
REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului de lectură Bătălia cărţilor

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

Perioada de desfăşurare
aprilie – octombrie 2018

Înscrierea la concurs

Înscrierea se face la Filiala Lunca Bârzavei (Str. Țarcului, nr.1) 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  finalul  lunii
septembrie 2018.
În momentul înscrierii la concurs vei primi:

 un  Carnet de lectură, în care vei acorda puncte de 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. 

Finala concursului
Finala concursului va avea loc la începutul lunii octombrie 2018.
Finaliştii vor fi invitaţi la bibliotecă, unde li se va explica scenariul Bătăliei cărţilor,
modul în care vor trebui să-şi susţină cărţile preferate şi probele la care vor fi supuşi.
Finaliştii vor 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.

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 și va fi recompensat cu
o tabletă.
Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj
din partea cititorilor va deveni Cartea anului.
Rezultatele concursului vor fi promovate în mass-media şi în mediul virtual.


