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FESTIVALUL NAȚIONAL AL CĂRȚII PENTRU COPII  

 „BUCURIA LECTURII”  

Ediţia a XVI-a, 2020  

  

Concurs cuprins, în anul școlar 2019-2020, în Calendarul Activităților 

Educative fără finanțare MEN, aprobat prin OMEN 5597/16.12.2019, 

Anexa 1, poziţia 124 

 

REGULAMENT  
  

ART. 1. CONTEXT  

  

Concursul pe diverse teme inspirate de universul lecturii se organizează ca activitate în cadrul 

Festivalului Naţional al Cărţii pentru Copii, eveniment de promovare a lecturii și 

creativităţii în rândul copiilor și tinerilor, al promovării cărţii în lumea acestora și se 

desfășoară în contextul Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii  (2 aprilie – data  nașterii 

lui Hans Christian Andersen) și a Zilei Mondiale a Cărţii și a Dreptului de Autor, 23 aprilie.  

El va avea loc în perioada februarie-iunie 2020, atât la nivel local (de unitate de învățământ) 

cât și naţional.   

Obiectivele concursului sunt:  

- să stimuleze lectura copiilor prin activităţi care să trezească interesul pentru carte;  

- să stimuleze creativitatea literară a elevilor;  

- să dezvolte atitudini pozitive făță de actul artistic și creativ la copii și tineri; -  să 

conștientizeze importanţa lecturii în dezvoltarea abilitaţilor de comunicare;  

- să îi ajute pe copii să creeze legături cu alte domenii de interes pentru ei. Concursul se 

va derula potrivit prevederilor acestui regulament.   

ART. 2. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI REDACTAREA LUCRĂRILOR  

La acest concurs pot participa, la nivel național, elevii din învățământul preuniversitar, 

respectiv nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal.  

Concursul va fi organizat astfel:  

- nivelul I: preșcolar  

- nivelul II: clasele pregătitoare -IV  



2  

  

- nivelul  III: clasele V-VI  

- nivelul IV: clasele VII-VIII  

- nivelul VI: clasele XI-XII  

Din partea fiecărei școli implicate, participă la etapa naţională numai lucrările care au 

obținut premiul I la etapa locală pe nivel de clasă, câte un elev, cu câte o singură lucrare 

fiecare pentru o secțiune. 

SECŢIUNEA I, LECTURĂ ȘI CREAŢIE, cuprinde realizarea următoarelor tipuri de 

lucrări:  

I.1 Subsecţiunea literară  

1. Un eseu inspirat din universul lecturilor  

2. Scrisoare către un personaj sau autor favorit  

3. O poveste originală  

4. Poezii originale  

5. Reviste școlare  

6. Cărţi scrise de copii, adolescenţi  

 

I.2 Subsecţiunea artistico-plastică  

1. Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor  

Realizarea lucrărilor  

  I.1. Subsecţiunea literară - se va realiza o compunere, de 1-3 pagini, în care elevii vor crea 

un eseu inspirat din universul lecturilor, o  scrisoare către un personaj sau autor favorit, o 

poveste originală, o poezie etc., respectând particularităţile stilistice și de conţinut specifice 

acestor tipuri de scriere:  

- Textul nu trebuie să depășească trei pagini format A4;  

- Tehnoredactarea lucrărilor realizate în cadrul secțiunii I se va realiza în format A4, la 

un rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat, justify, Times New Roman 12, cu 

diacritice, titlul cu TNR 14 iar numele autorilor (elevi), clasa, școala de provenienţă, 

judeţul și profesorul îndrumător se vor trece sub titlu.  

Lucrările care au câștigat premiul I la etapa locală pe nivel de clasă (pe școală) vor fi 

expediate la adresa Școala Gimnazială Nr. 96, Str. Rezonanţei, nr. 2, București, Sector 4, 

cod poștal 041539, în format letric și electronic (scoala96@yahoo.com).  

 I.2 Subsecţiunea artistico-plastică   

- elevii vor crea o lucrare, reprezentând o scenă dintr-o operă citită, folosind orice 

tehnică - pictură, colaj, grafică etc.;  

- fiecare lucrare va cuprinde obligatoriu titlul operei reprezentate;  

- lucrarea va fi realizată în format A4;  

- fiecare lucrare va avea o etichetă lipită pe spate, în colțul din dreapta jos, cu 

următoarele date: nume și prenume elev sau elevi, clasa, școala de provenienţă, 

judeţul și profesorul îndrumător;  

- lucrările originale listate, desenele și picturile care au câștigat premiul I la etapa 

locală pe nivel de clasă (pe școală) - cu dimensiunea A4, cu paspartú de 3 cm, va fi 

precizat autorul, cadrul didactic coordonator, unitatea de învăţământ, localitatea și   

revistele școlare și cărţile, care au câștigat locurile I la faza locală, vor fi trimise, 

pentru participarea la faza națională, la adresa poștală Școala Gimnazială Nr. 96, Str. 

