
Regulamentul Concursului de inteligenţă şi creativitate 
Miss Smărăndiţa – 2015, ediţia a XIV-a 

 
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” vă invită să participaţi la Concursul de inteligenţă 
şi creativitate Miss Smărăndiţa, care are ca scop promovarea interesului copiilor pentru lectură 
prin redescoperirea spiritului crengian. 
Concursul va avea loc în cadrul Festivalului „Zilele Creangă”: triplex Chişinău – Iaşi – Tîrgu-
Neamţ. 

Desfăşurarea concursului 
  
Data desfăşurării: În perioada 26 februarie – 1 martie. 
 
Locul desfăşurării: Filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, str. 31 august 1989, 

nr. 121 (Teatrul “Licurici”). 
 
Participante: Eleve din clasele a V-VII-a. 
 
Ţinuta vestimentară a participantelor: 
Costum tradiţional sau costum contemporan cu elemente populare. 
 
Probele concursului: 
 Proba I. De ce l-am îndrăgit pe Nică? 

Concurentele, într-o manieră cât mai atractivă, prin intermediul unui discurs, îşi vor exprima 
sentimentele de admiraţie şi simpatie faţă de Nică din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. 
Durata de prezentare – 2 minute. 
 Proba II. Cunoaşterea textului operei „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. 

Fiecare concurentă va trebui să răspundă la câte 2 întrebări de perspicacitate adresate din partea 
juriului. 
 Proba III. Smărăndiţele au talent. 

Participantele la concurs vor prezenta un scurt moment artistic cu durata de maximum 3 minute. 
Este la libera alegere a concurentelor modul de manifestare ales între: 1)interpretare muzicală 
(muzică populară sau uşoară); 2) interpretare poetică sau teatrală. 

 
Juriul concursului: 
Juriul va include scriitori, oameni de teatru, specialişti în etnografie şi folclor, bibliotecari. 

 
Premiile concursului: 
 Premiantele concursului vor primi diplome şi premii băneşti. 
 Se vor acorda Premiul I, Premiul II, Premiul III şi menţiuni. 
  Publicul va desemna deţinătoarea titlului onorific “Simpatia 

publicului” 
 Numărul şi valoarea premiilor, titlului onorific şi menţiunilor vor fi decise de juriul concursului 

în dependenţă de numărul participantelor şi bugetul disponibil. 
 



Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs le puteţi obţine  
la telefonul 022 22 95 63 


