MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU
PALATUL COPIILOR BUZĂU
Aprobat,
Inspector școlar general,
Prof. Florina Stoian
_____________________

Concursul Naţional de Artă Textilă şi Etnografie
,, Tradiţie şi Modernitate ” , 11-26 mai 2019 , Buzău

REGULAMENT DE CONCURS
1. Obiective
 Dezvoltarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare şi utilizare a produselor;
 Imbinarea educaţiei estetice cu educaţia moral civica în realizarea actului creativ;
 Realizarea unei confruntări estetice şi transfer de informaţie creativă;
 Păstrarea tradiţiilor populare ;
 Dezvoltatrea capacităţii de expunere orală a informaţiilor specifice.
2. Secţiunile concursului :
Artă Textilă





Obiecte decorative/populare
Vestimentaţie modernă/populară
Măşti decorative/tradiţionale
Mărturii creştine

Etnografie-mărturii ale tradiţiei populare
 Articole (eseuri, creații literare tematice)
 Documentare
 Interviuri
3. Condiţii de participare:
 La concurs pot participa cercuri de tapiserie, ţesătorie, creaţii confecţii, atelierul fanteziei ,
design vestimentar, artă decorativă, artă populară, etnografie, cultură şi civilizaţie românească,
redacţie de presă/R-TV, jurnalism, cenaclu literar, etc.
 Categorii de vârstă : clasele 0-II, III-V; VI-VIII, IX- XII
 Obligatoriu pe faţa lucrării se va scrie : nume, prenume, clasa, şcoala, profesor coordonator.
 Se trimit maxim 3 lucrări de elev, dar nu mai putin de 8 lucrări de unitate şcolară.
 Lucrările de artă textilă se returnează.
 Nu se percepe taxa de participare!

 Pe tabel se va menţiona obligatoriu numele şi prenumele profesorului coordonator precum şi
numărul de mobil şi adresa de e-mail ale acestuia, pentru comunicări şi detalii ulterioare.
 Condiţii de redactare a articolelor, documentarelor, interviurilor :
- Structura articolului: argument şi concept general (5-10 rânduri),conţinutul , referinţe
bibliografice (cu citarea surse);
- Textul articolului va fi redactat utilizând Font Times New Roman, size 12, la un rând şi
jumătate, utilizând opţiunea "Justify", în 2007;
- Articolul va include titlul, apoi la un rând numele autorului şi şcoala de provenienţă (numele
se va indica şi în denumirea fişierului);
4. Calendarul concursului
- Vernisajul şi prezenterea catalogului etnografic va avea loc în data de 11 mai, ora 11.00,
Galeriile de Artă Buzău.
- Lucrările se primesc la Palatul Copiilor Buzău , B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 20, loc. Buzău, cod
120251, jud. Buzău până la data de 7 mai 2019 (data poştei) , însoţite de un tabel centralizator ,
conform anexei şi procesul verbal de la etapa judeţeană/ interjudeţeană (sau altă dovadă legală) care
să ateste obţinerea locului I a lucrărilor trimise la etapele anterioare .
- Articolele vor fi trimise pe adresa de e-mail ioanamatache87@yahoo.com şi pe suport de hârtie
până la data de 7 mai 2019 (data poştei). Lucrările preluate de pe internet sau/şi cele preluate din alte
surse fără citarea sursei vor fi descalificate.
Concursul se află în Calendarul Național al Activităţilor Educative - anul 2019 , domeniul Cultural
Artistic/Culturi și Civilizații, pag. 2, poziţia 25.
Date coordonator proiect: Daniela Brebeanu- 0744/378004, danavoicu11@yahoo.com
5. Evaluarea :
 Se acorda premii I, II, III şi premii speciale pe fiecare categorie de vârstă, dar nu mai
mult de 25% din participanţii la secţiune.
 Criterii de jurizare : aspect estetic, acurateţea lucrării, originalitate, respectarea tematicii,
respectarea traditiei din zona din care provin (arta populara, etnografie).
 Juriul va fi alcătuit din specialişti în domeniu.
Coordonator proiect,
Prof. Daniela Brebeanu
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Secţiunea

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU
PALATUL COPIILOR BUZĂU
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 20, loc. Buzău, cod 120251

Tel/fax 0238715560
pcbuzau@gmail.com
Nr.135/25.03.2019

CĂTRE__________________________________

Vă invităm să participaţi la CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTĂ TEXTILĂ ŞI
ETNOGRAFIE ,,TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”- ediţia a XI-a, ce se va desfăşura în perioada 11-26
mai 2019 .
Concursul se adresează cercurilor de: tapiserie, ţesătorie, creaţii confecţii, atelierul fanteziei,
design vestimentar, artă decorativă, artă populară, etnografie, cultură şi civilizaţie românească, redacţie
de presă/R-TV, jurnalism, cenaclu literar etc..
Concursul este cuprins în Calendarul Național al Activităţilor Extraşcolare 2019, domeniul
Cultural Artistic/Culturi și Civilizații, pag. 2, poziţia 25.

Director Palatul Copiilor,
Prof. George Vlad

Coordonator proiect,
Prof. Daniela Brebeanu

