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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A CONCURSULUI DE DESENE 

„EROII CĂRŢILOR CITITE” 
ediţia a LI-a 

 

Concursul de desene „Eroii Cărţilor Citite” se organizează anual, cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Copilului: 1 iunie.  

 

ORGANIZATORI  

• Secţia pentru copii, Calea Dorobanţilor nr. 104, parter est, telefon: 0264.430323, e-mail: 

copii@bjc.ro 

• Sala multiculturală, Calea Dorobanţilor nr. 104, etaj 3, vest, telefon: 0264.430323, e-mail: 

salamulticulturala@bjc.ro 

• Filiala „Traian Brad”, Str. Izlazului nr. 18, telefon: 0264 565784, e-mail: manastur@bjc.ro   

• Filiala Zorilor, Str. Observatorului nr. 1, telefon: 0264 438409, e-mail: zorilor@bjc.ro   

• Filiala Grigorescu, Strada Donath nr. 138, telefon: 0770970198, e-mail: grigorescu@bjc.ro  

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE  

Cea de-a LI-a ediţie a concursului se va desfăşura în perioada 13 aprilie-20 mai 2022. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La concurs pot participa preşcolari şi elevi din clasa pregătitoare până în clasa a VIII-a din judeţul 

Cluj. Un copil poate participa cu mai multe lucrări. 

Lucrările pot fi realizate prin desen sau pictură, pe hârtie, și trebuie să reprezinte un personaj 

dintr-o carte citită.  

Fiecare lucrare trebuie să conţină pe verso următoarele date: numele și prenumele copilului, 

şcoala/grădiniţa pe care o frecventează, clasa sau grupa, titlul lucrării şi numărul de telefon al cadrului 

didactic îndrumător sau al părintelui. Lucrările cu date incomplete NU intră în concurs. 

Lucrările pot fi depuse individual, de către autorii lor, de către părinţii acestora sau centralizat, de 

către cadrele didactice îndrumătoare. 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

DEPUNEREA LUCRĂRILOR 

Depunerea lucrărilor se va face la Secţia pentru copii, Sala multiculturală şi filialele de cartier, 

până în data de 20 mai 2022. 
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JURIZAREA LUCRĂRILOR 

Din juriu fac parte profesori de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 

Desenele vor fi împărţite pe categorii de vârstă: preşcolari, clasa pregătitoare, clasele I-II, clasele 

III-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII. Nu există un număr fix de premii pentru fiecare categorie de vârstă. 

Acordarea acestora depinde de numărul şi de valoarea artistică a desenelor din fiecare categorie de vârstă.  

Pentru toate categoriile de vârstă se acordă Premii. Numărul total de premii este de 80. 

În afara lucrărilor premiate, vor mai fi selectate 150 de desene pentru expunere. 

Câştigătorii concursului vor primi cadouri şi diplome. 

 

ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI 

Expoziţia de desene premiate se organizează la Centrul de Cultură Urbană Casino, iar expoziția cu 

desenele alese de juriu pentru expunere în foaierul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, Calea 

Dorobanților nr. 104. 

În cadrul expoziției vor fi afişate, de asemenea, listele câştigătorilor concursului. 

 

FESTIVITATEA DE PREMIERE 

Festivitatea de premiere va avea loc în 31 mai 2022, ora 13.00, în Parcul Central „Simion 

Bărnuțiu”, la Centrul de Cultură Urbană CASINO. 

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi telefonic despre premiu, ora şi locul desfăşurării 

festivităţii. După festivitatea de premiere, rezultatele concursului vor fi postate pe pagina web a bibliotecii 

www.bjc.ro și pe Blogul copiilor „Între noi, copiii...” https://copiibjc.bjc.ro/. 

Expoziţia de desene din foaierul bibliotecii va fi deschisă pentru public până în 17 iunie. 

Desenele premiate pot fi returnate copiilor după închiderea expoziţiei, pe parcursul unui an. După 

depăşirea termenului de un an, desenele nu se mai păstrează. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Pot fi cerute la oricare dintre organizatorii concursului. 

Prin trimiterea lucrărilor și a datelor personale, participanții își dau acordul ca acestea să fie afișate 

și publicate pentru promovarea concursului. 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” se obligă să păstreze confidențialitatea datelor 

personale ale participanților conform Regulamentului (UE) 2016/679. 
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