
Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de lectură Bătălia cărţilor  

 - Copii (11-13 ani) şi adolescenţi (14-18 ani) - 

 

 

Bătălia cărţilor este un concurs de lectură pentru copii (11-13 ani) şi adolescenţi (14-18 

ani). 

 

Perioada de desfăşurarea fazei locale: 

martie-octombrie 2018 

 

Înscrierea la concurs: 

Înscrierea la concurs se poate face la: sediul central - Secția Împrumut Carte pentru 

Adulți și Secția de Împrumut Carte pentru Copii (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10) şi la 

cele șase filiale ale Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”: Filiala „Vasile Alecsandri” (str. 

Petre Țuțea, nr. 7, bloc 911), Filiala „Mihail Sadoveanu” (Bd. Alexandru cel Bun, nr. 32, 

bloc H3), Filiala „Garabet Ibrăileanu” (Şos. Păcurari, nr. 8, bl. 558, tr. T2), Filiala 

Ateneu (Ateneu Tătărași, str. Ion Creangă, nr. 14), Filiala „Ionel Teodoreanu” (Str. Emil 

Alexandrescu/ Dimineții, nr. 13,  bl. 774) și Filiala „Ion Creangă” (Casa de Cultură a 

Sindicatelor Iași, Bd. Socola, nr. 34). 

 

Perioada de înscriere: pe toată durata de desfăşurare a concursului. 

 

Condiţii de participare: 

Permisul de intrare la bibliotecă este obligatoriu. 

Până la finalul lunii septembrie 2018 vor trebui citite toate cele 10 cărți. 

În momentul înscrierii, participanții vor primi: 

 un Carnet de lectură, în care vor acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare carte citită 

(1 - punctaj minim, 5 - punctaj maxim);  

 un model  de Fişă de lectură  în care vor nota impresiile despre fiecare carte citită.  

Adolescenţii pot alege varianta fişei de lectură în format digital. 

 

Finala concursului: 

Finala locală a concursului va avea loc în luna octombrie 2018. Lista finaliştilor 

concursului va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment. Finaliști sunt concurenții care 

au predat portofoliul completat cu cele 10 fișe de lectură și Carnetul de lectură. 

Finaliştii vor fi invitaţi la bibliotecă, unde li se va explica scenariul Bătăliei cărţilor, modul 

în care vor trebui să-şi susţină cărţile preferate şi probele la care vor fi supuşi. 

Finaliştii sunt încurajați să fie 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 (recunoașterea unui fragment); 

 jurizarea şi festivitatea de premiere. 

 

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. 

Se vor mai acorda premii pentru: Cel mai bun portofoliu de lectură, Cea mai bună fișă 

de lectură a cărții anului și Premiul pentru implicare în dezbatere. 


