Concurs de eseuri pentru tineri organizat
de Biblioteca Judeteanã Vaslui
De către Andreea Romașc
16 martie 2021

INVITAȚIE… Un concurs de eseuri adresat tinerilor iubitori ai limbii române, intitulat
“Ce Înseamnã cartea pentru mine”, este organizat de Biblioteca Judeteanã „Nicolae
Milescu Spãtarul” Vaslui. Lansarea concursului are loc la data de 16.03.2021, iar
pentru predarea lucrãrilor elevii vor putea fie sã se prezinte la sediul bibliotecii, fie sã
trimitã eseul prin e-mail la adresa bjv.adulti@gmail. Festivitatea de premiere va avea
loc pe 23 aprilie, pentru a marca Ziua Internationalã a Cãrtii.
Pentru a aduce un omagiu cãrtii, dar si pentru a stimula potentialul creativ al elevilor, tinerii
cu vârste cuprinse între 11 si 18 ani sunt invitati, de cãtre Biblioteca Judeteanã “Nicolae
Milescu Spãtarul” Vaslui, sã participe la concursul de eseuri intitulat “Ce înseamnã cartea
pentru mine”, care va marca Ziua Internationalã a Cãrtii. Conform graficului desfãsurãrii
concursului, lansarea acestuia are loc la data de 16.03.2021, iar pentru a fi eligibile pentru
concurs, lucrãrile nu trebuie sã depãseascã 2 pagini, trebuie sã fie redactate pe paginã format
A4, cu fontul Times New Roman 14, spatiere la un rând si cu utilizarea diacriticelor.
Lucrãrile vor putea fi depuse între 1 si 13 aprilie. Pentru predarea lucrãrilor, tinerii vor avea
douã variante. Acestia se pot prezenta fie fizic, la sediul bibliotecii, mai exact la Sala de
împrumut la domiciliu pentru copii sau la Sala de împrumut la domiciliu pentru adulti, fie pot
trimite lucrãrile prin e-mail la adresa bjv.adulti@gmail.com, cu mentiunea “Pentru concursul

de eseuri”. Jurizarea acestora va avea loc între 14 si 20 aprilie, iar rezultatele vor fi anuntate
la data de 22 aprilie. Festivitatea de premiere va avea loc pe 23 aprilie, atunci când toate
statele sãrbãtoresc Ziua Internationalã a cãrtii si a drepturilor de autor. Premiile vor consta în
cãrti si diplome.

