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„Mlãdite literare”
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PREMIANTI… Numãrul 3 al brosurei “Mlãdite literare” a iesit de sub tipar. Cuprinde
cele mai bune poezii si proze ale elevilor din judetul Vaslui, care au participat la concursul
de creatie literarã, organizat de Biblioteca “Nicolae Milescu Spãtarul”. Marele premiu a
revenit elevei Evelina Stefania Motas de la Scoala Gimnazialã “Elena Cuza”, iar premiul
I elevelor Alesia Maria Vasilache de la Scoala Gimnazialã “Manolache Costache
Epureanu” Bârlad (categoria I : 10-14 ani) si Ilarion Casian Ciobanu de la Seminarul
Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gurã de Aur” Husi (categoria a II-a : 15-18 ani). Au mai fost
acordate, de asemenea, si Premiul II, Premiul III, precum si mai multe mentiuni.
Festivitatea de premiere va avea loc miercuri, 12 mai, ora 13:00, la Sala de Activitãti a
Bibiliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui.
Initiativa Bibliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui a urmãrit sã atragã elevii cu
vârsta între 10 si 18 ani sã-si exprime, în mod creativ, ideile atât în prozã cât si în versuri. “Neam bucurat cã, si în acest an, elevii au fost interesati sã participe la acest gen de activitãti si
suntem siguri cã urmãtoarea editie a concursului va fi asteptatã cu emotie si nerãbdare de
acestia. Temele propuse, precum plãcerea lecturii, familia, prietenia, iubirea, toleranta,
bunãtatea, amintirile din copilãrie si patriotismul, au fost îndeajuns de vaste încât sã ofere
participantilor spatiul propice pentru dezvoltarea imaginatiei si pentru a lãsa emotiile sã curgã
în directia creatoare. Juriul, alcãtuit din profesorul si scriitorul Pavel Toma, poeta si
bibliotecara Alina Tanasã si profesoara Alina Baciu, a urmãrit, prin notarea lor, respectarea
temelor, creativitatea, originalitatea, mesajul transmis si scrierea corectã din punct de vedere
gramatical. Felicitãm participantii pentru cã ne-au încântat sufletele prin sensibilitatea
creatiilor si multumim celor implicati în organizarea concursului – bibliotecari, profesori, juriu
– pentru profesionalism si dãruire”, se aratã într-o informare a bibliotecii judetene.