Rezonanţei, nr. 2, București, sector 4, cod poștal 041539, urmând să fie selectate 

pentru o expoziţie care se va realiza la Palatul Național al Copiilor București.  

SECŢIUNEA  A  II-A,  EVENIMENTE  DEDICATE  CĂRŢII,  LECTURII  ȘI  

CREATIVITĂŢII, cuprinde:  
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- Concursuri pe teme inspirate de universul lecturii  

- Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor  

- Întâlniri cu scriitori și autori   

- Lecturi publice  

- Dezbateri pe teme literare și privitoare la carte și lectură  

- Piese de teatru  

- Recitaluri de poezie  

- Poezia și muzica – tărâmul magic al artelor  

- Compoziții muzicale originale ale elevilor  

- Șezători literare  

Pentru Secțiunea a II-a, se vor realiza cd-uri cu înregistrări audio-video, fotografii precum și 

rapoarte de activitate pentru fiecare tip de eveniment realizat.  

ART. 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE:  

- Februarie-iunie 2020  

- Inscrierea unităților școlare în proiect: 1-15 februarie 2020  

  

Înscrierea  unităților  școlare  participante  se  realizează  la 

 adresa  de  mail bucurialecturii2014@yahoo.com, potrivit fișei de înscriere.  

Termenul-limită de înscriere a participanţilor este 15 februarie 2020, ora 18:00.  

- Realizarea, la nivelul unităților de învățământ (faza locală a concursului), a 

activităților circumscrise proiectului pe care fiecare școală și le propune (întâlniri cu 

scriitori, șezători literare, concursuri de texte literare scrise de copii, reviste școlare 

etc. – conform regulamentului proiectului) și jurizarea locală a acestora: februarie 

aprilie 2020  

- Transmiterea către echipa de proiect (pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București) a 

celor mai bune lucrări (care au câștigat locurile I la faza locală): 15 mai 2020  

Plicul trimis pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București trebuie să cuprindă obligatoriu 

următoarele documente: - fișa de înscriere;  

- lucrările literare ale elevilor (lucrările primite nu se restituie și nu se  acceptă 

contestaţii);  

- lucrările plastice realizate de elevi;  

- CD-ul cu fotografiile și/sau înregistrările audio-video din cadrul activităților, 

rapoartele de activitate realizate în cadrul Secțiunii a II-a.  

  

Termenul-limită de trimitere a lucrărilor și rapoartelor (la adresa poștală Școala 

Gimnazială Nr. 96, Str. Rezonanţei, nr. 2, București, Sector 4, cod poștal 041539): 15 mai 

2020.  

  

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau să fi 

fost publicate (inclusiv pe internet).  

  

Jurizarea lucrărilor transmise de către școlile înscrise în proiect:  

- Acordarea  premiului”Tudor Opriș”, pe secțiuni, școlilor câștigătoare;  

- Realizarea unei expoziții cu lucrările premiate în cadrul proiectului, la Palatul 

Național al Copiilor București: iunie 2020  

ART. 4 CRITERII DE EVALUARE  

- originalitate  

- claritatea exprimării  
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- încadrarea în specificul concursului  

- respectarea convenţiilor de redactare  

- aspectul estetic și stilistic  

- unitatea compoziţiei  

- contribuţia individuală, imaginaţia, creativitatea   

ART. 5 MEDIATIZAREA CONCURSULUI ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR  

PROIECTULUI ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE PARTICIPANTE ȘI LA ISJ-URI  

- promovarea pe pagina web a FICE Romania;  

- articole în presa locală și centrală;  

- întocmirea listelor cu rezultatele concursului și afișarea pe pagina web a FICE 

România;  

- transmiterea în unitățile școlare participante și la ISJ-uri a rezultatelor jurizării la nivel 

național.  

ART. 6  CERTIFICARE  

Fiecare coordonator școlar și elevii ale căror lucrări au fost premiate la faza naţională vor 

primi diplome. Premiile și diplomele obținute la faza naţională a concursului vor fi acordate 

într-un cadru festiv, la Palatul Naţional al Copiilor București.  

Vor fi conferite premii și diplome pentru fiecare categorie de lucrare originală de la Secţiunea 

I și pentru acţiunile și evenimentele de la Secţiunea a II-a precum și premiul ”Tudor Opriș”. 

Elevilor și profesorilor coordonatori care nu vor reuși să fie prezenți la festivitatea de 

premiere li se vor transmite diplomele pe adresele de e-mail ale școlilor, în format pdf.   

Acestea vor fi descărcate și completate cu numele câștigătorilor, conform listelor care se vor 

publica pe pagina web a FICE România, vor fi înregistrate și semnate/ștampilate și la nivelul  

unităților școlare/instituțiilor participante.   

  

  

PREȘEDINTE  FICE  ROMÂNIA,         DIRECTOR  FESTIVAL,  

  

Prof. Toma Mareș                Prof. univ. dr. Sorin Ivan  
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