
REGULAMENT DE ORGANIZARE 
 A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL 

„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR” 
 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Republica Moldova 
Biblioteca de Stat pentru Copii din Federația Rusă 

Biblioteca Republicană pentru Copii „F. Kocearli” din Republica Azerbaidjan 
Sistemul centralizat al bibliotecilor pentru Copii din Minsk, Republica Belarusi 

Biblioteca Națională pentru Copii „Hnko Apera” din Republica Armenia 
 

lansează Concursul Internațional „Călătorie în lumea poveștilor”, care are ca scop valorificarea culturii 
naționale, stimularea creativității copiilor, dezvoltarea dragostei față de folclor și a gustului estetic la copii, 
identificarea și promovarea copiilor talentați. 

Concursul se va desfășura concomitent în cinci țări. Cele mai bune lucrări vor fi traduse şi publicate într-
un volum colectiv. 

 
Desfășurarea concursului 

 Concursul se desfășoară în perioada septembrie - octombrie 2016. 

 La concurs participă copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani din toată republica, în mod individual. 

 Participanţilor li se vor propune câteva începuturi de povești populare românești, dintre care ei trebuie să-și 
aleagă doar unul și să-l dezvolte într-un stil aparte și într-o manieră cât mai originală: 
 
1. „Spune lumea că Păcală și Tândală au fost și ei oameni ca toți oamenii cu casa lor, cu grădina și via lor. 

Ce-i drept, nu erau ei din neam cu osânză, însă erau șmecheri și poznași, de nu mai aveau pereche...” 
 

2. „A fost odată ca niciodată și, dacă nu mai este, înseamnă că-i poveste. A fost odată un împărat și o 
împărăteasă…” 

 
3. „Au fost, când au fost, doi veri împărați. Unul avea împărăția spre răsărit de soare și-i zicea Verde Împărat, 

iar altul stăpânea la asfințit și-i zicea Roșu Împărat…” 
 

 Povestea se va încadra în următorii parametri: 
 Se va da un titlu sugestiv poveștii. 
 Conţinutul trebuie să fie unul captivant, concis și coerent, cuprinzând cele trei segmente clare ale 

unei povești: introducere, cuprins și încheiere. 
 Personajele pot fi reale sau fantastice. 
 Lucrarea trebuie să conțină elemente specifice folclorului românesc (tradiții, obiceiuri etc.). 
 Textul trebuie să fie creație proprie a autorului (să nu fie plagiat din alte surse). 
 Lucrarea poate fi scrisă în limba română sau rusă. 

 

 Fiecare participant prezintă doar o singură lucrare ce nu va depăși 5 pagini tipărite în format Word (.doc, docx, .rtf). 

 La lucrare se anexează o fişă conţinând datele personale ale participantului: numele şi prenumele, patronimicul, 
vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa 
de e-mail și o scurtă biografie (nu mai mult de jumătate de pajină tipărită). 

 Lucrarea și fișa cu datele personale ale participantului vor fi trimise într-un singur document, denumit (întitulat) cu 
numele autorului. 

 Prezentând lucrarea la concurs autorul își dă automat acordul la publicarea lucrării sale în reviste și pe siturile 
organizatorilor. 



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

 Lucrările vor fi prezentate până la 20 octombrie 2016, în format digital la adresa de e-mail bncreanga@dnt.md sau 
prin poştă la adresa Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65, Chişinău, cu specificarea 
pentru Concursul „Călătorie în lumea poveștilor”. 

 Lucrările trimise pentru concurs nu se returnează autorilor. 
 

Evaluarea lucrărilor, totalizări 
1. Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din scriitori, bibliotecari. 
2. Juriul va aprecia lucrările conform următoarelor criterii: 

 respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului; 

 autenticitatea lucrării (să nu fie plagiată); 

 originalitatea lucrării; 

 coerenţa ideilor, gândurilor; 

 corectitudinea lingvistică; 

 corespunderea folclorului românesc; 

 aspectul general al lucrării. 
 

3. Juriul va desemna câștigătorii locurilor I, II, III la nivel național pe două categorii de vârstă 7-10 ani și 11-16 ani. 
4. Laureații vor primi diplome și premii. 
5. Lucrările premiante vor fi publicate într-o culegere colectivă de povești. 
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