Regulamentul
Concursului „Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem”
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Săptămânalul „Florile Dalbe”
Baştina Radog SRL
Revista „a”Mic”
Fondul Copiilor din Republica Moldova
lansează Concursul „Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem”, in memoriam Alexandrinei Rusu, care
are ca scop promovarea lecturii prin intermediul familiei.
Desfăşurarea concursului
1. Concursul se desfăşoară în perioada decembrie 2010 - aprilie 2011.
2. La concurs participă familia: copiii cu părinţii şi/sau bunicii. Copiii să nu depăşească vârsta de 16 ani.
3. Dosarele prezentate la concurs se vor încadra în următoarele condiţii şi criterii:
- Dosarul va conţine:
1. Formular de participare: nume, prenume, vârsta fiecărui membru al familiei, participant la
concurs, sloganul familiei, biblioteca (bibliotecile) pe care le frecventează (adulţii, copiii),
adresa la domiciliu, telefon de contact, adresa e-mail.
2. Lista cărţilor citite pe parcursul anului 2010 de fiecare participant. (Anexa1)
3. Impresii de lectură la trei cărţi citite de copii şi trei cărţi citite de adulţi.Textul să nu depăşească
0,5 pagină tipărită pentru fiecare titlu de carte. (Anexa 2).
4. Enumerarea activităţilor extracurriculare de promovare a lecturii la care au participat copiii cu
cel puţin un adult pe parcursul anului 2010 şi descrierea a 2 activităţi (textul descrierii unei
activităţi să nu depăşească 0,5 pagină tipărită). Pot fi prezentate şi fotografii de la aceste
activităţi.
(Anexa 3).
5. Chestionarul „Biblioteca familiei noastre” completat. (Anexa 4).
- Dosarul se prezintă tipărit (font Times New Roman, mărimea fontului 14, utilizarea diacriticelor).
4. Dosarele care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.
5. Dosarele trimise pentru concurs nu se returnează participanţilor.
6. Dosarele vor fi prezentate până la 1 martie 2011, personal sau prin poştă, la adresa: Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65, Chişinău 2012, Pentru Concursul
„Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem”.
Evaluarea dosarelor, totaluri
1. Pentru evaluarea dosarelor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din reprezentanţi ai
instituţiilor organizatoare.
2. Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia dosarele conform următoarelor criterii:
- respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului;
- amplitudinea, varietatea lecturilor;
- modul de prezentare a impresiilor de lectură şi de descriere a activităţilor
extracurriculare (originalitate, creativitate);
- gradul de implicare a tuturor membrilor familiei la concurs;
- coerenţa şi corectitudinea lingvistică.
3. Juriul va desemna câştigătorii Premiului Mare, Premiilor I, II, III, Premiilor speciale şi ai menţiunilor de
participare.
4. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret
(aprilie 2011). Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.

Pentru informaţii suplimentare ne contactaţi la telefonul 22. 95. 56

Dosar
Formularul de participare
Numele, Prenumele, Vârsta fiecărui membru al familiei participant la concurs:
Sloganul familiei (deviză, expresie care ar caracteriza familia ca cititor)
Biblioteca (bibliotecile) pe care le frecventează fiecare participant:
Date de contact (adresa la domiciliu, telefon, e-mail)
Anexa 1
Lista cărţilor citite pe parcursul anului 2010 de fiecare participant:
Adulţii:
Copiii:
Anexa 2
Impresiile de lectură (la 3 cărţi):
Cartea 1(copii) (0,5 pagină)
Cartea 2(copii) (0,5 pagină)
Cartea 3(copii) (0,5 pagină)
Cartea 1(adulţi) (0,5 pagină)
Cartea 2(adulţi) (0,5 pagină)
Cartea 3(adulţi) (0,5 pagină)
Anexa 3
Enumerarea activităţilor extracurriculare de promovare a lecturii la care au participat copiii cu cel puţin un
adult pe parcursul anului 2010 şi descrierea a 2 activităţi (textul descrierii unei activităţi să nu depăşească
0,5 pagină tipărită). Pot fi prezentate şi fotografii de la aceste activităţi.

Anexa 4
Chestionar „Biblioteca familiei noastre”
1. Aproximativ câte cărţi aveţi în biblioteca familiei?___________________________________
2. Cartea pe care doriţi s-o aveţi în biblioteca familiei__________________________________
3. Cea mai citită carte în familie___________________________________________________
4. Cartea „Dar” (prima carte primită în dar)_________________________________________
5. Cartea „Poveste” ( cea mai îndrăgită carte de poveşti)_______________________________
6. Cartea „Eveniment” (cartea care are tangenţe cu un eveniment din familie_______________
7. Cartea „Înţeleaptă” (cartea care aduce în familie pace şi înţelegere)____________________
8. Cartea „Sfătuitoare” (cartea care dă sfaturi familiei)________________________________
9. Cartea „Ştie tot” (cartea enciclopedie)____________________________________________
10. Cartea „Moştenire” (cartea moştenită de la părinţi sau bunici)________________________
11. Cartea doctor (cartea care lecuieşte, tratează familia voastră)________________________
12. Ce cărţi a-ţi recomanda pentru lectură copiilor, părinţilor, bunicilor?

Copiii recomandă:_______________________________________________________________
Adulţii recomandă:__________________________________________________________

