
 
 

REGULAMENT 

 
de organizare și desfășurare a concursului de lectură BĂTĂLIA CĂRȚILOR-2015 

 
Bătălia Cărților este un concurs de lectură pentru copii (11-13 ani) și adolescenți (14-18 

ani). 

Perioada de desfășurare: 

aprilie-octombrie 2015 

Înscrierea la concurs 

Înscrierea se face la sediul Bibliotecii Județene "Dinicu Golescu" Argeș 

Perioada de înscriere: pe toată durata de desfășurare a concursului 

Condiții de participare:   

Permisul de intrare la bibliotecă este obligatoriu. 

Trebuie să citească toate cele 10 cărți incluse în concurs. 

În momentul înscrierii la concurs particpanții vor primi o mapă ce va conține: 

◦ un Carnet de lectură, în care va acorda puncte de la 1 la 5 pentru fiecare carte citită (1- 

punctaj minim, 5 - punctaj maxim) 

◦ un model de Fișă de lectură  

° regulamentul de organizare și desfășurare a concursului  

° un pliant 

Finala concursului  

Finala concursului va avea loc în luna octombrie 2015. 

Finaliștii vor fi anunțați cu 20 de zile inainte de finală. Data limită de primire a fișelor de 

lectură este 30 septembrie.   

Cititorul Anului 

Finala va cuprinde dezbaterea "Convinge-mă să citesc!" în cadrul căreia participanții vor 

susține cea mai interesantă carte, argumentând punctul lor de vedere. Fiecare concurent va avea la 

dispoziție 5 minute în care își va susține cartea preferată printr-un mesaj convingător și alte 5 

minute pentru a răspunde la 2 întrebări, adresate de ceilalți concurenți sau din partea juriului. În 

cadrul dezbaterii, se va ține cont de exprimarea, convingerea, originalitatea și argumentarea 

participanților. Cititorul anului va deveni cel ce va primi cele mai multe aprecieri din partea 

juriului. Cititorul anului va primi cadou o TABLETĂ.  

Cea mai bună fișă de lectură 

 Comisia de jurizare va evalua fișele de lectură și va acorda un premiu la fiecare categorie de 

vârstă, pentru Cea mai bună fișă de lectură. Premiile vor consta în cărți și materiale promoționale. 

Cartea Anului 

Cartea care se va bucura de cele mai multe voturi și va fi aleasă cu cel mai mare punctaj, va 

deveni Cartea Anului. 

În cazul în care vor fi mai mult de 15 finaliști pentru fiecare categorie de vârstă, va exista o 

semifinală. O probă scrisă din 10 întrebări pe baza cărților citite ce se va evalua cu 10 puncte 

fiecare. Vor intra în finală primii 10 concurenți, în ordinea punctajului.  

Jurizarea concursului 

Componența juriului: bibliotecari, profesori, scriitori. 

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne întrebați:  

https://www.facebook.com/Biblioteci.Argesene 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Tinerilor-Argeseni 
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