
                                         Regulamentul concursului regional de creație literară 

LITERATUR@                  „Literatur@. Lasă-ne să te citim”               
LASĂ-NE SĂ TE CITIM 

                       organizat de Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, membru fondator al 

Alianţei Colegiilor Centenare din România 

    Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Fundaţia 
Academică „Alumni” a C.N.M.B. şi Alianţa Colegiilor Centenare organizează a patra ediţie a Concursului de 
creaţie literară „Literatur@. Lasă-ne să te citim”, care urmăreşte să promoveze valori culturale şi etice 
fundamentale. 
Grup ţintă  
   Elevii de liceu din unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Constanţa, dar și din județele Tulcea, Călăraşi, 
Ialomiţa, Ilfov, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, municipiul Bucureşti cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite 
pentru literatură   
Structura concursului  
   Concursul are patru secţiuni: Poezie, Proză, Eseu, Epigramă/ Text satiric.  
Condiţii de participare  
  ▪ Concurenţii vor trimite pe adresa de e-mail literatura2016@yahoo.com, până la data de 10 mai 2016:  
    ▪ pentru secţiunea Poezie: 5 – 10 texte,  
    ▪ pentru secţiunea Proză: minimum două texte (8 – 15 pagini),  
    ▪ pentru secţiunea Eseu: 3 – 5 texte (maximum 15 pagini),  
    ▪ pentru secţiunea Epigramă/ Text satiric: 5 – 10 texte.  
▪ Textele vor fi redactate în limba română, cu font Times New Roman, size 12, line spacing 1, cu diacritice.  
▪ Pe prima pagină a documentului în format electronic, participantul la concurs va scrie datele personale de 
identificare:  
             ▪ numele şi prenumele  
             ▪ data şi locul naşterii  
             ▪ adresa şi numărul de telefon  
             ▪ instituţia de învăţământ, localitatea, clasa 
sau poate completa fișa de înscriere.  
▪ Tot pe prima pagină, se va face precizarea: Pentru secţiunea...  
▪ Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni.  
▪ Trimiterea textelor presupune acordul implicit al autorului ca acestea să fie publicate în revista „Zări Alb Astre” 
a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”.  
Etapele proiectului  
▪ 10 martie – 10 mai – expedierea creaţiilor literare  
▪ 11 – 20 mai – jurizarea  
▪ 27 mai – festivitatea de premiere  
Jurizarea  
Juriul va fi alcătuit din cinci membri: trei din partea C.N.M.B. şi doi scriitori sau critici literari consacraţi.  
Premiile  
Se vor acorda:  
▪ Marele Premiu al Concursului „Literatur@. Lasă-ne să te citim” .  
▪ Premiul I la fiecare dintre secţiunile Poezie, Proză, Eseu   
▪ Premiul al II-lea la fiecare dintre secţiunile Poezie, Proză, Eseu   
▪ Premiul al III-lea la fiecare dintre secţiunile Poezie, Proză, Eseu  
▪ Premiul „Ştefan Brânză” pentru secţiunea Epigramă/ Text satiric  
Lucrările premiate vor fi publicate selectiv în revista „Zări Alb Astre” a C.N.M.B.  
Persoană de contact  
Prof. Luminiţa Belcin, tel. 0724587926, e-mail: stroe_luminita2005@yahoo.com 
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