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Pământean şi stelar -

Concurs de creaţie artistică S.F.

Doamnă/ Domnule Inspector,
Stimaţi colegi,
Vă trimitem alăturat invitaţia adresată elevilor dvs. de a participa la
Concursul de creaţie artistică ,,Pământean şi stelar” desfăşurat în cadrul
Simpozionului Naţional de Astronomie şi Fizică – ,,De vorbă prin
Univers”- Blaj, 2009. Secţiunea de creaţie artistică este coordonată de
catedrele de limbă şi literatură română şi cea de arte plastice şi este una
dintre noutăţile propuse de către organizatori pentru actuala ediţie a
simpozionului.
Sperăm ca elevii pe care-i îndrumaţi să găsească atrăgătoare coordonatele
acestui concurs şi să-şi dorească să participe cu lucrări cât mai
interesante şi originale.
Cu cele mai alese gânduri,
Anca Marian
Codruţa Fleşer
Daniel Voina

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Colegiul Naţional INOCHENTIE MICU CLAIN
Str. Simion Bărnuţiu, nr. 2 - BLAJ, 515400, jud. Alba
Tel. +(40)0258-711208; fax +(40)0258-710661
e-mail: imc.blaj@mail.albanet.ro
www.imclain.ro

Pământean şi stelar - Concurs de creaţie artistică S.F.
Motto: ,,O, Pământ, tu stea mereu atinsă…”
( L.Blaga, Si totuşi )

Argument:
Anul 2009 a fost declarat Anul Internaţional al Astronomiei, fapt ce
subliniază importanţa cercetărilor întreprinse în fascinanta, întunecata şi
ilimitata spaţio-temporalitate a Universului.
Demersurile ştiinţifice au însă calea lor străveche- greoaie, plină de
capcane înşelătoare, pe care avansarea se face într-un ritm foarte lent şi
chiar nesigur- ce ieri ni se părea de necontestat, s-a dovedit azi că a fost o
interpretare greşită a unor date. În plus, rezultatele obţinute aduc cu ele
bucuria succesului pe de-o parte, dar mai ales nelipsita frustrare datorată
faptului că, niciodată ele nu se vor ridica la nivelul aşteptărilor umane:
setea de a cunoaştere a Fiinţei Om este şi ea, ,,la fel de” ilimitată precum
Universul.
În consecinţă, drumul firesc ce se deschide ca alternativă de compensare a
acestor frustrări, este calea artei. Aici răstorni orice piedici, finanţările
pentru propriile cercetări nu sunt dependente de cecuri şi nu se termină
niciodată, iar rezultatul nu va fi o frustrare, atâta vreme cât ai pornit la
drum căutând variaţia, frumuseţea sau orice altceva în afară de adevărul
mare, complet şi ultim.
Şi cum adolescenţa este una din perioadele cele mai creatoare ale fiinţei
umane şi poate ultima în care aceasta sparge bariere cu o nonşalantă
inconştienţă şi nepăsare, le adresăm deci adolescenţilor invitaţia de a crea
lumi, de a ridica probleme şi de a găsi soluţii artistice, într-un limbaj
propriu, care să-i reprezinte.
Le dorim ceruri senine şi un zbor cât mai înalt!
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Prezentare:
Concursul are două secţiuni: literatură şi artă plastică.
Tema:
a. Nimic nu e static în Univers; totul e în permanentă schimbare.
În prezentul lumii pe care o vei construi, omul a reuşit să nu-şi
distrugă singur planeta, dar soarele care agonizează de ceva
vreme şi se îndreaptă tot mai vizibil spre apusul final îi aduce
în faţă o altă ameninţare şi o nouă provocare.
b. Ciocnirea preconizată de oamenii de ştiinţă între Andromeda
şi galaxia noastră nu mai este un eveniment plasat într-un
viitor îndepărtat, ci a devenit o situaţie iminentă căreia şi
oamenii trebuie să-i facă faţă.
Literatură: lucrarea constă în realizarea unui text original, narativ,
literatură S.F., care să aibă drept punct de plecare una sau mai multe din
ideile ce se regăsesc în scenariile de mai sus- un scenariu, la alegere;
Cerinţe de redactare:
-

3-6 pagini;

-

Win2000, XP;

-

Format A4, stânga- 2cm, dreapta, sus, jos- 1.5cm;

