REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
CONCURSULUI DIN CADRUL
FESTIVALULUI DE PROZĂ ”AUGUSTIN BUZURA”

Concursul, organizat sub egida Festivalului de proză ”Augustin Buzura”,se
adresează elevilor din clasele IX-XII, având loc, concomitent, în cadrul mai multor licee
din țară. Astfel, elevii cu aptitudini literare vor elabora compoziții care se pot inspira din
propriile experiențe de viață, dar pot conține și texte fictive, încadrându-se în tipologia
prozei scurte și având la bază teme inspirate din opera scriitorului Augustin Buzura.
Obiectivele specifice ale concursului sunt:
-

Identificarea tinerilor pasionați de scris și literatură, valorificarea creativității
acestora și recunoașterea publică a talentului creativ;

-

Promovarea literaturii, artei și operei lui Augustin Buzura în rândul publicului
tânăr;

-

Consolidarea relației interumane dintre professor și elev;

-

Crearea unei comunități culturale Augustin Buzura;

-

Readucerea în prim plan a prozei scurte, ca instrument de exprimare literarartistică;

-

Încurajarea stilului confesiv și a exprimării libere a ideilor, opiniilor, emoțiilor,
faptelor noii generații;

-

Dezvoltarea publicului spectator prin cultura scrisă.
Participanții sunt așteptați să se înscrie între 22 aprilie și 26 mai 2019. Fișa de

înscriere și Declarația pe propria răspundere a părintelui/tutorelui vor fi transmise
la adresa de e-mail: festivalulaugustinbuzura@gmail.com.
Lucrările elevilor vor trebui transmise până la data de 26 mai 2019, respectând
recomandările prevăzute în Metodologia de elaborare și evaluare.

Informații generale privind implementarea proiectului se găsesc pe site-ul
Fundației

Culturale

Augustin

Buzura,

respectiv www.augustinbuzura.org.

Documentele de participare la Festival vor putea fi descărcate de pe site-ul
www.festival.augustinbuzura.org.
Selecţia, jurizarea și desemnarea câștigătorilor vor fi efectuate de către o comisie
formată din profesori de limba și literatura română cu autoritate științifică și profesională,
pe baza grilei de evaluare prevăzute în Metodologia de elaborare și evaluare.
Din lucrările centralizate la nivel național va fi selectat un număr de 15 lucrări, din
care se vor desemna câștigători ai premiilor I, II, III, în conformitate cu prevederile
prevăzute în Regulamentul de premiere.
Câștigătorii concursului vor fi premiați în cadrul Galei Festivalului de proză
Augustin Buzura, ce va avea loc la București, pe 7 iunie 2019, la Biblioteca
Centrală Universitară.
Totodată, vor fi acordate și Premii speciale în bani (5), ca simbol în procesul de
sprijinire a tinerelor talente.
Cele 15 lucrări (locul I, II, III și cele 12 mențiuni), selectate vor fi publicate într-un
volum colectiv editat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, ca
eveniment marcant în cadrul Galei festivalului, ocazie cu care premianții vor oferi
autografe.
Laureații Festivalului vor primi diplome de premiere. De asemenea, vor fi
acordate și cadouri editoriale, constând în cărți, reviste și alte materiale de promovare.
Primii 50 de elevi înscriși (în ordine cronologică), care respectă prevederile
regulamentului de concurs, vor fi premiați. Se vor acorda diplome de participare tuturor
elevilor participanți la concurs.

