Proiectul „Cercuri de lectură”
Călător în Galaxia Lecturii
Concurs naŃional de scriere creativă
Înscris în Calendarul MEN al activităŃilor educative

Dragi elevi de la primară, gimnaziu şi liceu,
membri şi (încă) nemembri ai cercurilor/cluburilor/atelierelor de lectură,

Până la urmă am constatat că a devenit o tradiŃie să prelungim Lecturiada elevilor cu un
concurs de scriere. Aşa s-a întâmplat din 2009 încoace. Pe rând aŃi scris pentru Planeta pitică,
pentru De la jurnalul unui puşti... sau pentru Eu, cititorul, cărŃile mele şi cercurile.
Tema pentru portofoliul Lecturiadei 2014, Cititor fără frontiere, ne-a dat ideea concursului de
scriere creativă din anul acesta. Colegii voştri au procedat ca nişte jurnalişti: s-au documentat
(s-au străduit să cunoască cât mai multe persoane de vârste şi profesii diferite, care aveau de
spus lucruri interesante despre ce a însemnat lectura în viaŃa lor, le-au luat interviuri şi le-au
ascultat mărturiile) apoi le-au făcut portretele şi au scris dintr-o perspectivă personală cât mai
viu poveştile lor.
Vouă vă propunem să forŃaŃi frontierele spaŃiului şi timpului şi să imaginaŃi poveştile cititorilor
din viitor. Ale cititorilor de mâine, de poimâine, de peste sute ori mii de ani, de pe Pământ şi
din galaxia noastră ori ale cititorilor de pe alte planete şi din alte galaxii.
Cum vor arata cititorii viitorului? Vor fi oameni ca noi, roboŃi sau cine ştie ce alte făpturi
extraterestre? Cine îi va învăŃa să citească? Cum vor arată cărŃile lor? De ce vor citi? Despre
ce vor citi? Sau vor mai citi oare?
Prin urmare, aşteptăm SF-uri şi povestiri realiste, fabule şi basme, parodii şi poeme (eroice
sau „eroi-comico-satiriceşti”), utopii şi distopii. Deocamdată de două - trei pagini, cu început şi
cu sfârşit, dar le veŃi putea continua oricând în viitor.
Nu uitaŃi însă că fantezia voastră poate fi pusă în mişcare de cărŃile cu cititori pe care le-aŃi
citit. Despre unele aŃi scris şi voi în „Revista cercurilor de lectură”: HoŃul de cărŃi, Cititorul din
peşteră, Cazul Jane Eyre, Fahrenheit 451, Citind Lolita la Teheran. Iar celor mai mari le
recomadăm să nu uite de Cartea de nisip a lui j. L. Borges sau de Insula lui Ioan Groşan.
CondiŃii de tehnoredactare
a. Textele, în format electronic, atent redactate, cu caractere româneşti, vor fi trimise,
ca document ataşat, pe adresa redacŃiei: revistacercurilor@yahoo.com până în 10
iunie 2014, cu specificarea „pentru concursul Călători în Galaxia Lecturii”
b. Textele se vor încadra în spaŃiul de două-trei pagini/6000-8000 de caractere
(Times New Roman/ mărime/12, spațiu/1).
c. Facultativ, textele pot fi însoŃite de propriile ilustraŃii. Recomandăm aceasta mai ales
celor mici, din clasele III-VI.
d. Tot ca document ataşat, vă rugăm să trimiteŃi o fotografie, însoŃită de următoarele
date: numele şi prenumele, clasa, şcoala, localitatea, numele cercului, specificarea
perioadei când l-aŃi frecventat, numele profesorului coordonator.
Specificăm că textele fără diacritice sau cu greşeli de ortografie vor fi eliminate
automat din concurs.
Juriul
Din juriu vor face parte redactori ai „Revistei cercurilor de lectură” şi redactori de la
„Dilematix”, suplimentul pentru copii al revistei „Dilema”.
De data aceasta nu mai anunŃăm criteriile. Lăsăm juriul să se pronunŃe. Important este ca
textele voastre sa placă şi să convingă.
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Premii
•
Numele primilor 20 de autori clasaŃi vor fi făcute publice pe site-ul
www.anpro.ro/paginaCercuri de lectură în data de 10 iunie 2014.
•
Autorii primelor 10 texte selectate împreună cu „consilierii” lor de lectură vor participa la
un ciclu de ateliere de scriere creativă la Cluj între 2 - 6 septembrie 2014. Atelierele vor fi
conduse de profesori cu experienŃă în creative writing şi scriitori.
•
Vor fi selectate cel puŃin două texte pentru rubrica „Extrase” din „Revista cercurilor de
lectură”.
•
Cele mai bune 50 de texte se vor publica într-un volum cu ISBN postat pe site-ul
www.anpro.ro/Pagina cercuri de lectură.
Important!
Facem specificarea că, deşi vă puteŃi înscrie în nume individual, am prefera să primim cât
mai multe texte selectate în urma unor concursuri de scriere desfăşurate la nivelul
cercurilor / cluburilor / atelierelor din şcoli.
Îi rugăm pe profesorii voştri să facă publicitate concursului şi să vă sprijine de câte ori
aveŃi vreo întrebare sau nelămurire.
PostaŃi întrebărlle şi informaŃii suplimentare la: Întrebări frecvente/
www.anpro.ro/paginaCercuri de lectură/Lecturiada elevilor 2014
sau scrieŃi direct pe adresa: revistacercurilor@yahoo.com
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