
REGULAMENT- CADRU 

DE ORGANIZARE ŞI DE FUNCŢIONARE A CENACLULUI LITERAR „ProLITERA” 

AL BIBLIOTECII JUDEŢENE „NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI 
 

Art. 1. Cenaclul literar poartă denumirea de „ProLITERA” 
Art. 2. Cenaclul ”ProLITERA” nu este persoană juridică, desfăşurându-şi activitatea sub patronajul BIBLIOTECII JUDEŢENE „NICOLAE 
MILESCU SPĂTARUL” VASLUI. 
Art. 3. Cenaclul îşi propune să desfăşoare activitatea pe două direcţii: 

 Creaţie literară: poezie, proză, dramaturgie, eseu, epigramă etc.; 
 Organizare de activităţi cultural-artistice (conferinţe, seminarii, dezbateri, tabere de creaţie ş.a.), în concordanţă cu obiectivele propuse. 

Art. 4. Obiectivele cenaclului: 
 Să fie parte activă în efortul de creştere valorică şi promovarea culturii vasluiene; 
 Să descopere şi să încurajeze tinerele talente printr-o critică constructivă a creaţiilor prezentate în timpul şedinţelor de cenaclu; 
 Să sprijine scriitorii care vor să debuteze; 
 Să editeze o revistă online sau/ şi în ediţie tipărită; 
 Să editeze anual o antologie a cenaclului; selecţia materialelor pentru revistă şi antologie va intra în atribuţiile comitetului de conducere; 
 Să promoveze creaţiile literare ale membrilor cenaclului în reviste din ţară şi din străinătate; 
 Să obţină sprijin din partea autorităţilor locale, naţionale, de stat sau private pentru editarea cărţilor membrilor săi şi a revistei cenaclului; 
 Să organizeze concursuri de creaţie literară la nivel local, judeţean sau interjudeţean şi tabere de creaţie pentru membrii cenaclului; 
 Să găzduiască lansări de carte, conferinţe, colocvii, comunicări ştiinţifice; 
 Să faciliteze participarea membrilor la evenimente locale sau naţionale; 
 Să colaboreze cu alte cenacluri din ţară şi din străinătate pentru schimburi de experienţă. 

Art. 5. Calitatea de membru al cenaclului se face pe baza unei adeziuni, cuprinzând principalele date personale şi de activitate literară. 
Art. 6. Participarea inactivă (pentru relaxare, tatonare, divertisment) la şedinţele cenaclului este liberă, cu respectarea unui comportament civilizat, 
în spiritul bunelor maniere. 
Art. 7. Acest cenaclu se adresează cititorilor şi creatorilor de literatură în general, dar are drept grup-ţintă categoria tinerilor talentaţi care nu s-au 
consacrat încă în plan literar, indiferent de activitatea desfăşurată şi de domeniile de interes, atât timp cât nu contravine prezentului regulament şi 
nu aduce prejudicii de orice fel membrilor/simpatizanţilor săi (politice, antisemite, denigratoare); sunt interzise dezbaterile şi propaganda politică în 
cadrul şedințelor de cenaclu. 
Art. 8. Conducerea cenaclului va fi asigurată de un birou format din 5 membri: 

- Preşedinte; 
- Secretar; 
- 3 membri. 

Membrii biroului de conducere au un mandat de 2 ani şi se vor afla sub directa coordonare a conducerii Bibliotecii Judeţene                            
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, prin delegatul său numit, care decide, în colaborare cu membrii cenaclului şi cu biroul de conducere, 
activitățile şi modalităţile de desfăşurare ale acestora prin şedinţă deschisă la începutul/ sfârşitul fiecărui an calendaristic. Până la alegerea biroului 
de conducere, care se va face prin vot deschis în prima şedinţă de cenaclu, activităţile vor fi coordonate de către un comitet de organizare aflat sub 
tutela Bibliotecii Judeţene, ca for iniţiator al acestui proiect, format din: Toma Pavel, profesor - preşedinte; Tanasă Alina, bibliotecar - secretar;  
Bichineţ Gelu Voicu, directorul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” - membru. 
Art. 9. Întâlnirile de cenaclu au loc în ultima zi de joi din lună, între orele 17,00-19,00 sau, în situaţii speciale, la date care vor fi anunţate pe                
site-ul Bibliotecii Judeţene; întâlnirile se vor desfăşura în incinta Bibliotecii Judeţene. 
Art. 10. (1) Activităţile cenaclului au drept scop atragerea de noi membri şi promovarea lor prin mijloacele pe care Biblioteca Judeţeană le are la 
dispoziție (site-ul instituției, mass-media etc.). 
             (2) Promovarea creaţiilor membrilor cenaclului trebuie să respecte următorii paşi: 

 Toate creaţiile care sunt propuse spre promovare trebuie să fie trimise în două direcţii: 
- în format electronic la adresa de e-mail a cenaclului; 
- prezentate în ziua desfăşurării şedinţei de cenaclu în formă imprimată pentru cel puțin jumătate dintre participanţi; 
 În cazul materialelor de creaţie literară, se pot trimite/ citi în cadrul unei şedinţe între 5 (cinci) până la 10 (zece) poezii sau epigrame, până la 
2 (două) texte în proză sau 2 (două) eseuri din partea unui singur autor. 

Art. 11. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori în conceperea sau prezentarea creaţiilor membrilor cenaclului, răspunderea 
şi drepturile de autor aparţinându-le în totalitate celor care le propun. 
Art. 12. Cenaclul este o activitate liberă, de reconfortare, cu deschidere către membrii săi care pot propune şi susţine financiar diverse activităţi 
literar-artistice. 
Art. 13.Propunerile trebuie să fie adresate şi argumentate membrilor comitetului de organizare şi conducerii Bibliotecii Judeţene. 
Art. 14. Participarea la cenaclu este o activitate benevolă, de timp liber şi nu este obligatorie. 
Art. 15. Orice activitate/ manifestare a cenaclului se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Bibliotecii 
Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” şi al cenaclului.  
Art. 16. Conducerea cenaclului îşi rezervă dreptul de a selecta membrii şi de a interzice participarea le şedinţele lunare a persoanelor care încalcă 
prevederile acestui regulament după o atenţionare prealabilă. Se interzice cu desăvârşire participarea la activităţile cenaclului sub influenţa 
alcoolului, a drogurilor sau fumatul în timpul şedinţelor. 
Art. 17. Conducerea cenaclului va colabora cu profesorii liceelor şi ai şcolilor gimnaziale pentru identificarea şi îndrumarea către activităţile 
cenaclului a elevilor cu talent literar. 
Activităţi propuse pentru anul 2017: 

 Organizarea şi alegerea comitetului de conducere; 
 Lectura în cadrul cenaclului a creațiilor literare ale membrilor săi; 
 Discutarea în manieră critică şi constructivă a creaţiilor; 
 Selectarea celor mai bune texte în vederea publicării lor în revista cenaclului (în format electronic şi/ sau imprimată); 
 Întâlniri cu scriitori consacraţi din ţară şi străinătate; 
 Colaborarea cu alte cenacluri literare; 
 Organizarea de manifestări cultural-literare: lecturi publice, saloane literare, colocvii cu o tematică prestabilită etc., cu participarea 
membrilor cenaclului.  


