
Regulamentul 

Concursului republican „Biografia mea de cititor” 
 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 

Baştina Radog SRL 

Revista „a”Mic” 

Săptămânalul „Florile dalbe” 

 

lansează Concursul republican „Biografia mea de cititor” in memoriam 

Alexandrinei Rusu, ce are ca scop promovarea lecturii şi a potenţialului creativ al 

elevilor prin realizarea unui eseu vizând propria lor experienţă de cititor. 

 

Desfăşurarea concursului 

 

1. Concursul se desfăşoară în perioada decembrie 2015 - aprilie 2016. 

2. La concurs participă copii din clasele VIII-XII din toată republica. 

3. Participanţii vor prezenta un eseu în care vor relata despre cum au ajuns să 

îndrăgească cititul, astfel devenind cititori activi. 

4. Lucrările prezentate la concurs se vor încadra în următoarele condiţii şi criterii: 

 Conţinutul lucrării va fi unul personalizat şi interesant. 

 Participanţii pot relata în lucrările lor despre: 

- cum au început să citească sau cine i-a îndrumat să citească, 

- care a fost prima lor carte pe care au citit-o, 

- când şi-au dat seama cu adevărat că le place să citească, 

- când, unde şi cum le place să citească, 

- ce gen de cărţi preferă să citească, 

- după ce criterii selectează cărţile pe care le citesc, 

- în ce format (tradiţional sau electronic) preferă să citească cărţile, 

- din lista cărţilor citite care sunt cele care i-au impresionat, 

- ce cărţi îşi doresc să citească, 

- care este cartea lor preferată şi de ce este această carte specială pentru ei, 

- dacă deţin un jurnal de lectură ce notiţe îşi fac în el, 

- ce înseamnă pentru ei cititul şi de ce e necesar să citeşti, 

- cum le-au schimbat cărţile viaţa, 

- altele 

 Lucrarea se prezintă în versiune electronică şi tipărită şi nu va depăşi 3 

pagini (font Times New Roman, mărimea fontului 14, utilizarea 

diacriticelor). 

 Lucrările se prezintă nesemnate. 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 „Biografia mea de cititor” sau în format digital la adresa 

e-mail bncreanga@dnt.md Termenul limită de prezentare – 13 martie 2016. 

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; 

- originalitatea lucrării; 

- coerenţa şi 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 2016). Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi 

personal la telefon sau prin e-mail. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare ne contactaţi la telefonul 022 22 95 56 
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