
  

  

INVITAŢIE 

 

Dragi colegi, 
Casa Corpului Didactic Alba, Inspectoratul Şcolar  Judeţean Alba şi Centrul Cultural “Lucian Blaga” 
Sebeş,  au plăcerea de a vă invita să fiţi alături de noi la cea de la XI- ediţie a Concursului Naţional „Laudă 
seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!”,  ce se va  desfăşura în cadrul manifestărilor Festivalului 
Internaţional “Lucian Blaga”ediţia a XXXVI.   

Vă aşteptăm cu drag, 
Prof. Deák-Székely Szilárd Levente 

  
  
Scurtă prezentare a Concursului Naţional „Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!” 

Scopul concursului: 
Stimularea şi valorificarea interesului elevilor şi cadrelor didactice faţă de opera unui scriitor şi filozof 
reprezentativ pentru literatura şi cultura română. 
  
Obiectiv general: 
            Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii şi a operei marelui poet, dramaturg şi filozof  Lucian Blaga. 
Secţiuni: 
I.Eseuri, critică şi istorie literară pe tema operei şi vieţii lui Lucian Blaga (elevi şi cadre didactice); 
II. Traduceri (în limbile engleză, franceză sau germană)  a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi 
şi cadre didactice); 
III. Creaţie literară – Poezie (elevi şi cadre didactice); 
IV. Artă plastică (elevi şi cadre didactice); 
V. Informare-documentare (numai pentru elevi); 
  
Participanţi: 
La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit şi respectă 
regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului. 
  
Locul de desfăşurare: 
Etapa I. Faza judeţeană – în judeţul dumneavoastră. În cazul în care nu se organizează fază judeţeană 
atunci se poate participa în condiţiile art. 14, din Regulament – fază naţională; 
Etapa II. Faza naţională –  la CCD Alba, Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş şi Casa Memorială 
„Lucian Blaga” Lancrăm, Jud. Alba 

  
Pentru  detaliile privind Concursul vă rugăm să consultaţi  site-ul CCD Alba: www.ccdab.ro   la: 
ACTIUNI IN DERULARE   secţiunea    PROIECT EDUCATIV „LAUDĂ SEMINŢELOR, CELOR 
DE FAŢĂ ŞI-N VECI TUTUROR”  2016 

   
  
http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/Proiect%20educativ_concurs_Lucian_BLAGA_2016.p
df 
 
Pentru informaţii suplimentare: 

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009 
Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101 E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com  
Persoane de contact: Prof. Suciu Gheorghe  (Coordonator de Proiect) 
Mobil:  0744609403   
  
Prof. Jude Laurenţiu, prof. metodist CCD Alba 

Mobil: 0770981968                    
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