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Începând de astăzi, liceeni din județul Gorj se pot înscrie la concursul de eseuri filosofice 

”Destine culturale europene”, organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell”. Tema ediției 

din acest an a concursului este ”Mircea Eliade – portret spiritual”. 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj organizează concursul de eseuri filosofice dedicat 

elevilor de liceu, în ideea constituirii unui cadru deopotrivă formal şi nonformal de 

consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și ştiinţifice ale acestora. ”Această iniţiativă 

propune dezvoltarea unei gândiri reflexive asupra timpului și spațiului, asupra existenței 

umane sub aspect socio-cultural, elemente reliefate în filosofia lui Mircea Eliade, la 

împlinirea a 110 ani de la nașterea ”celui mai mare om de cultură român, din veacul al XX-

lea” după cum aprecia Constantin Noica. Principalul obiectiv al concursului este acela de a 

oferi elevilor oportunitatea de a scrie eseuri filosofice, adecvate unor teme stabilite”, a 

precizat Viorel Surdoiu, responsabil de proiect. Perioada de desfășurare a concursului este 16 

ianuarie 2017 – 6 martie 2017, iar lucrările pot fi trimise în format electronic pe adresa de e-

mail destineuropean@gmail.com. Potrivit regulamentului concursului, lucrările trebuie să fie 

redactate în format Word, font Times New Roman, corp 12, la un rând și jumătate, cu un 

număr minim de 3 pagini și maxim de 6 pagini / A4. Eseurile trebuie să fie originale și să aibă 

un singur autor. Eseurile trebuie să aibă o pagină de gardă care să indice: titlul eseului, 

numele și prenumele autorului, antetul proiectului ”Concursul de eseuri filosofice – 

DESTINE CULTURALE EUROPENE”. În regulament se mai precizează și că, întrucât 

abordările sunt direcţionate numai prin dimensiunile tematice sugerate, în evaluarea 

materialelor vor fi aplicate criterii de analiză standard a eseurilor filosofice, urmărind, 

preponderent: claritatea exprimării, respectarea temei, folosirea creativă a limbii, 

originalitatea poziţiei prezentate și creativitatea travaliului filosofic. Juriul este format din 

specialiști în literatură și filosofie, iar lucrările se vor evalua și nota de către fiecare membru 

al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor obținute. Un participant poate 

înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost 

declarat câştigător al unei etape anterioare. Vor fi acordate trei premii, în valoare totală de 

1000 de lei, oferite de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct 

Gorj. Patronul spiritual al concursului este George Uscătescu, (n. 5 mai 1919, Crețești, Gorj – 
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d. 11 mai 1995, Madrid) – filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de 

onoare din străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991, al cărui destin s-a 

asemănat într-o măsură cu cel al lui Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București – d. 22 

aprilie 1986, Chicago). Cei doi filosofi au fost nevoiți să trăiască și să își desăvârșească opera 

pe alte meleaguri. 

Roxana Lupu 
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