Concurs judetean de creatie literarã în
Vaslui: „bibliotecarii si-au propus sã facã loc
si „mlãditelor” de astãzi”
Local
13 ianuarie 2022

COMPETITIE… Elevii din judetul Vaslui, talentati si pasionati de creatii literare, sunt
invitati sã se înscrie la cea de-a IV-a editie a Concursului Judetean „Mlãdite literare”,
organizat de Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul”, în parteneriat cu
Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si cu bibliotecile publice din judet. Acestia
pot înscrie în competitie fie trei poezii, fie o prozã scurtã. Trebuie, însã, sã abordeze una
sau mai multe dintre urmãtoarele teme: bucuria lecturii, prietenia, bunãtatea, copilãria,
lectii de viatã, viitorul, patriotismul. Se va evalua creativitatea, originalitatea, mesajul
transmis si scrierea corectã din punct de vedere gramatical. Concursul se va desfãsura
pe douã categorii de vârstã: categoria I – 10 – 14 ani (clasele V-VIII) si categoria a II-a –
15 – 18 ani (clasele IX – XII). Termenul limitã de primire a creatiilor este 15 aprilie.
„Într-o lume dominatã de informatia digitalã, bibliotecile publice invitã tânãra generatie la un
concurs de creatie literarã. Acolo unde autori din toate timpurile stau asezati pe rafturi,
asteptându-si cititorii, bibliotecarii si-au propus sã facã loc si „mlãditelor” de astãzi. Asa cã,
odatã provocarea lansatã, copiii pot visa cã numele lor se vor numãra printre creatorii de mâine.
Prin acest concurs, urmãrim stimularea potentialului creativ al elevilor, descoperirea si
atragerea în competitie a unui numãr cât mai mare de elevi cu înclinatii literare”, se aratã în
regulamentul concursului. Participantii pot preda creatiile pânã la data de 15 aprilie, alegând
una dintre urmãtoarele variante: la sediul bibliotecilor din localitatea de domiciliu; personal –
la sediul Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, Sala de împrumut la
domiciliu pentru adulti; prin postã – la adresa Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spãtarul”

Vaslui, Strada Hagi Chiriac, nr 2, cu mentiunea pe plic Concurs „Mlãdite literare”; prin email:
metodic.bjvs@gmail.com. Se vor acorda urmãtoarele premii: Premiul Special si pentru fiecare
categorie se vor acorda Premiul I, II, III si trei mentiuni. Lucrãrile vor fi tipãrite într-o brosurã
editatã de Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, care va fi oferitã
câstigãtorilor la festivitatea de premiere programatã în luna mai.

