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Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului literar "La izvoarele înţelepciunii"
în baza Protocolului de organizare şi desfăşurare a concursului literar La izvoarele
înţelepciunii, ediţia a XXVIII-a şi în scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor
cu viaţa şi creaţia scriitorului Ioan Slavici, se emite următorul ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura ediţia a XXVIII-a a concursului literar La izvoarele
înţelepciunii, consacrat vieţii şi creaţiei scriitorului Ioan Slavici în perioada 01.03 ,18
până la 23.04.18 în instituţiile de învăţământ secundar.
2. A delega pentru participarea la etapa m unicipală câte o persoană din instituţie.
3. A aproba regulam entul-cadru al concursului, com ponenţa juriului, devizul de
cheltuieli şi bibliografia recom andată (anexele 1, 2, 3, 4).
4. Specialiştii principali/m etodişti dnele Iu.Franţuz, L.Arion, E.Apovoloi:
4.1. vor organiza participarea la concurs a elevilor din clasele a IX a Xl-a;
4.2. vor organiza şi vor desfăşura etapa m unicipală a concursului la 24.04.2018 în
incinta IPLT ’’Prom eteu”, ora 10.00;
4.3.
vor pregăti testele proba scrisă şi fragmentele pentru proba orală a concursului
pentru toţi participanţii la concurs conform bibliografiei recomandate.
5. Contabilitatea centralizată a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport (dna T.Popov,
contabil şef) va aloca surse financiare pentru desfăşurarea concursului conform anexei
nr.4.
6. Se desem nează responsabil de îndeplinirea ordinului emis dna Iu. Franţuz, specialist
principal/m etodist al DGETS.
7. Controlul asupra realizării prevederilor ordinului îl va realiza dna Viorica Negrei, şef
interimar al DGETS.

Sef interimar

Viorica Negrei, 022201602
Iu.Franţuz, 022234975

A n ex a 1

Regulam ent - cadru
al Concursului literar "La izvoarele înţelepciunii"
Concursul literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXVIII-a se organizează de
către M inisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii M oldova, Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport prin
contribuţia autorităţilor publice locale, bibliotecilor publice şi bibliotecilor şcolare,
uniunilor de creaţie, a unor organizaţii non-guvem am entale şi este dedicat scriitorului
Ioan Slavici.
I.
Obiectivele concursului
Să studieze aprofundat opera scriitorului Ioan Slavici;
• Să argumenteze succint conţinuturile selectate din operă;
• Să identifice fragmentul din opera propusă;
• Să m editeze asupra valorilor spirituale, umane din opera scriitorului.
II.
Condiţiile de participare
La concursul literar municipal „La izvoarele înţelepciunii” vor participa elevii din
clasele a IX-a a X l-a din instituţiile de învăţământ secundar indiferent de sex,
naţionalitate sau religie.
III.
Condiţiile de program
Probele de concurs se organizează în baza bibliografiei recomandate.
IV. Desfăşurarea acţiunii
Concursul se va desfăşură în patru faze în perioadele după cum urmează:
I - 1 m artie - 23 aprilie - faza locală
II - 24 aprilie - faza municipală
III - 19 mai - faza republicană
IV - 01 iulie - etapa finală
în prim a fază elevii studiază lucrările recomandate (anexa 3.), fiind îndrumaţi de
bibliotecarii şcolari şi profesorii de limb şi literatura română. Faza se încheie cu
concursuri desfăşurate în instituţiile de învăţământ secundar, care determină câştigătorii
ce vor participa la faza municipală.
Faza a doua (municipală) se va desfăşura de către DGETS la 24 aprilie 2018, unde
vor fu selectaţi 6 concurenţi din municipiul Chişinău pentru participare la faza
republicană.
Pentru desfăşurarea acţiunii se formează un consiliu de organizare, constituit din
reprezentanţi ai instituţiilor participante la realizarea acţiunii. Pentru determinarea
prem ianţilor şi învingătorilor concursului este ales un Juriu, în componenţa căruia vor fi
întruniţi specialişti din bibliotecile publice, reprezentanţi din CM M al DGETS ş.a.
Juriul va aprecia cunoştinţele, profunzimea răspunsurilor participanţilor.
Juriului i se va prezenta conţinutul testelor, program ul concursului cât şi baremul
de notare al ediţiei.
V. Premierea învingătorilor
Consiliul de organizare a decis ca acţiunea să fie dotată cu premiile I - 1 participant, II- 2
participanţi, III -3 participanţi, prem ii speciale - 6 participanţi, menţiuni -1 5 participanţi,
pentru punctajul acumulat, după cum urmează:
locul I - 1 x 400 = 400 lei - Premiu de excelenţă;
locul II - 2 x 350 = 7 0 0 lei - Pentru cunoştinţe ingenioase;
Locul III - 3 x 300 = 900 lei - Pentru creativitate;
Premii speciale - 6 x 100= 600 lei

