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FESTIVALUL NAȚIONAL AL CĂRȚII PENTRU
COPII 

„BUCURIA LECTURII” 
Ediţia a XVII-a, 2021

REGULAMENT

ART. 1. CONTEXT 

Concursul pe diverse teme inspirate de universul lecturii se organizează ca activitate în
cadrul  Festivalului Naţional al Cărţii pentru Copii ”Bucuria lecturii”,  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 2021.  

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 concurs pot participa elevi din învățământul preuniversitar, nivel preșcolar, primar,
gimnazial și liceal. 

Concursul va fi organizat astfel: 

- nivelul I: preșcolar 
- nivelul II: clasele pregătitoare-IV
- nivelul  III: clasele V-VI 
- nivelul IV: clasele VII-VIII
- nivelul VI: clasele IX-XII 
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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. Un interviu imaginar cu un personal literar

4. O poveste originală 

5. Poezii originale 

6. Reviste școlare 

7. Cărţi scrise de copii, adolescenţi 

I.2. Subsecţiunea artistico-plastică 

1. Desene/picturi inspirate de lumea lecturilor

2. Fotografii originale cu lectură/carte 

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

 Numele  autorilor  (elevi),  clasa,  școala  de  provenienţă,  judeţul  și  profesorul
îndrumător se vor trece sub titlu

Lucrările  vor  fi  expediate  la  Școala  Gimnazială  Nr.  96,  Str.  Rezonanţei,  nr.  2,
București, Sector 4,  

 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 conține nume și prenume elev/elevi, clasa, școala de provenienţă,
judeţul și profesorul îndrumător 

- Lucrările originale vor fi expediate la Școala Gimnazială Nr. 96, Str. Rezonanţei,
nr. 2, București, sector 4.
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SECŢIUNEA  A  II-A,  EVENIMENTE  DEDICATE  CĂRŢII,  LECTURII  ȘI
CREATIVITĂŢII, cuprinde: 

1. Concursuri pe teme inspirate de universul lecturii 
2. Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor 
3. Întâlniri cu scriitori și autori  
4. Lecturi publice 
5. Dezbateri pe teme literare și privitoare la carte și lectură 
6. Piese de teatru 
7. Recitaluri de poezie 
8. Poezia și muzica – tărâmul magic al artelor 
9. Compoziții muzicale originale ale elevilor 
10. Șezători literare 

Imagini (însoţite  de  explicaţii) din desfășurarea acțiunilor cuprinse în SECȚIUNEA A
II-A se vor expedia la adresa de mail bucurialecturii2014@yahoo.com  ,   

ART. 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 

 Februarie - iunie 2021 
 Inscrierea unităților școlare în proiect: 1-20 februarie 2021 
 Înscrierea  unităților  școlare  participante  se  realizează  la  adresa  de  mail

bucurialecturii2014@yahoo.com  ,   potrivit fișei de înscriere
 Termenul-limită de înscriere a participanţilor este 20  februarie 2021, ora 18:00. 

- Recomandăm desfășurarea la nivelul unităților de învățământ și pe plan local a unor
activități. Lucrările  selectate în urma acestora, vor fi expediate pe  adresa  : Școala
Gimnazială Nr. 96, Str. Rezonanţei, nr. 2, București, sector 4.

- Termenul-limită de trimitere a  rapoartelor  finale   este 15 mai 2021,pe adresa
bucurialecturii2014@yahoo.com 

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau
să fi fost publicate (inclusiv pe internet). 

PREȘEDINTE  FICE  ROMÂNIA,     DIRECTOR FESTIVAL, 

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

 

 

  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.
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