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-septembrie 2019
Înscrierea la concurs
Înscrierea se face la secţiile bibliotecii, pe baza Permisului de intrare la bibliotecă, care
este gratuit:
 Secția pentru copii și tineret
Strada Nicolae Titulescu nr. 12, telefon: 0237 626 646
 Secția Împrumut la domiciliu pentru adulți
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, telefon: 0237 214 562
 Sala de lectură și Internet. Centrul de limbi străine
Strada Maior Gheorghe Sava nr. 4, telefon: 0237 231 161
Perioada de înscriere: pe toată durata de desfăşurare a concursului
Condiţii de participare
 Copiii, adolescenții și adulții au posibilitatea să citească cele 10 titluri propuse la nivel
național pentru fiecare categorie din concurs.
 Pentru a participa la finală vor fi citite toate cele 10 cărţi incluse în concurs, până în
luna septembrie 2019.
 În momentul înscrierii la concurs se va primi o Fişă de lectură în care se pot nota
impresiile despre cartea citită.
 În momentul restituirii primei cărți citite, se va primi un Carnet de lectură, în care se
vor acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare carte citită (1 - punctaj minim, 5 punctaj maxim); Varianta în format digital a Fişei de lectură se poate descărca de pe
site-ul bibliotecii.
Finala concursului
 Finala concursului va avea loc în luna octombrie.
 Lista finaliştilor concursului va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment.
 Finaliştii (partipanții 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.
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.
Pentru adulți, concursul de lectură „Bătălia cărţilor” se derulează sub forma unui club de
lectură, cu întâlniri periodice în care se discută titlurile propuse pentru lectură, iar la final se
votează Cartea anului. Acest club de lectură va avea loc la Sala de lectură și Internet.
Centrul de limbi străine din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4.

