
 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a concursului de lectură Bătălia cărţilor 

 
 
Bătălia cărţilor este un concurs de lectură pentru copii (11-13 ani) şi adolescenţi (14-
18 ani), precum şi pentru seniori. 
 
Perioada de desfăşurare 
Martie-septembrie 2015 
 
Înscrierea la concurs 
 
Înscrierea se face la toate secţiile şi filialele 
 
Perioada de înscriere: pe toată durata de desfăşurare a concursului 
 
Condiţii de participare 
 
Permisul de intrare la bibliotecă este obligatoriu. 
Trebuie să citeşti toate cele 10 cărţi incluse în concurs, până în luna septembrie 2015. 
În momentul înscrierii la concurs vei primi: 

• un Carnet de lectură, în care vei acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare carte 
citită (1 - punctaj minim, 5 - punctaj maxim);  

• o Fişă de lectură  în care îţi vei nota impresiile despre cartea citită.  
Adolescenţii pot să aleagă varianta fişei de lectură în format digital. 
 
Finala concursului 
Finala concursului va avea loc în luna octombrie. 
Lista finaliştilor concursului va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment. 
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 vor fi 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; 
• 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. 
 
Rezultatele concursului vor fi promovate în mass-media şi în mediul virtual. 
 
Pentru înscrieri:  
 
Secţia pentru copii: copii@bjc.ro (pentru copii, cărţi în limba română) 
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Secţia pentru adolescenţi: adolescent@bjc.ro (pentru adolescenţi, cărţi în limba 
română şi în limba maghiară) 
 
American Corner: americancorner@bjc.ro (pentru copii şi adolescenţi, cărţi în limba 
engleză) 
Calea Dorobanţilor nr.104 
Telefon: 0264.430.323; 0364.401.665 
 
Filiala  “Traian Brad”  
Mănăştur, Str. Izlazului nr. 18  
manastur@bjc.ro
Telefon: 0264-565784; 0364-401795 
 
Filiala Zorilor 
Str. Observatorului nr. 1  
zorilor@bjc.ro  
Telefon: 0264-438409; 0364-401796 
 
Filiala Kogălniceanu 
Str. Kogălniceanu nr.7 
kogalniceanu@bjc.ro
Telefon: 0264- 439 005 
 
Notă:  
Seniorii se pot înscrie la Secţia pentru adulţi de la sediul central şi la filialele de 
cartier. Condiţiile de participare vor fi explicate în momentul înscrierii. 
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