
CUVÂNTUL PREȘEDINTELUI COMISIEI 

 

Dragi copii, părinți și de profesori îndrumători, doresc să vă felicit pe toți  

pentru participare! Apreciez foarte mult dorința tuturor de a răspunde provocării 

lansate de către Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași, în cadrul 

Festivalului Teodorenii 2019, ediția a VI-a.  

Felicit conducerea bibliotecii și inițiatorii proiectului! Doresc să transmit 

toată aprecierea mea echipei de lucru care prin această activitate derulată pe 

parcursul a câtorva săptămâni a îmbinat cu succes literatura cu arta. Acest 

moment la care sunteți prezenți astăzi promovează valorile culturale ieșene într-

un mod cât se poate de constructiv, creativ și plin de sensibilitate.  

Comisia a fost impresionată de numărul lucrărilor din ce în ce mai mare 

de la an la an, dar în mod special de calitatea crescută a creațiilor participante la 

concurs. Aceasta evidențiază potențialul vostru cât și aplecarea cu care 

îndrumătorii va ghidează, arată entuziasmul cu care ați lucrat cât și bucuria de a 

vă exprima prin limbajul artei. Am văzut compoziții din ce în ce mai bune, 

forme din ce în ce mai elaborate, combinații cromatice curajoase, lucru ce a pus 

comisia în oarecare dificultate de a alege. Acest lucru ne-a determinat să 

acordăm un numar mai mare de premii speciale decât în alți ani pentru că am 

dorit să încurajăm fiecare efort în direcția tehnicii de execuție, fiecare creație în 

care se vede strădania de a lucra cât mai virtuos, creativitatea sau curajul în 

exprimarea prin culoare. 

Lucrările premiilor I, II și III, atât la nivel gimnazial, cât și la nivel liceal, 

au impresionat prin mesajul transmis de lucrarea privită în ansamblul ei, 

încadrarea compozițională, modul de folosire și îmbinare a elementelor de 

limbaj plastic cât și a mijloacelor de expresie plastică, execuția tehnică și 

expresivitatea cromatică. Acestea au constituit criteriile de diferențiere, 

urmărind ca cel puțin patru dintre aceste criterii să fie atinse într-un grad cât mai 

ridicat cu putință.  

Premiile speciale au fost acordate ținând cont tot de criteriile menționate 

și au fost împărțite în trei secțiuni:  

1. creativitatea în organizarea elementelor compoziționale și în redarea 

mesajului,  

2. execuția tehnică, 

3. expresivitatea cromatică.  

Am apreciat originalitatea, creativitarea în exprimare, curajul de a lucra 

liber, spontaneitatea și pasiunea pentru lucrul minuțios executat. În lucrările 

selectatea cu greu s-ar putea face diferențierea față de lucrările unor copii ce 

urmează un liceu vocațional, fapt pentru care comisia în unanimitate a hotărât 

acordarea premiilor.  

 

Felicitări încă o dată pentru toată munca depusă! 

lect. unuv. dr. Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi 


