
 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE 

,,VERSURI PENTRU SUFLET” 

EDIȚIA a II-a, 1 SEPTEMBRIE – 15 OCTOMBRIE 2021 

 

Motto: ,,Poezia – căsătorie a realității cu idealul în sufletul poetului” 

 B.P. HASDEU 

 

Regulament 

 

Concursul de creație ,,Versuri pentru suflet” este organizat de către Secţia 

Împrumut pentru adulți a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj şi se 

adresează adulților (cu vârsta peste 25 de ani) din județul Cluj, scriitori amatori 

de poezie (fără volume de poezie publicate). 

Tema concursului din acest an este  ,,Reîntoarcere”. 

Calendarul concursului este următorul: 

 Perioada de desfășurare: 1 septembrie - 15 octombrie 2021; 

 Trimiterea lucrărilor: până la data de 30 septembrie 2021; 

 Jurizarea lucrărilor trimise: 1 octombrie - 8 octombrie 2021; 

 Anunţarea câştigătorilor: 11 octombrie 2021; 

 Premierea: 15 octombrie 2021; 

Pentru a participa la concurs doritorii vor trimite formularul de înscriere 

completat, împreună cu 1-2 poezii, tehnoredactate cu diacritice, document Word, 

format pagină A4, Times New Roman, spațiere 1,5, margini de 2 cm, font 12, pe 

adresa Secției Împrumut pentru adulți: adulti@bjc.ro până la data de 30 

septembrie 2021. 

Creațiile  vor fi jurizate în perioada 1 octombrie – 8 octombrie 2021, de către  o 

comisie formată din trei membri: două personalități ale vieții literare clujene și un 

mailto:adulti@bjc.ro


reprezentant al instituției organizatoare. Fiecare membru al juriului va acorda un 

punctaj între 1 și 10, urmând ca, apoi, să se facă media aritmetică între punctajele 

acordate. 

Lista câștigătorilor se va publica pe site-ul instituției - www.bjc.ro și pe pagina de 

Facebook a bibliotecii. 

Se vor acorda premiile I, II, III, și mențiuni constând în cărți și diplome, în cadrul 

festivității de premiere din data de 15 octombrie 2021.  

Câștigătorii care nu se vor putea prezenta pentru ridicarea premiilor le vor primi 

prin poștă. La ridicarea premiilor, câștigătorii vor trebui să facă dovada 

domiciliului (în județul Cluj) și a vârstei, prin prezentarea actului de identitate. În 

situația în care se dovedește că unul sau mai mulți premianți nu îndeplinesc 

condițiile de vârstă și domiciliu, vor fi descalificați, iar premiile vor fi acordate 

următorilor participanți, pe baza punctajului obținut. 

Prin înscriere la concurs, câștigătorii sunt de acord ca poeziile premiate să fie 

făcute cunoscute publicului larg în mediul online și în formă tipărită. 

În așteptarea lucrărilor, le dorim succes tuturor participanților, inspirație și spor la 

scris. 

 

 

  

Cluj-Napoca, 17.06.2021                Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj 

Secţia  Împrumut pentru adulți 
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