
ORGANIZATORI: CONSILIUL JUDEŢEAN OLT • CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURA SI ARTA 
OLT •  BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION MINULESCU“ SLATINA  •  PRIMĂRIA  ȘI CONSILIUL 
LOCAL CARACAL •    CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL CARACAL  •  BIBLIOTECA „VIRGIL 
CARIANOPOL” CARACAL 
 
COLABORATORI: DIRECŢIA  PENTRU  CULTURĂ,  CULTE  ŞI  PATRIMONIUL  CULTURAL  
NAŢIONAL OLT •  INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  OLT  •  ASOCIAȚIA  „FIII ȘI 
PRIETENII CARACALULUI“  •  EDITURA HOFFMAN  •  REVISTA OLTART 
  
PARTENERI MEDIA:  TELEVIZIUNEA LOCALĂ  OLT TV  •  PRESA LOCALĂ  
      

 
 

R E G U L A M E N T  
 

ZILELE POEZIEI ÎN OLT 
FESTIVAL - CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ:  

„ION MINULESCU“ –„ VIRGIL CARIANOPOL“ – „VIRGIL MAZILESCU“ 
SLATINA – CARACAL  

EDITIA A XXV-A: 24 - 25 IULIE 2020 
   
   Din cauza situatiei epidemiologice si masurilor luate de catre 

autoritati, Festivalul-Concurs de creatie literara, din data de 24-30 mai 
2020, a fost reprogramat, conform prezentului regulament.  

 
 

 În  cadrul  acţiunii  permanente  de  stimulare  şi  punere  în  valoare  a  
creaţiei  poetice  contemporane,  se organizează  în  municipiul  Slatina și  în 
municipiul  Caracal, în  perioada  24-25 IULIE 2020,  ZILELE  POEZIEI  ÎN  OLT – 
Festival - Concurs  de  Creaţie  Literară: „Ion  Minulescu“  – „Virgil  Carianopol“  
–  „Virgil  Mazilescu“. 
 Concursul se va desfăşura în cele doua localităţii, după cum urmează: 
 
  A. – 24 iulie 2020 – Slatina 
  B. – 25 iulie 2020 – Caracal  
 

A. SLATINA 
 

Concursul de Creaţie literară „Ion Minulescu“, aflat la cea de a XXV-a 
ediţie, acordă următoarele premii: 

- Marele Premiu „Ion Minulescu“ – 1500 lei  
Se  va acorda unui scriitor de notorietate națională,  desemnat de către 
juriu 

- Premiul pentru un autor tânăr (sub 30 de ani) – 1000 lei  
Se va acorda pentru cel mai bun volum de poezie tipărit în anul 

precedent, al unui tânăr autor, consacrat, având vârsta sub 30 de ani, 
elogiindu-se astfel spiritul viu al creaţiei minulesciene.  

Autorii (concurenţii) vor trimite volumele pentru această secţiune pe 
adresa: Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, B-dul A.I. Cuza, Nr. 3 B; 



Cod 230025 – până la data de 30 iunie 2020, data poştei. Relaţii 
suplimentare la  telefon 0349 / 802177. 
 

- Premiul pentru un grupaj de poeme (autor nedebutat) – 800 lei  
Se adresează  creatorilor de poezie, indiferent de vârstă, care nu au 

debutat în volum. 
Concurenţii care vor participa cu grupaje vor expedia 5 (cinci) poezii 

dactilografiate în câte cinci exemplare, la 1,5 rânduri, sistem motto, pe 
adresa: Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“ – B-dul A.I. Cuza; Nr. 3 
B; Cod 230025, până la data de 30 iunie 2020, data poştei.  

Relaţii suplimentare la  telefon 0349 / 802177. Plicurile  sosite  pentru  
această   secţiune  vor  purta  înscrisă  menţiunea   „ Pentru  concursul 
de poezie „Ion Minulescu”.  
 

Marele Premiu „Virgil Mazilescu” – 1500 lei – se va acorda unui scriitor de 
notorietate națională, desemnat de juriu și va fi premiat în cadrul Galei Premiilor 
de la Slatina. 
 

B. CARACAL  
 

Concursul de Creaţie literară „Virgil Carianopol“, aflat la cea de a XXV-a 
ediţie, acordă următoarele premii: 

- Marele Premiu „Virgil Carianopol“ – 1500 lei  
Se va acorda unui scriitor de notorietate națională, desemnat de juriu 

- Premiul pentru un autor tânăr (sub 30 de ani) – 1000 lei  
Se va acorda pentru cel mai bun volum de poezie tipărit în anul 
precedent, al unui tânăr autor, consacrat,  având vârsta sub 30 de ani. 

Autorii (concurenţii) vor trimite volumele pentru această secţiune pe 
adresa: Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, B-dul A.I. Cuza, Nr. 3 
B; Cod 230025 – până la data de 30 iunie 2020, data poştei. Relaţii 
suplimentare la  telefon 0349 / 802177. 

- Premiul pentru un grupaj de poeme (autor nedebutat) – 800 lei 
Se adresează creatorilor de poezie, indiferent de vârstă, care nu au 

debutat în volum. 
Concurenţii care vor participa cu grupaje vor expedia 5 (cinci) poezii 

dactilografiate în câte cinci exemplare, la 1,5 rânduri, sistem motto, pe 
adresa: Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, B-dul A.I. Cuza, Nr. 3 
B; Cod 230025 – până la data de 30 iunie 2020, data poştei.  

Relaţii suplimentare la  telefon 0349 / 802177. Plicurile  sosite  pentru  
această   secţiune  vor  purta  înscrisă  menţiunea  „Pentru concursul de 
poezie „Virgil Carianopol”. 

 
Câştigătorii, la toate secțiunile, vor fi deciși de un juriu alcătuit din 

membri ai U.S.R. şi din reprezentanţi ai instituţiilor culturale locale. 
 

NOTĂ: 
Concurenții vor opta pentru unul dintre cele trei concursuri. 

 
 Juriul  va fi acelaşi pentru toate secţiunile de creaţie literară („Ion 
Minulescu“, „Virgil Carianopol”, Virgil Mazilescu“), fiind alcătuit din critici 



literari, membri ai Uniunii Scriitorilor, din alte personalităţi literare și din 
reprezentanţi ai organizatorilor. Concurenţii secţiunilor de creaţie (A şi 
B), pe lângă datele biografice, vor avea în atenţie comunicarea 
adresei şi a numărului de telefon. Concurenţii premiaţi  vor fi anunţaţi în 
timp util în legătură cu data, ora şi locul unde se vor prezenta pentru 
festivitatea de premiere. Cheltuielile pentru masă şi cazare vor fi suportate 
de organizatori, transportul fiind suportat de fiecare concurent în parte sau 
de instituţia pe care o reprezintă. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări 
prezentate în concurs, fără să acorde drepturi de autor. 

 
Persoane de contact: 
Ristina Baboi – tel. 0772.078.514 
Florian Dumitrescu – tel. 0756.049.602 

 
 

ORGANIZATORII 
 


