
 

 

 

“La muncă, fii ai muzelor! Premiul 

nu-i mare, dar nici gloria nu-i mică.” 

18 iulie 2018  

Începe o noua ediție a Concursului de literatură satirico-umoristică organizat în 

cadrul Festivalului Internațional de Umor “Constantin Tănase”.  

Desfășurându-se pe două secțiuni, concursul își propune să descopere, să reunească și 

să promoveze creatorii de literatură satirico-umoristică de pretutindeni. Juriul va fi 

format din scriitori, personalități ale culturii și artei și ai instituțiilor organizatoare 

(Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Primăria Vaslui și Consiliul 

Județean Vaslui). 

În cadrul primei sectiuni (Literatură 

satirico-umoristică) concurenții trebuie să 

prezinte obligatoriu epigrame având ca temă 

„Călători români în Costa Rica și Madagascar”, 

„Sezonul estival 2018” „Programul –Turismul 

Penal”, poezii umoristice și proză umoristică cu 

tema “Protocol mândria țării”. 

Organizatorii impun prezentarea de către fiecare 

concurent a cel puțin trei genuri diferite (spre 

exemplu alături de epigramă (obligatoriu), se 

vor regăsi fie rondelul, sonetul, schița, parodie 

la o poezie cunoscută, fabulă, scenariu, pamflet). 

Juriul nu impune cutume editoriale de nici un fel, calitatea de membru al unei 

asociații neavând nicio influență privind punctarea lucrării. 
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La secțiunea a doua, Salonul concurs de carte umoristică, pot participa toate lucrările 

de gen apărute în intervalul 2016-2018. Vor intra în atenția juriului numai cărțile 

trimise special pentru acest scop. Fiecare volum propus pentru salonul concurs va fi 

trimis în trei exemplare, până pe 15 august 2018. Volumele destinate concursului nu 

se restituie participanților ele vor îmbogăți colecția de carte Bibliotecii Județene 

„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

La salonul-concurs, juriul va acorda premiile și trofeele specifice Festivalului, urmând 

ca laureații să fie anunțați în timp util asupra datelor privind prezența la Vaslui. În 

cadrul festivalului vor fi organizate diverse manifestări complementare concursului 

propriu-zis, precum recitaluri umoristice, turniruri epigramatice, lansări de carte și 

reviste. Pentru festivitatea de premiere din cadrul salonului și pentru recitalurile care 

vor avea loc la unitățile culturale din județ, laureații și invitații vor pregăti câte un 

grupaj de epigrame pe care le vor prezenta publicului. Numărul lucrărilor, în cadrul 

recitalurilor, se va stabili de organizatori în funcție de timpul rezervat fiecărei 

deplasări . 

Organizatorii pot utiliza fragmente din creațiile participanților în reviste, broșuri, 

invitații, menționând autorul. Cheltuielile de cazare transport și masă pentru premianți 

vor fi suportate de către organizatori. (Cristian DIMA) 

 


