
A V I Z 
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

vă invită să participaţi la Concursul  

 

 

„Cel mai original semn de carte dedicat lecturii” 
 

Scopul: promovarea lecturii şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor, prin realizarea 

unor semne de carte. 

Perioada desfăşurării: 15 noiembrie 2013 – 15 decembrie 2013. 

Participanţi: elevi din clasele VII – IX. 

Condiţiile concursului:  

 Participanţii vor prezenta un semn de carte, dedicat promovării lecturii. 
 Semnul de carte va conţine  imagini relevante şi un slogan în limba română de promovare 

a lecturii. 
- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sloganul: să fie clar, concis, original, uşor 

de reţinut, credibil, să evoce mesajul în formă concentrată. 

 Participanţii vor realiza semnele de carte  în diferite tehnici de lucru, într-o manieră 

individuală şi cât mai originală. 
 Formatul semnelor de carte rămâne la discreţia fiecărui participant. 
 Lucrările se prezintă nesemnate. La ele se anexează o fişă conţinând: datele personale 

ale participantului (numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, 

numărul de telefon sau adresa de e-mail la care poate fi contactat).  

 Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la 

concurs.  

 Lucrările vor fi prezentate personal la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 

Creangă”: Sediul central (str. Şciusev 65); Filiala nr.1 (str. Petru Movilă, nr. 27); 

Filiala nr.2 (Teatrul „Licurici”, str. 31 august 1989, nr. 121). 

 

Criterii de evaluare a lucrărilor: Încadrarea  în tema propusă, contribuţia  individuală, 

originalitatea, imaginaţia, sugestivitatea, claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual şi 

textual,  gradul de acurateţe a execuţiei lucrării etc. 

 

Totalizări: 

 Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III şi ai menţiunilor de participare. 

 Lucrările deţinătorilor Premiilor I, II, III vor fi tipărite. 

 Toate lucrările prezentate la concurs vor fi expuse în cadrul unei expoziţii ce se va 

organiza la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. 

 Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail. 

 

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs le puteţi obţine la 

Biblioteca Naţională pentru Copiii „Ion Creangă”. 

Tel. 22 95 56 