•
•

Competenţe şi abilităţi în cunoaşterea limbii române;
Pentru cea mai reuşită interpretare a unui fragment;
M enţiuni 15 x 60 = 900 lei
• Pentru originalitate şi participare activă;
Juriului i se rezervă dreptul de a oferi premiul special al Juriului, în conformitate
cu adeziunea m em brilor lui. Se acordă şi diplome de învingători ai ediţiei curente a
concursului. Juriul are dreptul să nu acorde unele premii, sau să le distribuie în limita
sumei totale alocate.
Şase învingători în faza municipală a concursului vor participa la etapa
republicană (19 mai 2018) organizată de către Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion
Creangă”.

Anexa 5

Bibliografie
Opere recomandate pentru lectură
Mara
Moara cu noroc
Popa Tanda
Budulea Taichii
Scormon
Gura satului
Pădureanca.
Bobocel
Vecinii I (Baciu)
Vecinii II (Paraschiv Citii ic)
O viaţă pierdută
Comoara

Surse bibliografice1
Slavici, Ioan, Mara, Chişinău: Litera, 1996. - 317 p. - (Biblioteca şcolarului). *
Slavici, Ioan, Mara. Bucureşti: Litera Internaţional; Chişinău: Litera, 2001. - 307
p. - (Biblioteca şcolarului).
Slavici, Ioan. Mara. Chişinău; Prut Internaţional, 2008.
pentru toii copiii).

313 p. - (Biblioteca

. Slavici, Ioan. Mara. Bucureşti: Adevărul Holding, 2009. - 285 p. (100 de opere
esenţiale; 26).
Slavici, Ioan. Mara. Bucureşti: Curtea Veche Publishmg, Jurnalul Naţional, 2010.
315 p. (Biblioteca pentru toţi).
Slavici, Ioan. Mara. Chişinău: Pro IJbra, 2016. - 256 p.
Slavici, Ioan. Moara cu noroc: nuvele şi poveşti. Chişinău: Litera, 1996. - 318 p.
(Bibliotecaşc o laru 1ui).
Slavici, Ioan. Moara cu noroc. Chişinău: Litera, 1997. -- 294 p. (Biblioteca
şcolarului).
Pot fi re c o m a n d a te şi alte ed iţii ale o p e re lo r resp e ctiv e

Slavici, loan. Mioara cu noroc. Bucureşti: Litera Internaţional; Chişinău: Litera.
2 0 0 3 . 310 p. (Biblioteca şcolarului).
Slavici, loan. M o a r a cu noroc. Bucureşti; Curtea V e c h e Publishing. Jurnalul
Naţional. 2010.
380 p. (Biblioteca pentru toţi).
Slavici, loan. M o a ra cu noroc. Chişinău: Pontos, 2006. - 124 p.
Slavici. Ioan. Nuvele: Po p a l a n d a : Budulea Ta i c h i i ; M o a r a cu noroc. Chişinău:
Pro Libra, 2016. - 176 p.
Slavici, loan. G u r a satului: nuvele. Bucureşti; Ere Press. 2010. - 252 p.
Slavici. Ioan. Scrieri alese. Voi, I; II. Chişinău; Ştiinţa, 1 9 9 3 .

