
ZILELE DE POEZIE ,,CONSTANTIN VIRGIL BĂNESCU”
EDIŢIA a  IV - a

(Târgovişte, 17 - 18 mai 2013)

Primăria Municipiului Târgovişte
Teatrul Municipal Târgovişte
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa
Societatea Scriitorilor Târgovişteni
Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni
Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte
sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România        
organizează a IV - a  ediţie a Zilelor de poezie şi a Concursului naţional de 
poezie ,,Constantin Virgil Bănescu”
Manifestarea îşi propune încurajarea şi promovarea tinerilor creatori de poezie.

REGULAMENT

1. La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt 
membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Premiul 
„Constantin Virgil Bănescu” la ediţiile precedente ale concursului.

2. Lucrările se trimit până la data de 30 aprilie 2013. Acestea se vor trimite pe 
adresa doinabanescu@yahoo.fr şi vor purta în loc de semnătură un motto ales 
de autor şi un curriculum vitae al autorului, în care se va specifica:
– numele şi prenumele autorului;
– locul şi data naşterii, adresa completă cu numărul de telefon şi adresa e-
mail.

3. Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi 
maxim zece (10).

4. Lucrările vor a intra în patrimoniul Concursului na ional de poezie ,,Constantinț  
Virgil Bănescu”.

5. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 10 mai 2013, pentru a fi prezenţi la 
Zilelele de poezie şi la festivitatea de premiere, care vor avea loc la Târgovişte, 
în zilele de 17 şi 18 mai 2013. În cadrul Zilelor de poezie se vor organiza 
expoziţii, recitaluri de poezie, dialoguri literare, ateliere de creaţie, lansări de 
carte, întâlniri cu personalităţi din lumea literară, vizite la:

- Complexul muzeal Curtea Domnească;

1

mailto:doinabanescu@yahoo.fr


-  Muzeul tiparului şi al cărţii româneşti vechi  ;
-  Muzeul scriitorilor târgovisteni;
-  Casa atelier "Gheorghe Petraşcu";
-  Muzeul de Arta;
-  Casa atelier "Vasile Blendea";
-  Muzeul regional de istorie (Galeriile Stelea)  ;
-  Muzeul national al Politiei Române.

             Organizatorii asigură masa, cazarea şi cheltuielile de transport  
         premiaţilor (bilete de tren – clasa a doua).

6.  Jurizarea lucrărilor va fi asigurată de personalităţi din lumea literară.
 Preşedintele juriului este scriitorul Octavian Soviany.

7. Lucrările, dactilografiate, vor fi trimise pe adresa:

- doinabanescu@yahoo.fr;

- telefon fix: 0245-210732;  

- mobil: 0724-528425.

8. Participanţii vor primi confirmare de primire a lucrărilor trimise spre jurizare.

Mulţumim celor care aleg „bucuria ochiului trist”.

„Vom musti de laptele zilelor”…
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