
Regulamentul  

Concursului ,,Pro Lectura”, ed. I, 2022 

 

Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean a lansat proiectul concurs Pro Lectura, pentru elevii 

de gimnaziu și liceu din județul Caraș-Severin. 

Concursul este organizat la nivel local de bibliotecile publice din localitatea respectivă. Au 

anunțat participarea în cadrul proiectului bibliotecile din  Bocșa, Băile Herculane, Caransebeș, 

Moldova Nouă, Armeniș, Bănia, Constantin Daicoviciu, Răcășdia și Sacu. Elevii și cadrele 

didactice care doresc să participe la concurs și nu au o bibliotecă organizatoare în localitate vor 

trimite lucrările la Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici” Caraș-Severin. 

 

,,Deschizi o carte, deschizi o lume. Citește!”  

Pornind de la acest îndemn, elevii de gimnaziu și liceu sunt invitați să realizeze pledoarii pentru 

lectură, prin intermediul creațiilor literare (compunere, eseu, text argumentativ) sau plastice 

(ilustrarea temei printr-o tehnică la alegere, format A4).  

* Creațiile literare vor fi tehnoredactate pe format A4, format Word, Times New Roman, 

caractere de 12, la distanță de un rând. Creațiile plastice vor fi realizate pe suport hârtie, format 

A4 și vor respecta tema concursului. Fiecare lucrare va fi insoțită de următoarele date: numele și 

prenumele elevului, clasa, școala de proveniență, localitatea, număr de telefon, numele cadrului 

didactic îndrumător. 

* Prin înscrierea în concurs, participantul își oferă acordul de publicare a lucrărilor pe canalele 

media ale organizatorilor (site, pagină de facebook) 

* Datele personale ale participanților sunt confidențiale și sunt folosite doar pentru buna 

desfășurare a concursului. 

* Fiecare lucrare va fi elaborată individual si va avea intre 1-2 pagini (ciclul gimnazial), 1-3 

pagini ( ciclul liceal). 

* Se vor acorda premiul I, II, III și Mențiuni pe fiecare secțiune și categorie de vârstă. 

* Fiecare cadru didactic coordonator va primi diplomă de participare. 



* Lucrările elevilor din Reșița, precum și a celor care nu au o bibliotecă organizatoare în 

localitate, vor fi trimise in format electronic/scanat pe adresa de email contact@bjcs.ro. 

Lucrările plastice vor fi depuse și în format letric pe adresa: Biblioteca Județeană „Paul 

Iorgovici” Reșița, str. Paul Iorgovici, nr.50, Jud. Caraș-Severin, cu menţiunea pentru Concursul 

„Pro Lectura”. Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 8 aprilie 2022.  

* Premierea va avea loc în Săptămâna Națională a Bibliotecilor, 26 – 29 aprilie, data urmând a fi 

anunțată de către organizatori.  

Informații suplimentare pot fi cerute la Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgovici”, Sediul Central, str. 

Paul Iorgovici, nr.50, la tel. 0255 212 535 sau prin e-mail : contact@bjcs.ro  

 

 

mailto:contact@bjcs.ro

