
 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de eseuri 

Ce înseamnă cartea pentru mine 

 

 

Argument 

Cărțile au un loc special în viața oamenilor, precum și  în formarea și educarea tinerilor. De 

aceea, în anul 1995 la inițiativa UNESCO, la Conferința generală de la Paris, s-a hotărât sărbătorirea 

Zilei Internaționale a Cărții. 

Astfel, Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor a devenit un eveniment sărbătorit 

anual, pe data de 23 aprilie. Această dată are o  semnificație importantă la nivelul literaturii 

mondiale, deoarece marchează trecerea în eternitate a doi titani ai literaturii universale: William 

Shakespeare și Miguel de Cervantes. 

Pentru a aduce un omagiu cărții, dar și pentru stimularea potențialului creativ al elevilor, 

Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul Vaslui organizează Concursul de eseuri cu tema:  

Ce înseamnă cartea pentru mine. 

 

 

REGULAMENT CONCURS 

 

Concursul se adresează următoarelor categorii: 

➢ Copii:10-14 ani 

➢ Adolescenți: 14-18 ani 

 

Condiții de participare: 

Înscrierea la concurs este permisă tuturor elevilor din instituțiile de învățământ din 

Municipiul Vaslui și constă în trimiterea unei lucrări tip eseu, care să nu depășească 2 pagini, 

respectând următoarele detalii tehnice: format A4, font Times New Roman 14, spațiere la un rând, 

utilizarea diacriticelor. 

Fiecare lucrare va conține obligatoriu în colțul din dreapta sus următoarele date: nume, 

prenume, vârstă, clasă, școală, nr. telefon, e-mail;  

Pentru predarea lucrărilor participanții au următoarele variante: 

• lucrările pot fi depuse la sediul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui - 

sala de împrumut pentru copii  / sala de împrumut pentru adulți sau prin e-mail;  

• lucrările pot fi trimise prin e-mail la adresa bjv.adulti@gmail.com cu mențiunea - Pentru 

concursul de eseuri (se va confirma primirea lucrării).  

Alături de eseul înscris în concurs, concurentul va anexa şi acordul cu privire la prelucrarea şi 

transmiterea datelor cu caracter personal (ANEXA 1 a prezentului regulament), în format scanat 

pentru varianta trimiterii eseului prin e-mail. 
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Etapele concursului: 

• 16 martie 2021: lansarea concursului; 

• 1-13 aprilie 2021: depunerea lucrărilor; 

• 14-20 aprilie 2021: jurizarea lucrărilor; 

• 22 aprilie 2021: anunțarea rezultatelor; 

• 23 aprilie 2021: festivitatea de premiere. 

 

Criterii de evaluare:   

✓ Conținutul lucrării și adecvarea temei la specificul segmentului de vârstă căruia se adresează. 

✓ Profunzimea și complexitatea mesajului textului literar; 

✓ Originalitate, creativitate, ingeniozitate; 

✓ Aspect, acuratețe, calitatea redactării (încadrarea în pagină, punctuație, diacritice). 

   Juriul, format din profesori de limba și literatura română va stabili, pe baza unui punctaj, 

câștigătorii pentru fiecare categorie de vârstă. 

Se acordă câte un premiu I, II, III și mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă în parte. 

Premiile constă în diplome și cărți. Pentru fiecare lucrare din concurs se acordă diplomă de 

participare.  

Rezultatele concursului vor fi anunțate pe site-ul bibliotecii (www.bjvaslui.ro) și pagina 

facebook (www.facebook.com/bjvaslui). 

 

Declaraţie de confidenţialitate: 

-Prin completarea anexei și trimiterea la organizator în vederea participării la concurs, 

participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea 

datelor personale în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile de promovare / desfăşurare a 

concursului.  

-Organizatorul va utiliza datele personale ale participanţilor în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date. 
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ANEXA 1 

 

 

 

ACORD PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL  

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________,          

în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului______________________________________,  

sunt de acord ca acesta să participe la concursul de eseuri Ce înseamnă cartea pentru mine,            

organizat de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului. 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, prenume, 

imagine), în scopul promovării/desfăşurării concursului mai sus menţionat, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului European nr. 679/2016.  

  

         Data,                         Semnătura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


