REGULAMENT
cu privire la organizarea și desfășurarea

Concursului de eseu

în cadrul campaniei „Fii deștept – ia un card inteligent” la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”,
7-30 septembrie 2020
I. OBIECTIVELE CONCURSULUI
Concursul de eseuri va urmări realizarea următoarelor obiective:
1) valorificarea experienței personale ale utilizatorilor privind frecventarea și utilizarea
serviciilor bibliotecii în cadrul campaniei „Fii deștept – ia un card inteligent”.
2) stimularea optimismului social, a gradului de percepție pozitivă a bibliotecii în comunitate, a
încrederii utilizatorilor potențiali în modernizarea bibliotecilor.
3) împărtășirea emoțiilor și reflecțiilor utilizatorilor despre cum au obținut cardul de acces la
bibliotecă, despre înscriere la bibliotecă, explicând mecanismul de obținere a beneficiilor
drept urmare a utilizării serviciilor de bibliotecă.
Grup țintă: utilizatorii bibliotecii
II. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în trei etape:
I. elaborarea și prezentarea eseurilor: septembrie 2020;
II. evaluarea/jurizarea eseurilor: 5-9 octombrie 2020;
III. etapa finală/premierea: 19-23 octombrie 2020.
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III. CONDIȚII DE PARTICIPARE
1) Definiția noțiunii:
„eseu” (fr. essai – „încercare”): scriere în proză de proporţii restrânse, concepută în forma
unor meditații libere, subiective, lipsite de sistem, dar originale, privitor la o temă, problemă,
idee etc.; fără a pretinde să trateze subiectul în mod exhaustiv, autorul eseului comunică
observații personale, folosește un limbaj firesc și accesibil.
2) În elaborarea eseului se vor urmări următoarele obiective:
− elaborarea unui concept original și formularea ideilor interesante cu referire la tema: „Ce
am făcut azi la bibliotecă”;
− expunerea clară și corectă;
− organizarea compoziției pe trei dimensiuni: introducere, realizarea temei și încheiere
(concluzii și atitudini).
3) Forma de prezentare a eseului:
− volumul maxim al eseului nu va depăși 2 pagini; formatul foii: A4; corpul literelor: 12
puncte; spațiul între rânduri: 1,5 linii;
− este obligatorie indicarea numelui, vârstei, instituției și a datelor de contact;
− textul definitiv al eseului se va expedia în varianta tipărită pe adresa: Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148; varianta electronică a eseului se va
expedia pe adresa: bibliopolisbm@gmail.com;
− titlul mesajului de expediere va fi: Concursul de eseuri.
4) Termen-limită de prezentare a eseului: 30 septembrie 2020.
5) Cele mai reușite eseuri vor fi apreciate prin oferirea unor premii din partea Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”.
6) Premiile vor fi înmânate în cadrul Zilelor Bibliotecii Municipale„B.P. Hasdeu”, care va avea
loc în luna octombrie 2020.
7) Eseurile câștigătoare vor fi publicate în revista „BiblioPolis”.
Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: (022) 22-15-25; 22-15-30
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