CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI
Botoşani, str. Unirii nr. 10, Cod poştal 710233;
tel 0231-536322, fax 0231 – 515448; Cod fiscal 3372238
e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXVIII-a, 14-16 iunie 2019, Botoşani
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, organizează în perioada 14-16 iunie 2019 Concursul Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXVIII-a.
Concursul îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice şi critice şi se adresează, astfel,
poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.
Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apărută în
intervalul 10 mai 2018 – 10 mai 2019.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print ( acelaşi volum şi pe un CD – un singur
exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto va
figura şi pe un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa
poştală, e-mail, telefon. Toţi poeţii selectaţi pentru premii vor apărea într-o antologie editată de instituţia
organizatoare.
3) Interpretare critică a operei eminesciene: - Se va trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în
copie şi pe un CD), semnat cu un moto. Acelaşi moto va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse
datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Eseurile premiate vor fi
publicate în revistele care acordă premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare.
În măsura posibilităţilor, organizatorii vor acorda şi premii în bani.
Festivitatea de premiere va avea loc la Ipotești - Botoşani în ziua de 15 iunie 2019.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise până la data de 10 mai 2019 pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10,
Botoşani, cod poștal 710233. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail: documentare@centrulcreatieibt.ro,
coordonator Pricopie Elena, referent compartiment documentare și educație permanentă.
P. S. Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi pe e-mail!
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CORNELIA CIOBANU

