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Continuă concursurile literare pe perioada vacanţei de vară
Asociaţia Nonguvernamentală Pentru Dezvoltare Comunitară „FORUM” în
parteneriat cu ziarul „Cotidianul” continuă seria de concursuri literare adresate copiilor .
În perioada 7 iulie - 17 august are loc etapa a doua a concursului de creaţie literară
„Şeherezada”. La concurs se pot înscrie toţi copiii, elevi ai claselor a II a, a III a şi a IV a.
Primii 30 de participanţi înscrişi vor primi pachete de cărţi din partea organizatorilor.
Eseurile, compunerile sau povestirile pot fi trimise atât pe internet la adresele
anpdc_forum@yahoo.com sau la adresa contact@forumonesti.ro, sau pot fi depuse la
sediul Asociaţiei din bulevardul Oituz nr. 11 în zilele de miercuri, joi şi vineri de la orele
16-18. Informaţii privind desfăşurarea acestui concurs cât şi a altora pot fi obţinute
accesând site-ul Asociaţiei www.forumonesti.ro la sectiunea NOUTATI. Jurizarea
lucrărilor se va face în perioada 18-21 august de un juriu al cărui preşedinte este doamna
Lăcrămioara Mutoiu de la Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir din Oneşti. Cărţile pentru
participanţi şi premiile câştigătorilor vor fi acordate într-o festivitate precedată de un
spectacol la Clubul Elevilor Liviu Caraman de la Şcoala Generală nr. 5 Ghiţă Mocanu din
Oneşti în data de 22 august începând cu orele 11.
După succesul înregistrat de prima ediţie a concursului de creaţie literară
„Şeherezada” este firesc să continuăm acest proiect, intenţia noastră cât şi a sponsorului,
ziarul Cotidianul este de a transforma această manifestare într-una de tradiţie. Pe de altă
parte, avem în vedere stimularea creaţiei literare la copii din ciclul primar şi încurajarea
acestora către scris şi lectură. Încercăm astfel să oferim o alternativă culturală pentru şi în
completarea activităţilor ludice şi din mediul virtual care au tendinţa de a domina
cotidianul celor mai tinere generaţii. (Alexandru Cosmin Lupu, Sociolog A. N. P. D. C.
„FORUM”)

