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Regulament concurs „Poveștile Iaşului”, Ediția a IV-a, 2022
Articolul 1
1.1. Organizatorul, BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI”, cu sediul în Iaşi, Bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8-10, tel/fax: 0332110044, CUI 4540844, reprezentant legal DanNicolae Doboş, în calitate de Director, iniţiază concursul „Poveștile Iaşului”, dedicat elevilor din
județul Iași. Pentru buna desfășurare a proiectului, Organizatorul a hotărât următoarele:
1.2. Elevii selectaţi la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului oficial, mai jos menţionat. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţă pe site-ul
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”: www.bjiasi.ro.

Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa toți elevii din județul Iași, cu vârsta cuprinsă între 10 şi 20
de ani (clasele V-XII).
2.2. Creaţiile literare vor fi însoţite în mod obligatoriu de FORMULARUL DE ÎNSCRIERE
(formularul poate fi descărcat de aici).
Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 martie – 30 noiembrie 2022, după cum urmează:
– PRIMIREA textelor (până la data de 31 octombrie 2022)
– JURIZAREA textelor (1 – 15 noiembrie 2022)
– ANUNȚAREA ȘI PREMIEREA câștigătorilor (la o dată cuprinsă în perioada 15 noiembrie
– 10 decembrie 2022).
3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv datele preconizate pentru Premiere se pot
modifica, dar vor fi anunțate în prealabil pe site-ul bibliotecii.
Articolul 4 – Tematica
Concursul are tematică impusă: editarea unei antologii anuale de texte literare originale în
proză, cu cele mai frumoase povestiri care au ca spaţiu de desfăşurare locuri din judeţul Iaşi (orice
localitate din județul Iași).
Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creațiilor literare vor fi în limba română, vor fi redactate în format editabil (.doc,
.docx, .rtf, .odt), vor avea obligatoriu diacritice și vor conține următoarele elemente de identificare:
prenume şi nume autor, clasa, şcoala, numele profesorului coordonator și datele de contact (e-mail
și telefon). Textele și formalarul de înscriere completat vor fi expediate pe adresa de e-mail
programe@bjiasi.ro până la data de 31 octombrie 2022.
Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe site-ul bibliotecii.
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Articolul 7 – Juriul
Textele vor fi evaluate de un juriu format din profesori, scriitori, publicişti şi redactorii
editurii bibliotecii.
Articolul 8 – Premiile
8.1. Organizatorul va premia creativitatea, originalitatea, claritatea, corectitudinea în
exprimare şi forma lucrării. Premiul constă în tipărirea unui volum şi acordarea drepturilor de autor
pentru fiecare elev câştigător (care constă în minimum cinci exemplare ale volumului), prin grija
Organizatorului.
8.2. Premiul special va fi acordat unui concurent care are o lucrare deosebită şi i se va oferi
posibilitatea colaborării cu Organizatorul pentru un volum de autor.
8.3. Decernarea premiilor se va face într-un cadru festiv.
Articolul 9 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public hotărârea pe site-ul bibliotecii.
Articolul 10
Premiul constă în minimum cinci exemplare ale volumului pentru fiecare elev inclus în volum
și câte un exemplar profesorilor coordonatori.
Articolul 11 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti competente.
Informații suplimentare pot fi obținute pe adresa de e-mail programe@bjiasi.ro sau telefonic,
la numărul 0332-110044.
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