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REGULAMENT CONCURS 
 

Organizatori: 

Consiliul Judeţean Alba 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

 

Parteneri: 

Uniunea Epigramiştilor din România 

Filiala Alba-Hunedoara a U.S.R. 

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia 

  

Secţiuni pentru concurs: 

 

              1.SECŢIUNEA EPIGRAME, 2 epigrame 

                    - tema: două epigrame, folosind cuvintele (inclusiv derivatele lor) „vorbă” și „acid”. Obligatoriu ambele cuvinte          

                      se vor regăsi în catrenele trimise la concurs. 

                     Epigramele se vor trimite în 4 (patru) exemplare 

 

              2.SECŢIUNEA PROZĂ SCURTĂ UMORISTICĂ 

- temă impusă: „Viața vine, viața trece”  

  Se vor trimite câte 2 (două) schiţe (maximum 2 pagini și jumătate la 1,5 rânduri), în câte 4 (patru) exemplare 

 

 3. SECȚIUNEA RONDEL UMORISTIC 

-tema impusă: „Fericirea - repetiția plăcerii” 
Rondelurile câte 1 la temă, în câte 4 (patru) exemplare 

 

  4. SECȚIUNEA SONET UMORISTIC 

-Tema impusă: „Răbdarea e amară” 

Sonetele se vor trimite câte 1 în câte 4 (patru) exemplare 

 

              5. SECŢIUNEAVOLUM 

- toate speciile literaturii umoristice, exclusiv antologii 

Volumele vor fi trimise câte 3 (trei) exemplare din fiecare titlu 

 

*** Pot participa doar volumele de autor apărute în perioada iunie 2021 - iulie 2022, cărţile trimise făcând obiectul unei 

expoziţii temporare, organizată de Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” Alba, în patrimoniul  căreia vor intra toate 

exemplarele, cu titlu de donaţie.      



 

  6. SECŢIUNEA PARODIE 
- o parodie în 4 (patru) exemplare (cu ritm şi rimă, respectând toate „canoanele” parodiei) la  poezia: „Nu știu” scrisă 
de poetul aiudean Avram Pojar.  
 

Nu știu 

 

Nu pot singur să mă descriu,  

Contează părerea voastră, comună,  

Ȋnalb, înnegru, sau cenușiu,  

Cu multa devăr, sau numai minciună!  

 

Nu știu cât sunt de viu,  

Aștept mereu pe cineva, să-mi spună!  

Mă mișc, fără a fi zglobiu,  

Ȋn piept, timidă, inima-mi răsună!  

 

Nici cât gândesc nu știu,  

Măsură gândirii cineva să mi-o pună!  

Aș putea, n-aș putea ca să fiu,  

Aștept, confirmarea voastră, cunună!  

 

Fistichiu, galonat, cilibiu. 

Cu inimă rea, cu inimă foarte bună,  

O gloabă, sau un bidiviu, 

Părerile voastre contează, s-adună!  

 

Cât de uriaș, sau de pirpiriu,  

Ȋmi apare chipul sub blânda lună,  

Să-mi spuneți voi, cât nu-I prea târziu,  

Cât încă ultimul clopot nu sună! 
 

 
 

 

              Toate creaţiile trimise pentru concurs trebuie să fie inedite, nepublicate şi care nu au participat la alte 

concursuri de gen.  

 

               Concursul este deschis tuturor creatorilor de gen de pretutindeni, profesionişti sau neprofesionişti, membri 

sau nemembri ai Uniunii Epigramiștilor din România (UER).  

 

               Trimiterile pentru concurs, la adresa: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, str. Trandafirilor, nr.22, 

Alba Iulia, jud. Alba, cod 510113, cu specificaţia „Pentru Festivalul “Alb-Umor”. 

 

                Plicul va conţine lucrările în 4 (patru) exemplare (pentru secţiunile de creaţie literară și volum) incluzând un 

plic sigilat, care va conţine, la rândul lui, datele de identificare ale concurentului.  

 



               Fiecare lucrare va fi însoţită de  un motto de identificare, motto ce se va regăsi şi pe plicul sigilat.  

 

Creatorii care participă la mai multe secţiuni vor trimite lucrările SEPARAT, pentru fiecare secţiune, 

cu motto-uri diferite, pe secţiune. 

 

                Data limită de expediere: lucrările vor fi expediate  până în data de 16 iulie 2022 (data poştei). Sunt 

excluse trimiterile recomandate, care nu vor fi ridicate de la poştă. 

               Premiile: pentru fiecare din secţiunile literatură umoristică (epigramă, proză scurtă, parodie, sonet, rondel și 

volum): premiul I, premiul II, premiul III și mențiune.  

 

               Șase premii speciale  acordate de: Consiliul Județean Alba,  Filiala Alba - Hunedoara a U.S.R., Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba și Clubul Umoriștilor Albaiulieni „Eugen Handelsmann”, Premiul juriului, Premiul Casei 

de Cultură a Sindicatelor Alba.  

 

               Organizatorii vor contacta câştigătorii şi vor publica, pe site-ul instituţiei, programul festivalului, până la data 

de 29 august 2022. 

 

                Evaluarea creaţiilor trimise se va face independent de către fiecare membru al juriului, rezultatul final fiind cel 

conform mediei obţinute. În cazul unor situaţii de egalitate de punctaj, juriul, împreună cu organizatorii, îşi rezervă 

dreptul de a institui şi alte premii decât cele anunţate în prezentul regulament sau, în funcţie de valoarea lucrărilor, să 

acorde alte premii. 

 

                Pentru concurenţii care participă la două sau mai multe secţiuni din concurs şi ale căror creaţii sunt evaluate 
cu note care îi plasează pe podium, se va acorda un singur premiu, cel mai mare, evident, pentru cea mai bună creaţie. 
 
  
Organizatorii asigură masa, cazarea pentru membrii juriului, premianţi şi invitaţi. 

 

 

  Informaţii suplimentare: 

                        Dorel Lazăr,   e-mail:   lazardopress@gmail.com tel.: 0723 919 237  

  Roxana Dad   e-mai:    bjaroxanadad@yahoo.com tel.: 0745 171 614  
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