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ARGUMENT
Dragi iubitori de arte şi de carte, după cum
probabil vă imaginaţi (şi, la fel de probabil, vă
temeaţi), tema Concursului de ex-libris de anul acesta
nu putea fi decât România Centenară.
Ne întrebăm însă cum să ne referim la acest
subiect care pare deja banalizat fără a fi festivişti,
repetitivi, obsedanţi şi obositori...
Şi dacă totuşi, acum nu, când s-o facem?
De aceea vă rugăm pe voi să căutaţi acea privire
artistică proaspătă, spontană şi nonconformistă
asupra ultimului secol al istoriei noastre, gândinduvă la el ca rezultat al căutărilor şi suferinţelor, al
utopiilor şi dezamăgirilor, al încrâncenărilor de a
rezista şi al eliberărilor din cătuşele prejudecăţilor, al
năzuinţelor şi împlinirilor acelor oameni de legendă
care au scos România în lume şi au construit de-a
lungul vremii fiinţa poporului nostru încercat, dar
vesel, aflat mereu în căutarea propriei identităţi şi a
unui strop de fericire.
Ce credeţi, dacă punem în ecuaţie ceea ce am
pierdut şi ceea ce am câştigat prin efortul acestor
oameni extraordinari într-o sută de ani, rezultatul e
pozitiv, sau negativ?
Răspundeţi prin ex-libris-ul pe care vă invităm
să-l creaţi acestor întrebări sau altora, care îşi fac loc
cu siguranţă în mintea voastră atunci când vine
vorba despre Centenarul Marii Uniri.
Abia aşteptăm să ne trimteţi lucrările voastre, vă
urăm multă inspiraţie şi succes!

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Cine poate participa - Concursul este deschis copiilor şi tinerilor
cu vârste cuprinse între 9 - 20 de ani şi se desfăşoară pe două
grupe de vârstă: 9 - 15 ani; 16 - 20 de ani.
Lucrările trimise vor fi individuale. Este necesar ca ele să nu fi fost
expuse anterior şi nici să nu fi participat la un alt concurs.
Tehnica de lucru - Puteţi folosi orice tehnică doriţi, în alb-negru
sau color. Lucrările de grafică pe calculator vor fi trimise în 3
exemplare (aceeaşi lucrare).
Dimensiuni - Ex - librisul poate avea dimensiunea unui timbru,
dar nu va depăşi formatul A5 (148 x 210).
În compoziţia lucrării se va include textul:
<<EX-LIBRIS - BIBLIOTECA MUNICIPALÃ ,,RADU ROSETTI” >>

Pe versoul lucrării se vor specifica:
 Numele şi prenumele autorului şi ale unuia dintre părinţi
 Data naşterii şi vârsta
 Adresa de domiciliu
 Telefon
 Numele cercului/clubului/şcolii din care face parte autorul
 Numele profesorului sau îndrumătorului
 Autentificarea drept original este obligatorie şi se face prin
semnătura profesorului sau îndrumătorului.
Unde trimiteţi lucrările - Ex-librisurile vor fi trimise pe adresa:
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”, str. Oituz nr. 13A, cod
601077, judeţul Bacău, cu menţiunea ,,pentru concursul de
ex-libris”.
Data limitã pentru primirea lucrãrilor – 15.10.2018
NOTĂ: Lucrările care nu vor respecta cerinţele de mai
sus vor fi eliminate din concurs.
Premii, jurizare - Juriul va fi format din personalităţi în domeniu;
preşedintele juriului - prof. dr. Aurel Stanciu, artist
plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici.
Premiile vor fi expediate prin poştă.

Ca să făurească România de azi, uimitorii oameni
de ieri au crezut că...
„Moldova, Transilvania şi Muntenia nu există pe faţa
pământului. Există o singură Românie: există un singur
corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate
suspinele vibrează unul către altul. .”
Bogdan Petriceicu Haşdeu

„Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna
ţelul cel mai dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs
României, fiii ei nu au lipsit de la a aspira către unire.”
Ion Ghica

„Nimic nu-i leagă mai mult pe oameni decât conştiinţa
unui trecut comun.”
Eugen Lovinescu

„Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său
viitor.”
Constantin Noica

