Regulamentul
Concursului republican „Biblioteca – cheia succesului meu”
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
Baștina Radog SRL
Revista „a”Mic”
Săptămânalul „Florile dalbe”
lansează Concursul „Biblioteca – cheia succesului meu” in memoriam Alexandrinei Rusu, ce are ca scop
promovarea rolului bibliotecii în dezvoltarea potențialului intelectual, creativ și spiritului civic al tinerei
generații, stimularea creativității copiilor prin realizarea unui eseu despre succesele pe care le-au obținut
grație bibliotecii și lecturii.
Desfășurarea concursului
1. Concursul se desfășoară în perioada decembrie 2016 - aprilie 2017.
2. La concurs participă copii din clasele VII-XII din toată republica.
3. Participanții vor prezenta un eseu în care vor relata despre faptul cum i-a ajutat biblioteca (cu tot ce
presupune ea: cărți, lectură, tehnologii informaționale, activități, concursuri, servicii de bibliotecă etc.) să
obțină un succes, prin care s-au remarcat în mediul școlar și comunitar.
4. La scrierea eseului participanții pot face referire la următoarele aspecte:
 cum definesc ei succesul și ce importanță are acesta pentru ei;
 ce i-a motivat să obțină un succes;
 persoanele care le-au ghidat și susținut calea spre succes (bibliotecarul, profesorul, membrii
familiei ș.a.);
 cum biblioteca i-a ajutat să obțină performanțele dorite;
 factorii care au contribuit la obținerea succesului (efortul, încrederea în sine, punctele forte,
perseverența, răbdarea, dorința de a se afirma, creativitatea, atitudinea pozitivă, activismul
civic etc.);
 acțiunile pe care le-au întreprins și impactul acestora;
 altele.
5. Lucrarea se prezintă în versiune electronică și tipărită și nu va depăși 3 pagini (font Times New Roman,
mărimea fontului 14, utilizarea diacriticelor).
6. La lucrare se pot anexa copii de pe fotografii, diplome, articole din presă și alte materiale cu referire la
cele relatate în eseu.
7. Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fișă conținând datele personale ale participantului:
numele și prenumele, vârsta, liceul/școala și clasa în care învață, adresa la domiciliu, numărul de telefon la
care poate fi contactat, adresa de e-mail.
8. Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.
9. Lucrările vor fi prezentate în format tipărit, personal sau prin poștă, la adresa: Biblioteca Națională
pentru Copii „Ion Creangă”, str. Șciusev 65, Chișinău 2012, Pentru concursul „Biblioteca – cheia
succesului meu” și în format digital la adresa e-mail bncreanga@dnt.md
10. Termenul limită de prezentare – 15 martie 2017.
11. 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 reprezentanți ai
instituțiilor organizatoare.
2. Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform următoarelor criterii:
- respectarea condițiilor și a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului;
- originalitatea lucrării;

- coerența și corectitudinea lingvistică;
- aspectul general al lucrării.
3. Juriul va desemna câștigătorii Premiilor I, II, III și ai mențiunilor de participare pe două categorii de vârstă
(clasele VII-IX și X-XII).
4. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret
(aprilie 2017). Câștigătorii concursului vor fi anunțați personal la telefon sau prin e-mail.
5. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în almanahul literar „La Creangă”.
Pentru informații suplimentare ne contactați la telefonul 022 22 95 56

