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ARGUMENT 

 Când ne gândim la primii ani de lectură, ba 
chiar și la cei mai recenți,  năvălesc în mintea noastră 
zâne bune și zâne rele, vrăjitori mai mici sau mai 
mari, purtători de baghete și deținători ai unor 
formule magice nemaiîntâlnite, cutreierând  tărâmuri 
fantastice sau lumi paralele născute de imaginația cu 
totul neobișnuită a unor scriitori - ei înșiși, minunați.  
 Nu-i așa că, atunci când sunteți abătuți sau puși 
în încurcătură, ați vrea să fie lângă voi măcar micuțul 
Giminy? Măcar micuțul Neghiniță?  Sau un alt 
magician ale cărui isprăvi v-au ținut cu sufletul la 
gură pe parcursului unei cărți întregi? Nu-i așa că ați 
admirat curajul, voința și, mai ales, lupta lor pentru 
triumful binelui? Nu-i așa că v-a bucurat apariția lor 
salvatoare, atunci când personajele păreau a se afla 
într-o situație fără ieșire? 
 Sigur, ele nu sunt decât plăsmuiri ale fanteziei, 
dar prezența lor în romane sau povești ne învață atât 
de multe lucruri! Vă invităm să vă gândiți ce 
învățături frumoase ați deprins de la personajele 
magice pe care le iubiți și să desenați scena din care 
le-ați desprins.  Suntem siguri că mulți dintre voi și-ar 
dori să fie ca ele, ca aceste personaje. Oare de ce? 
 Vă dorim spor la lucru și mult, mult succes! 



REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 

 
1. Dacă aveţi între 6 şi 15 ani, iubiţi lectura şi vă place să comunicaţi 
prin desen şi culoare, acest concurs vi se adresează! 
2. Sunteţi invitaţi să desenați personajul vostru magic preferat și 
întâmplarea din care credeți că ați tras cele mai frumoase 
învățăminte. Pe verso-ul acestei pagini, răspundeți la întrebările 
concursului: Care este zâna/magicianul/vrăjitorul vostru preferat? Ați 
vrea să îi semănați? De ce? Ce ați învățat de la el? 
3. Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu o singură lucrare. 
4. Lucrările vor purta pe verso eticheta concursului, cu următoarele 
informaţii: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, vârsta, 
Instituţia de învăţământ/ Club/ Cerc/ Bibliotecă,  Profesor/Îndrumător 
şi argumentaţia solicitată la punctul 2 (completaţi şi lipiţi pagina 4). 
5. Fiecare lucrare va purta semnătura profesorului sau  
îndrumătorului, pentru a confirma autenticitatea şi originaliateta 
acesteia.  
6. Dimensiunea lucrărilor: A4 
7. Tehnica de lucru: la alegere 
8. Termen limită de trimitere a lucrărilor: 25 mai 2021, data poştei. 
Lucrările trimise după această dată nu vor intra în concurs. 
9. Lucrările vor fi trimise pe adresa: Biblioteca Municipală „Radu 
Rosetti”, Bd. Oituz, Nr. 13A, cod 601077, Oneşti, jud. Bacău. 
10. Lucrările trimise nu se returnează. 
11. Concursul se desfăşoară pe trei categorii de vârstă:  
6-8, 9-11, 12-15 ani. 
12. Jurizarea concursului va avea loc în perioada 7-11 iunie şi se va 
efectua de către un juriu de specialitate. 
13. Cele mai bune lucrări vor face parte din expoziţia organizată la 
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Oneşti. Alături de desenele 
copiilor, vor fi expuse cărţile care le-au inspirat. 
14. Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II, III 
şi menţiuni. 
15. Rezultatele concursului vor fi anunţate la vernisajul expoziţiei, 
care va avea loc în prima jumătate a lunii iunie sau în luna 
septembrie, după începutul anului școlar viitor.  



 Care este zâna/magicianul/vrăjitorul vostru preferat?  
 Ați vrea să îi semănați? De ce? Ce ați învățat de la el? 

 


