Proiect educativ de promovare a lecturii

„Librar
Librar pentru o zi”

Proiectul propus se intitulează „Librar pentru o zi” şi este iniŃiat de Consiliul JudeŃean al Elevilor
Bihor. Consiliul JudeŃean al Elevilor Bihor este o substructură a Consiliului NaŃional al Elevilor şi are ca
partener Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Consiliul Elevilor reprezintă o formă de organizare
asociativă a elevilor cu un rol important în viaŃa şcolară şi a relaŃiilor profesor-elev. Prin intermediul
acestei organizaŃii, elevii îşi pot alege reprezentanŃii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora
propuneri pentru îmbunătăŃirea calităŃii învăŃământului. Această structură este formată exclusiv din
elevi, pentru şi despre elevi.
Proiectul „Librar pentru o zi” vrea să aducă elevii mai aproape de citit, de lectură. Acesta va fi
împărŃit în două etape:
Etapa I – Concurs de eseuri Interval: 25 martie-5 aprilie
Prima etapă constă într-un concurs de eseuri la nivel judeŃean dedicat elevilor din ciclul liceal .
Această etapă va începe în data de 25 martie şi va dura până în data de 5 aprilie, timp în care elevii vor
trimite eseurile. Tema eseului este „Despre succes şi putere”. Fiecare elev care doreşte să participe la
acest concurs va trebui să trimită acel eseu, respectând întocmai tema. Trimiterea eseului se poate face
prin trei modalităŃi:
- Prin e-mail pe adresa: bihor.CJE@gmail.com
- Prin poştă, la adresa: Strada Republicii, nr. 5 Oradea, Bihor, Librăria Humanitas „Mircea Eliade”
- Pot fi predate într-un plic unui reprezentant al librărei
Orice modalitate de trimitere veŃi alege, acesta trebuie să conŃină anexat numele, prenumele, şcoala
de provenienŃă, clasa, mail-ul şi numărul de telefon.
Juriul va fi format din reprezentanŃi locali ai Editurii Humanitas.
Etapa II – premiere, activităŃi nonformale DATA: 5 aprilie
În cadrul celei de a doua etape, la Librăria Humanitas „Mircea Eliade” din Oradea, de pe Strada
Republicii se va realiza într-o ambianŃă festivă premierea celor mai bune trei eseuri (locul I, II şi III ).
Tot în aceeaşi zi, adică în data de 5 aprilie (ultima zi din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun”),
cei trei elevi câştigători vor fi iniŃiaŃi în tainele meseriei de librar, le vor fi prezentate culisele acestei
meserii, petrecând astfel câteva ore cu librarii de la “Mircea Eliade”. De asemeanea, o parte din Biroul
Executiv al Consiliul JudeŃean al Elevilor Bihor va împărŃi la intrare şi în librărie materiale informative
despre proiectul acesta, despre importanŃa cititului, precum şi o listă cu lecturi recomandate. De
asemenea, se va acorda o reducere de 10% elevilor pe baza carnetului de elev pentru orice carte
achiziŃionată.
Cele trei eseuri câştigătoare vor fi publicate în revista de tineret, „18 Tabu”.

REGULAMENT
Pentru ca lucrarea să fie eligibilă. Aceasta trebuie să conŃină:
1) Trebuie să aibă maxim 6000 de caractere
2) Trebuie să fie scrisă de mână sau la calculator, cu diacritice
3) Orice mod de trimitere a eseului veŃi alege, acesta trebuie să conŃină anexat: NUMELE,
PRENUMELE vostru, ŞCOALA DE PROVENIENłĂ, CLASA, E-MAILUL şi NUMĂRUL DE
TELEFON.

4) Atragem atenŃia că acest concurs urmăreşte premierea celor mai originale şi creative
lucrări. Orice urmă de plagiat va atrage după sine eliminarea din acest concurs.
5) Nerespectarea oricărei clauze stipulate în acest regulament atrage după sine
descalificarea din acest concurs.
Detalii la Mădălina F. (XI A)

