
                           
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ “Oana  Diana Renea” 

 Ediţia a III - a 

 

 REGULAMENT  

 
 

1. SCOPUL CONCURSULUI: 

 

Concursul  de creaţie literară “Oana Diana Renea” este organizat, începând din anul 2012, de Biblioteca 

Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea  în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi pentru copii, membru 

al Uniunii Scriitorilor din România, cu scopul de a stimula creaţia literară în rândul copiilor, de vârstă şcolară, din 

clasele  I-VIII.  

Concursul se organizează cu acordul şi sprijinul familiei autoarei – profesori Afrodita şi Victor Renea. 

2. ETAPELE CONCURSULUI: 

-    20 noiembrie 2014 – lansarea concursului cu ocazia evenimentelor dedicate Târgului de carte ediţia a 

IX-a; promovarea concursului în unităţile de învăţământ din Judeţul Vrancea. Afişarea acestuia pe site-ul bibliotecii 

www.bjvrancea.ro şi la toate secţiile bibliotecii. 

- 20 noiembrie – 15 decembrie - perioada de depunere a lucrărilor participante în concurs, la orice secţie 

a Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea sau  prin poştă.  

- 15  decembrie2013 - jurizarea lucrărilor 

- 15-26 decembrie 2013 - festivitatea de premiere a autorilor câştigători ce va avea loc în cadrul 

evenimentelor organizate de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi dedicate sărbătorilor de 

iarnă. 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 

Concursul se adresează următoarelor categorii de elevi: 

a) clasele I – IV 

b) clasele V - VIII  

4. TEMA CONCURSULUI: 

 

VERSURI NINSE - tema concursului de anul acesta vine ca o nouă provocare pentru micii scriitori de poezie, 

din clasele I-VIII, care prin creaţiile lor, inspirate de sărbătorile de iarnă,  îşi  pot dezvălui sentimente, amintiri sau 

gânduri din lumea copilăriei.   

Participanţii vor prezenta în concurs până la trei poezii, multiplicate în trei exemplare (un exemplar pentru 

fiecare membru al juriului).  
Organizatorii recomandă şi solicită participanţilor la concurs să trimită lucrări originale, nepublicate încă. 

Fiecare lucrare va conţine în colţul din dreapta sus următoarele date: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală, 

localitate, nr. telefon.  

Colţul va fi sigilat de participant înainte de a trimite lucrările. Acestea vor fi deschise după analizarea lor de 

către membrii juriului. 

Lucrările pot fi depuse la sediile bibliotecii sau trimise prin poştă la adresa Biblioteca Judeţeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 13, cod 620036, localitatea Focşani, judeţul Vrancea. 

Plicurile cu lucrări vor avea la expeditor menţiunea pentru Concursul de creaţie literară  “Oana Diana 

Renea”, ediția a III-a (fără nume, el regăsindu-se în interior pe colţul sigilat al lucrării).  

 

Data limita de depunere a lucrarilor 15 DECEMBRIE. 

 

5. Premii acordate: 

Premiul Special acordat de familia Afrodita şi Victor Renea 

1 premiu Secțiune  I  - clasele I-IV  

1 premiu  Secțiunea a II - a - clasele V-VIII  

 

Persoană de contact: Maria Cristina Olaru, tel.0237/214562, 0726 245817  

e-mail: relatii_publice@bjvrancea  

 

 

                                   DIRECTOR,                                                                     Relaţii Publice, 

                            dr. Teodora Fîntînaru                                                   bibl. Olaru Maria-Cristina 

http://www.bjvrancea.ro/

