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Festivalul național al cărții pentru copii „Bucuria lecturii” 2021

Vă invităm să participați la ediția 2021 a Festivalului national al cărții pentru copii „Bucuria
lecturii”, inițiativă proprie a organizației FICE România. Ca în fiecare an, programarea festivalului
este în perioada februarie-iunie 2021. Vă oferim câteva sugestii de organizare în condițiile actuale,
cu sublinierea că tocmai timpul  unei anumite  retrageri  în spații  interioare,  apelul la tehnologie,
comunicarea mijlocită de aceasta sunt în măsură să ofere cadrul pentru evadarea în lectură și poate
pentru regăsirea de sine.

Biblioteca  personală  de  acasă,  sursele  online  cu  oferte  de  literatură  beletristică,  de
popularizare a științei, albume etc., precum și platformele online cu înregistări de teatru, ecranizări
cinematografice și multe altele pot constitui surse de petrecere a unei părți importante a timpului.
Valorificarea recursului la astfel de surse își poate găsi un cadru foarte bun în secțiunile festivalului
„Bucuria lecturii”.

Prevăzute în secțiunea „Lectură și creație”, pot fi realizate pe computerul personal eseuri
inspirate de universul lecturii,  scrisori către autori și personaje, creații  literare originale, ulterior
fiind postate, puse în circulație online, generând schimburi de opinii, discuții, competiții ad-hoc.
Prin aceleași mijloace pot fi etalate desene, picturi inspirate de universul cărților.

Secțiunea „Evenimente dedicate cărții, lecturii, creativității” are în mediul online un teren
propice  de  concretizare.  Pot  fi  angrenați  inclusiv  părinți,  profesori  de  la  toate  disciplinele,
bibliotecari și orice alt doritor de participare la dezbateri, lecturi, interferențe ale poeziei cu muzica
etc.  Întâlnirile  cu scriitori  și  alți  autori,  cu critici  literari,  editori  se  pot  desfășura,  practic,  fără
restricții de distanță și de durată. Virtual, pot fi vizitate muzee, case memoriale, locuri din întreaga
lume,  pot  fi  admirate  monumente,  iar  impresiile  pot fi  transpuse în  creații  proprii,  comunicate,
comentate. Cu imaginație, știind bine că literatura, creația, nu redau realitatea, ci o transfigurează,
se pot experimenta scene de teatru, pot fi sugerate secvențe de carnaval, exprimând cu mijloace
plastice,  de exemplu,  cum ar putea să arate,  să se îmbrace,  să se poarte  cine știe ce personaje
literare. 

Prevederea din regulament potrivit căreia „lista acţiunilor şi evenimentelor este deschisă
şi rămâne a fi dezvoltată şi diversificată prin alte acţiuni originale şi creative. Creativitatea va
fi factorul esenţial de departajare a competitorilor. Ideile creative, obiectivate în evenimente
de succes, vor fi premiate cu diplome şi cărţi”  este valabilă și în condițiile actuale. La fel se
menține  bucuria  de  a  afla  despre  ele  dintr-un  raport  final  ilustrat.  Așteptăm  vești  de  la  toți
participanții la „Bucuria lecturii”, ediția 2021.

Înscrierile  pentru  participare  se  fac  la  adresa  de  mail  bucurialecturii2014@yahoo.com ,
adresă la care vom fi bucuroși să ne expediați și creații originale, relatări și imagini de la acțiuni.

- Prof. Toma Mareș - președinte FICE România, 
- Prof. univ. dr. Sorin Ivan - director festival, 
- Florin Antonescu - jurnalist, 
- Prof. Sergiu Țâra, președinte executiv, Asociația Comunelor din România (AcoR), 
- Prof. Neculai-Virgil Botezatu 
- Prof. Doina Comoli, director

http://www.ficeromania.wix.com/ficeromania


- Dr. Eugen Simion, DGASPC Neamț, 
- Prof. Liliana Simion, Piatra Neamț, 
- Prof. Manuela Stan, profesor Caraș-Severin, 
- Valerian  Sorin  Chirila,profesor
- Vanghelie  Dana  ,profesor 
- Bogdanescu Adrian Silviu, informatician,
- Petre Crăciun, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Literatură 

pentru Copii și Tineret, director al portalului ”Literatură Copii”, 
       -  Ing. Ștefan Dulu, director, Editura Semne București, 

Succes și numai bine!

  FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care apără 
drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate, şi este membră a FICE (Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei. FICE România a fost 
înfiinţată în 1990.