621 p. (.Moştenire)

Resurse pe Internet;
loan Slavici. B obo ce l [Accesat 0 4 . 32.201 7). Disponibil pe Internet:
ttp ş c __
loan Slavici. Vecinii 1 [Accesat 04. î 2. 201 7j . Disponibil pe Internet:
htîpsa/ro.wNisource.orgtwiki/VecinÎ!

loan Slavici. Vecinii II [Accesai 04.12.2017]. Disponibil pc Internet:
m ips: mo,wi k : so u rc e ,o rg Mi ki/Vec:n

loan Slavici. O viaţă pierdută [Accesat 04.12.201 71. Disponibil pe Internet:
ro.v sourcerora
loan Slavici. C o m o a r a [Accesat 04.12.2017]. Disponibil pe Internet;
htîpstaro.wikisou m e.opi'wlkf 'Com oara (Slavici)

M ateriale despre viaţa ş i creaţia
iu i Io a n S la v ic i
Aprecieri critice N Slavici. Ioan. Moara cu noroc.

Chişinău: Litera, 1997.

P.

286-294. (Bi bli ote ca şcolarului).
Ciocanii, fon. Ioan Slavici
părinte spiritual al prozei ard el ene /7 Ciocanu, Ion,
Literatura ro mâ n ă; studii şi materiale pentru înv ăţă mân tu l p re urii verşi rar / Ion
Ciocanu. Chi şin ău . Prome te ic 2003. P. 168-172.
Cimpoi, Minai, Ioan Slavici 2 Cimpoi, Mi hai. Mari scriitori români: medalioane
lit er a re / Mi hai Cimpoi. - Chişinău: Silvius Libris, 201 1 . P. 144-349.

Cronologie ii Slavici, loan. Mara.
7-15. (Biblioteca pentru toţi).

Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2010. - P.

Cronologie ii Slavici, loan. Moara cu noroc.
2010. - P. 7-15. (Biblioteca pentru toţi).

Bucureşti: Curtea Veche Publishing,

loan Slavici ii Aniversări culturale 2018 / BNC „Ion Creangă”. - Chişinău:
„Baştina-Radog”, 2017. - P. 40-48.
Ioan Slavici /7 Scriitori români notorii: viaţa, activitatea, opera / alcăt.: Angela
Lungu, Cristina B u jo r. Chişinău, 2006. P. 96-99.
Mohanu-Lovişteanu, Constantin. Prefaţă ii Slavici, loan. Mara. Chişinău: Prut
Internaţional, 2008. - P. 5-21. (Biblioteca pentru toţi copiii).
Mohanu, Constantin. Tabel cronologic ii Slavici, loan.
Chişinău: Litera, 1997. - P . 3-8. (Biblioteca şcolarului).

Moara cu noroc. —

Mohanu, Constantin. Tabel cronologic li Slavici, loan. Moara cu noroc. - B.:
Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. - P. 7-12. (Biblioteca şcolarului).
Mohanu, Constantin. Studiu introductiv ii loan Slavici. Scrieri alese. Vol. I
Chişinău: Ştiinţa, 1993. P. 5-47.
Mohanu, Constantin. Tabel cronologic if loan Slavici. Scrieri alese. Vol. I Chişinău: Ştiinţa, 1993. - P. 48-58.
Referinţe critice // Slavici, loan. Mara. - Chişinău: Litera, 1996. - P. 308-317. (Biblioteca şcolarului).
Referinţe istorico-literare ff Slavici, loan. Mara. - B.: Litera Internaţional; Ch.:
Litera, 2001. - P. 2 93-307. (Biblioteca şcolarului).
* Referinţe critice fi Slavici, loan, Mara, - Bucureşti: Curtea Veche Publishing,
2010, - P. 303-315. (Biblioteca pentru toţi).
Referinţe istorico-literare // Slavici, loan. Moara cu noroc. Internaţional; Ch.: Litera, 2 0 0 3 . P. 300-31 1. (Biblioteca şcolarului).

B,: Litera

Referinţe critice fi Slavici, loan. Moara cu noroc. - Bucureşti: Curtea Veche
Publishing, 2 0 1 0 . P. 365-380. (Biblioteca pentru toţi).
Sângereanu, Valentin, Despre marele nuvelist romancier loan Slavici ii Slavici,
loan. Moara cu noroc. - Chişinău: Pontos, 2006, - P. 3-6.
Schwartz, Gheorghe. S lav ici opera sau omul? fi Slavici, loan. Moara cu noroc,..
Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2010. —P. 17-26. (Biblioteca pentru toţi).

