
Bătălia cărților – concurs de lectură, ediția a IX-a, 2022 

Concursul se derulează în perioada aprilie – octombrie 2022, sub egida Asociaţiei 
Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi va fi organizat în mai 
multe biblioteci publice din ţară. Finala va avea loc în luna noiembrie 2022. 

La concurs pot participa copiii de 11-13 ani şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 14 -
18 ani care au Permis de intrare la bibliotecă. 

Se vor acorda premii pentru: 

– Cea mai bună fișă de lectură 
– Cea mai bună pledoarie pentru cartea preferată 
– CITITORUL ANULUI 

Se vor acorda premii în cărți, materiale promoționale și o tabletă pentru Cititorul Anului, 
la fiecare categorie de vârstă. 

Înscrierea se face la Casa de Cultură Reșița, et.2 – Secția Împrumut Adulți și Secția 
pentru copii și la Filiala ,,Lunca Bârzavei″ (Str. Făgărașului, nr.18C)  prin completarea 
unei Fişe de înscriere. 

REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a concursului de lectură Bătălia cărţilor 

Bătălia cărţilor este un concurs de lectură pentru copii (11-13 ani), adolescenţi (14-18 
ani) şi adulți. 

Perioada de desfăşurare 

Aprilie - octombrie 2022 

Înscrierea la concurs: Înscrierea se face la Filiala Lunca Bârzavei (Str. Făgărașului, 
nr.18C) și la Casa de Cultură a Sindicatelor, et.2 – Secția Împrumut Adulți și Secția 
pentru copii, prin completarea unei Fişe de înscriere. 

Perioada de înscriere: pe toată durata de desfăşurare a concursului 

Condiţii de participare: Permisul de intrare la bibliotecă este obligatoriu. 
Trebuie să citeşti toate cele 10 cărţi incluse în concurs, până la data de 14 octombrie 
2022. 

În momentul înscrierii la concurs vei primi: 

https://www.bjcs.ro/wp-content/uploads/2020/06/Formular-de-inscriere.pdf


• un Carnet de lectură, în care vei acorda punctede la 1 la 5 pentru fiecare carte 
citită (1 – punctaj minim, 5 – punctaj maxim); 

• o Fişă de lectură  în care îţi vei nota impresiile despre cartea citită. 

În momentul restituirii primei cărți citite, se va primi un Carnet de lectură, în care se vor 
acorda punctede la 1 la 5 pentru fiecare carte citită (1 – punctaj minim, 5 – punctaj 
maxim); 

Finala concursului 

Finaliştii (participanții care parcurg toate cele 10 titluri) vor fi invitaţi la bibliotecă, unde li 
se va explica modul de desfășurare al finalei Bătăliei cărţilor. Finaliştii pot fi însoţiţi de 
susţinători: colegi de clasă, profesori, părinţi. 

Finala va cuprinde: 

• dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine 
cartea preferată; 

• un concurs pe marginea cărţilor citite; 
• jurizarea şi festivitatea de premiere. 

Cititorii anilor anteriori pot participa la concurs, însă nu pot concura în Marea finală. 

În cadrul dezbaterii nu vor fi utilizate prezentări POWERPOINT sau alte materiale 
ajutătoare. 

Premiile concursului 

Participantul care va prezenta cel mai frumos şi argumentat cartea preferată şi va 
răspunde cel mai bine la întrebări va deveni Cititorul anului. 

Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj 
din partea cititorilor va deveni Cartea anului. 

Alte premii: Cea mai bună Fișă de lectură, Cea mai bună pledoarie etc. 

Rezultatele concursului vor fi promovate în mass-media şi în mediul virtual. 

 

 

 

 



LISTĂ CĂRȚI PARTICIPANTE LA 

CONCURSUL NAȚIONAL DE LECTURĂ „BĂTĂLIA CĂRȚILOR”, EDIȚIA A IX-A 

Secțiunea copii (11-13 ani)  

1. J. J. Grabenstein; Chris Grabenstein - Strălucește!, Ed. Corint Junior 

2. Katherine Rundell – Exploratorul , Ed. Booklet 

3. Laurel Snyder - Insula orfanilor, Ed. Arthur 

4. Lindsay Eager - Anotimpul albinelor, Ed. Arthur 

5. Natalie Lloyd – Extraordinar, Ed. Arthur 

6. Paola Peretti - Distanța dintre mine și cireș, Ed. Litera 

7. Călin Torsan - Prieten cu umbra, Ed. Polirom 

8. Ruth Behar - Povestea norocoasei Ruth, Ed. Corint Junior 

9. Ulysses Moore - Poarta timpului, Ed. Rao 
10. Lisa Thompson - Băiatul de acvariu, Ed. Arthur 

 
 

Secțiunea adolescenți (14-18 ani)  

1. Ruperto Long - Fetița care privea trenurile plecând, Ed. Epica 

2. Hiro Arikawa - Memoriile unui motan călător, Ed. Humanitas Fiction 

3. Jessica Park - 180 de secunde, Ed. Booklet 

4. Heather Morris - Povești despre speranță, Ed. Humanitas Fiction 

5. K. K. Pérez - Moștenirea lui Tesla, Ed. Aramis 

6. Nadia Terranova - Adio, fantasme, Ed. Polirom 

7. Nicholas Bowling - Destinul unei vrăjitoare, Ed. Rao 

8. Ruta Sepetys - Fântânile tăcerii, Ed. Epica 

9. Simona  Antonescu - În umbra ei, Ed. Polirom 

10. Tara Westover - Învățare, Ed. Publica 

 

 

 

 

 


