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Regulament
Concursul de poezie 408
Asociația Studenților de la Litere – Universitatea din București este o
organizație nonguvernamentală ce a luat ființă la 2 martie 2009, scopul său fiind, încă
de atunci, reprezentarea tuturor studenților din Facultatea de Litere a Universității din
București și crearea unor contexte propice pentru dezvoltarea acestora. De asemenea,
încercăm, pe cât posibil, să le oferim și liceenilor posibilitatea de a încerca pe propria
piele ce înseamnă viața de student la Literele bucureștene.
Concursul de poezie 408 își propune să stimuleze creativitatea liceenilor și
studenților (indiferent de domeniul de studiu) care sunt pasionați de poezie și scriu
poezie, aducându-i față în față cu studenți de la Litere care deja au început să scrie,
cu poeți și cu oameni din industria cărții.
Prima ediție a Concursului de poezie 408 se va desfășura în perioada 5-10
decembrie 2020. Din păcate, având în vedere contextul pandemic actual, modalitatea
în care ne vom întâlni este una previzibilă – anume în mediul online. Mai multe detalii
cu privire la platforma și link-ul de conectare vor fi disponibile după înscrierea
participanților.
Concursul se desfășoară pe trei secțiuni:
a. Liceeni;
b. Studenți de la facultăți cu profil filologic;
c. Studenți de la facultăți cu profil nefilologic.
Participarea nu este condiționată de calitatea de elev la profilul umanist sau de
calitatea de student la o facultate cu profil filologic. Concursul este deschis tuturor
elevilor și studenților (la ciclul de licență sau masterat) pasionați de poezie.
Fiecare participant trebuie să scrie trei poezii originale pe o tematică stabilită
de juriul de anul acesta. Tematica va fi anunțată la finalul workshop-ului de Creative

writing ce va avea loc sâmbătă, 5 decembrie, ora 14:00.
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Structura proiectului este una specială – nu este vorba de un simplu concurs, ci
și de o oportunitate de a cunoaște câțiva dintre poeții români de azi și de a afla câteva
dintre poveștile lor. Prin urmare, înainte de redactarea textelor, participanții vor avea
posibilitatea de a lua parte la un workshop de Creative writing alături de scriitoarea
Simona Popescu și de câțiva dintre studenții ei de la cursul de scriere creatoare.
Calendarul concursului este următorul:
20-30
2020

noiembrie Înscrierea
participanților

5 decembrie 2020,
ora 14:00

5-8
2020

decembrie

9 decembrie 2020,
ora 18:00

10 decembrie, ora
18:00

Pentru a se înscrie, elevii și studenții care
vor să participe la concurs trebuie să
completeze
formularul
următor
(https://forms.gle/Cexd5p3t3SCUbg9T8).
Participarea la concurs este condiționată
de completarea acestui formular.
Workshop
– Va avea loc un workshop online de
Creative writing
creative writing, alături de scriitoarea
Simona Popescu și de câțiva dintre
studenții și prietenii acesteia de la
cursurile de scriere creatoare. Tematica
ediției de anul acesta va fi anunțată la
finalul workshop-ului.
Trimiterea poeziilor Participanții își vor trimite cele trei texte
redactate în urma workshop-ului cel
târziu 8 decembrie, ora 23:59, la adresa
de e-mail office.aslub@gmail.com
Maraton de poezie Ne vom întâlni online pentru a putea citi
o parte dintre textele scrise. Fiecare
participant va trebui să aleagă un text pe
care să îl citească.
Premierea
și O nouă întâlnire online, în cadrul căreia
închiderea
vor fi decernate premiile.
concursului

Atenție! Orice text trimis după data de 8 decembrie 2020, ora 23:59 (ora
României) nu va fi luat în calcul pentru jurizare.
Norme de redactare: font Times New Roman, 12, aliniat stânga-dreapta,
margini de 2,5 cm, cu spațierea la 1,5 rânduri.
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Textele trimise trebuie să fie texte originale, care să respecte tema anunțată la
finalul workshop-ului de Creative writing și să nu mai fi fost publicate înainte de
concurs.

Ca orice concurs, și Concursul de poezie 408 le va oferi câștigătorilor câteva
premii. Fiind un concurs de poezie, nu este vorba de premii convenționale, ci de
premii... „poetice”!
Câștigătorii vor primi premii în cărți, dar și posibilitatea de a fi publicați în
revista 8 motive.

Juriul de anul acesta este format din:



Svetlana Cârstean, scriitoare;



Radu Nițescu, scriitor;



Simona Popescu, scriitoare;



Eli Bădică, editor editura Nemira, coordonatoare a colecției n’Autor;



Mihaela Dragomir, studentă;



Teona Farmatu, studentă, redactor revista Echinox.

Coordonatorul ediției de anul acesta: Vlad Jipa, Președintele Asociației
Studenților de la Litere – Universitatea din București (vlad.jipa@s.unibuc.ro).

