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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ
“PETRE GHELMEZ” – ediţia a XI-a 

- REGULAMENT –

Scopul concursului
- Concursul Naţional de creaţie literară “Petre Ghelmez” – ediţia a XI-a se organizează 

în memoria poetului vlăscean Petre Ghelmez, pentru a stimula creaţia literară în rândul copiilor 

de vârstă şcolară (cls. I-XII).

Organizatorii concursului
- Biblioteca Judeţeană “I.A. Bassarabescu” Giurgiu

- Consiliul Judeţean Giurgiu

- Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu

- Primăria şi Biblioteca din Comuna Gogoşari, Judeţul Giurgiu

Etapele concursului
- 5  –  10  martie  2013 –  popularizarea  concursului,  de  către  Biblioteca  Judeţeană 

“I.A.  Bassarabescu”  Giurgiu,  în  toate  unităţile  de  învăţământ  din  ţară,  prin  intermediul 

bibliotecilor judeţene;

- 10 martie  –  1  mai  2013 –  depunerea lucrărilor  pe  adresa:  Biblioteca  Judeţeană  

“I.A. Bassarabescu” Giurgiu, str. Bucureşti nr. 53, cod 080302;

- 3 – 31 mai 2013 – lecturarea şi jurizarea lucrărilor;

- 1 iunie 2013 – festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului, manifestare care 

se va organiza la sediul Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu.

Condiţii de participare
- Concursul este structurat pe două secţiuni şi trei categorii de vârstă:

a). Povestire – cls. I-IV

b). Poezie – cls. V-VIII

c). Poezie – cls. IX-XII

http://www.bjgiurgiu.ro/


- Participanţii sunt obligaţi să prezinte în concurs trei povestiri, fiecare multiplicată în trei 

exemplare, sau cinci poezii, fiecare multiplicată în trei exemplare.

- Lucrările vor fi expediate pe adresa Bibliotecii Judeţene “I.A. Bassarabescu” Giurgiu, 

până la data de 1 mai 2013, de bibliotecile judeţene sau de participanţi.

- Fiecare lucrare va purta un motto, acelaşi motto fiind înscris şi pe plicul în interiorul 

căruia vor fi trecute datele personale ale concurentului: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală, 

localitate precum şi numele şi prenumele profesorului sau învăţătorului îndrumător.

- Lângă motto se impune specificarea nivelului şcolar: cls. I-IV, V-VIII sau IX-XII. Acest 

plic va fi deschis după jurizare.

-  Se  pot  trimite  lucrările  şi  prin  e-mail  (bibliotecagr@yahoo.com)  în  următoarele 

condiţii:  mail-ul  sa  aibă  la  subiect  motto-ul  lucrării,  cu  menţiunea  „Pentru  concursul  Petre 

Ghelmez”, iar prin poştă se va trimite un plic având la destinatar acelaşi motto, iar în plic 
datele  de  identificare,  pe  adresa:  Biblioteca  Judeţeană  „I.A.  Bassarabescu”  Giurgiu, 
strada Bucureşti, nr. 53, cod 080302, localitatea Giurgiu, Judeţul Giurgiu.

Juriul concursului
-  Din  juriu  vor  face  parte  membri  ai  Uniunii  Scriitorilor,  oameni  de  cultură  şi  artă, 

reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.

Premii
- Laureaţii concursului vor primi diplome şi premii în cărţi, împreună cu îndrumătorii lor.

- Lucrările premiate vor fi publicate în presa locală şi pe site-ul Bibliotecii Judeţene „I.A. 

Bassarabescu” Giurgiu (www.bjgiurgiu.ro).

DIRECTOR,
ION GAGHII
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