Concursului;
- autenticitatea lucrării (să nu fie plagiată);
- originalitatea lucrării;
- coerenţa ideilor, gândurilor;
- corectitudinea lingvistică;
- aspectul general al lucrării.
3. Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III şi ai menţiunilor de participare.
4. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret (aprilie 2015). Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin email.
5. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în almanahul literar „La Creangă”.
Pentru informaţii suplimentare ne contactaţi la numărul de telefon 22. 95. 56

Anexă
Dacă vreţi credeţi-mă, dacă nu... Asta mi s-a întâmplat! Într-o zi, m-am dus
la bibliotecă. Voiam să citesc o carte cu aventuri. Căutam ceva deosebit! Astfel,
am trecut de la un raft la altul, frunzărind pe rând cărţile, mai şi citind câte o frazădouă... Exact ca în povestea cu mărul fermecat, părea că cineva mă ademeneşte în
adâncul unei păduri vrăjite. Nu ştiu cât timp să fi trecut, dar deodată mi-am dat
seama că în bibliotecă nu mai este nimeni. Prin geam pătrundea întunericul, iar uşa
era încuiată! Cum de nu m-a observat bibliotecara, când a plecat? La început m-am
speriat grozav: să rămâi singur într-o lume cu atâtea personaje şi aventuri?! Apoi,
mi s-a întâmplat ceva de neînchipuit...

Continuă povestea, imaginându-ţi, ce-ar putea să se întâmple dacă ai rămâne,
singur-singurel, o noapte în bibliotecă?

