A fost lansat Concursul județean de creație
literară pentru copii și adolescenți „Mlădițe
literare”, ediția a IV-a
De către
Monitorul de Vaslui
7 ianuarie 2022
Ieri, 6 ianuarie, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și bibliotecile publice din județul Vaslui, a lansat cea dea IV-a ediție a concursului județean de creație literară „Mlădițe literare”. Concursul se
adresează elevilor claselor V-XII din județul Vaslui, pe două categorii de vârstă: 10 – 14 ani
(clasele V-VIII) și 5 – 18 ani (clasele IX – XII).

Temele abordate pot fi, la alegere, legate de bucuria lecturii, prietenie, bunătate, copilărie, lecții
de viață, viitor și/sau patriotism. Potrivit regulamentului, participanții pot opta pentru trei poezii
sau pentru o creație literară în proză, redactată pe minim trei pagini format A4, cu fontul Times
New Roman, mărimea 12, la un rând și jumătate spațiere. Nu se acceptă creații premiate la alte
concursuri, iar autorii își vor asuma responsabilitatea în ceea ce privește originalitatea și
eventualele litigii privind dreptul de autor.
Lucrările vor fi redactate în trei exemplare și introduse într-un plic de format A4, alături de o
fișă care trebuie să conțină numele și prenumele concurentului, școala, biblioteca,
profesor/bibliotecar îndrumător, categoria de vârstă și date de contact ale participanților și
îndrumătorilor (număr de telefon și adresă de email). Participanții pot preda lucrările la sediul
bibliotecilor din localitatea de domiciliu, la sediul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui (la una dintre sălile de împrumut la domiciliu), prin poștă, la adresa Bibliotecii
Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Strada Hagi Chiriac, nr 2, cu mențiunea pe plic
Concurs „Mlădițe literare” sau prin email, la adresa: metodic.bjvs@gmail.com.

Creațiile literare pot fi trimise către Biblioteca Județeană cel târziu până la data de 15 aprilie
2022, urmând ca în perioada 18 aprilie – 6 mai să se facă jurizarea lucrărilor. Se va acorda un
Premiu special și, pentru fiecare categorie, se vor acorda premiul I, II, III şi trei mențiuni.
Lucrările premiate vor fi tipărite într-o broșură editată de Biblioteca Județeană „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui. Cărțile vor fi accesibile publicului în fiecare bibliotecă publică din
județ.
Câștigătorii vor fi anunțați pe 11 mai, prin afișare online pe pagina web și pe pagina de
Facebook a Bibliotecii Județene Vaslui, la bibliotecile publice și scolile participante din județ,
urmând ca până la finalul lunii, la o dată ce va fi stabilită ulterior, să se organizeze și o festivitate
de premiere.
„Acolo unde autori din toate timpurile stau așezați pe rafturi așteptându-și cititorii, bibliotecarii
și-au propus să facă loc și „mlădițelor” de astăzi. Prin acest concurs, urmărim să creăm un
cadru de afirmare pentru elevii cu aptitudini literare, să atragem în competiție un număr cât mai
mare de elevi cu abilități de acest gen. E o modalitate care ne permite să descoperim micii
creatori de azi, să-i sprijinim, să-i promovăm și să-i ajutăm să devină marii scriitori de mâine”,
a declarant Voicu-Gelu Bichineț, managerul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui.