-

Font- Arial 12, spaţiere – 1.5;

-

Tehnoredactare cu diacriticele limbii române (â, ă, ş, ţ, î);

Arte plastice: realizarea unei compoziţii pornind de la aceleaşi situaţii mai
sus propuse;
Cerinţe impuse: - pictură/ grafică- tehnică mixtă;
-

dimensiuni lucrare- A4;

-

fără paspartuuri;
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Regulament:
1. Pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani.
2. Fiecare participant intră în concurs cu o singură lucrare/secţiune.
3. Lucrările plastice vor fi trimise în plicuri securizate şi însoţite de fişa
de participare completată. Pe verso se va lipi o etichetă autocolantă
cu datele de identificare: numele, prenume autorului, titlul lucrării;
4. Textele pentru secţiunea literatură vor fi trimise atât în format
electronic- dischetă, CD, cât şi printate. Varianta printată va fi
semnată doar cu iniţialele autorului, însă, în varianta electronică va
conţine

toate

datele

de

indentificare

înregistrate

în

fişa

de

participare ce este anexată prezentului document (anexa1);
5. Lucrările pot fi trimise până în data de 25 aprilie 2009 (data poştei)
pe adresa colegiului (vezi antet), cu menţiunea pe plic ,,Pentru
concursul<<Pământean şi stelar>>” . Pentru evitarea eventualelor
neplăceri,

recomandăm

trimiterea

lucrărilor

în

plicuri

securizate anti-şoc şi însoţite de confirmarea de primire.

Jurizare:
6. Lucrările vor fi jurizate de către membrii celor două comisii în etapa

de

masă

-perioada

27-

30

aprilie.

Se

vor

alege

câte

10

lucrări/secţiune pentru etapa finală, lucrări ce vor fi ulterior
ierarhizate în perioada 1-2 mai 2009. Se vor acorda la fiecare
secţiune: Marele Premiu – 1 lucrare
Premiul I

– 1 lucrare;

Premiul II

- 2 lucrări;

Premiul III

– 3 lucrări;

Menţiuni

- 3 lucrări;

7. Se va realiza o expoziţie cu lucrările plastice alese de către membrii
juriului; toate cele 20 de lucrări finaliste vor fi cuprinse în CD-ul
competiţiei.
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Criteriile de evaluare:
-

reflectarea sugestivă a temei oferite;

-

viziunea originală;

-

acurateţea exprimării în limbajul ales;

-

unitatea ansamblului creat;

Notă: conform legislaţiei în vigoare, autorul lucrării răspunde în faţa
legii pentru cele scrise pentru tot ce priveşte plagiatul sau orice altă formă
de încălcare a drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicaţi în
eventuale litigii. Lucrările plagiate vor fi automat descalificate.

Premierea:
8. Premiile vor consta în cărţi de specialitate- literatură ştiinţifică şi
beletristică, inclusiv literatură S.F., C.D.-ul realizat cu lucrările premiate
la cele două secţiuni, precum şi o invitaţie la lucrările Simpozionului de
Astronomie şi Fizică ,, De vorbă prin Univers”, din data de 09 mai 2009.
9. Premierea şi acordarea diplomelor se va face în cadru festiv, în
data de 9 mai. Acestea vor fi înmânate participanţilor de către unul dintre
invitaţii de onoare din acest an, dl. Alexandru Mironov.
10. Toţi acei finalişti care nu vor putea sau nu vor dori să participe
la festivitatea de premiere, vor primi diploma şi premiul prin poştă.
Persoane de contact:
-

date referitoare la aspectul ştiinţific al simpozionului: prof. Anca Marian-

anca_cata@yahoo.com, tel. 0746936706;
-

secţiunea literatură: prof. Codruţa Fleşer - facoda2002@yahoo.fr, tel. 0720530828;

-

secţiunea arte plastice: prof. Daniel Voina – 0743414802
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Anexa 1
Fişă de participare

1. Numele şi prenumele concurentului:_________________________________
2. Vârsta:_________________________________________________________
3. Scoală, clasă:____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Domiciliul personal (adresa, telefon, e-mail):__________________________
__________________________________________________________________
5.Profesorul coordonator:___________________________________________
6. Titlul lucrării:____________________________________________________
7. Secţiunea:______________________________________________________
8. Carte de identitate: seria_____, nr_____________,
9. CNP:___________________________________________________________

