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REGULAMENTUL CONCURSULUI
CALENDAR
Concursul se desfăşoară în perioada 10 martie 2018 – 10 mai 2018,
după cum urmează:
– 10 martie 2018 – 10 mai 2018 – ÎNSCRIERE
– 10 mai 2018 – 20 mai 2018 – JURIZARE
– 24 mai 2018 – PREMIERE

OBIECTIV
Prima ediție a concursului va avea ca scop selectarea celor mai
bune creații de proză scurtă: ﬁecare concurent va trimite un
text de maximum 3 pagini standard (6 000 de semne fără
spații), tematică la alegere.

REDACTARE
Textele creaţiilor literare vor ﬁ în limba română, editate în
Microsoft® Word, font Times New Roman 12 pt., spațiere de
1,5 rânduri.
Textele trebuie să ﬁe corecte din punct de vedere gramatical și
să aibă diacritice (în acest scop, concurenții se vor asigura că au
utilizat inclusiv instrumentele de corectare oferite de
Microsoft® Word)!
Numele concurentului nu va ﬁ scris în interiorul documentului.
Lucrările se vor trimite la adresa: concurs.literar@ucdc.ro

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul se adresează tuturor studenților și masteranzilor
interesați, indiferent de aﬁlierea instituțională.
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
PREMII
Se vor acorda premii care vor consta în cărți oferite de editurile
partenere.
Se va propune ca variantele in extenso ale celor mai bune lucrări
să ﬁe publicate în volum sau pe bloguri literare de specialitate.
Toți concurenții vor primi diplome de participare.

EVALUARE
În evaluarea lucrărilor, se va ține cont de următoarele aspecte:
I. Elementele constitutive ale prozei:
I.1 decor;
I.2 atmosferă;
I.3 personaje;
I.4 intrigă.
II. Modalitățile de expunere:
II.1 descriere;
II.2 narațiune;
II.3 dialog/monolog.
III. Lingvistică:
III.1. gramatică;
III.2. stilistică.
IV. Mesaj
Fiecare subcategorie va primi note de la 1 la 10.

CRITERII DE DESCALIFICARE
Nerespectarea regulilor menționate în prezentul regulament atrage descaliﬁcarea.
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JURIU
Ana-Maria Negrilă, scriitoare
Oliviu Crâznic, scriitor

COMITET ȘTIINŢIFIC
Felix Nicolau, prof. univ. dr., critic literar
Doina Ruști, prof. univ. dr., scriitoare

COMITET ORGANIZATORIC
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București
Onorina Botezat, conf. univ. dr.
Mihaela Mateescu, conf. univ. dr.
Ramona Mihăilă, prof. univ. dr.
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