ÎN CE CONSTĂ CONCURSUL?
Portofoliul, trimis până în data de 20 mai 2014, va conţine:
A. Un volum, Cititori de odinioară, care va respecta următoarele cerinţe:
• volumul va conţine cel puţin 12 portrete şi poveşti adevărate cu cititori
aparţinând unor generaţii diferite.
• Volumul va conţine cel puţin 12 fotografii originale cu caracter ilustrativ pentru
materialul scris.
• numărul de pagini între 24 şi 36/format A4/corp 12/cu semne diacritice.
Participanţii sunt liberi să aleagă titlul antologiei, păstrând subtitlul Cititori de odinioară, să
organizeze materialului în funcţie de propriile criterii, să aleagă tipul de caractere, punerea
în pagină, ilustrarea, tehnoredactarea.
B. UN „JURNAL DE BORD” de cel puţin 12 pagini/format A4/corp 12/cu semne
diacritice care conţine:
a. descrierea pregătirii revistei; b. lansarea ei, impactul la nivelul şcolii/comunităţii; c.
lansarea concursului de scriere creativă „Cititorii viitorului”; d. înregistrarea reflecţiilor
(opinii, feedback-uri).
Vă recomandăm să inseraţi fotografii, feedback-uri ca dovezi ale autenticităţii activităţilor.
Recomandăm ca Jurnalul să fie însoţit de un CD/DVD (mici filme, varianta audio a unor
mărturii, materiale care pot fi valorificate în DVD-ul comun etc.)
V. CARE SUNT ETAPELE? CALENDARUL CONCURSULUI
PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU PORTOFOLIU – februarie 2014 - 23 aprilie 2014
1. documentarea, pregătirea şi selecţia materialelor (texte scrise şi fotografii) şi
editarea volumului antologic
2. completarea „Jurnalului de bord”
3. Lansarea volumului în 23 aprilie, Ziua lecturii. Dată fiind „Săptămâna altfel”, între 7 – 11
aprilie, recomandăm ca o parte a activităţilor să fie făcute în cadrul acestei perioade (de
exemplu întâlniri cu cititorii, lansarea concursului de scriere Cititorii viitorului etc.(

4. Pregătirea portofoliului pentru concurs
JURIZAREA ŞI PREMIEREA -21-31 mai 2014
Publicarea listei cu primele 20 de portofolii clasate pe
www.anpro.ro/PaginaCercuri de lectură/Lecturiada elevilor2014/Premii
SCHIMB DE EXPERIENŢĂ/ATELIERE: 6-8 iunie, Cluj.
1. Elevii reprezentanţi ai primelor 20 de cercuri/ateliere/cluburi însoţiţi de „consilieri” vor participa la
un grupaj de ateliere desfăşurate sub forma unui schimb de experienţă conduse de redactori de la
„Revista cercurilor de lectură” în parteneriat cu Radio Cluj, Editura Casa Cărţii de Ştiinţa,
Departamentul de jurnalism, UBB, Cluj şi Filiala Uniunii Scriitorilor Cluj.

