
Concurs destinat liceenilor la Biblioteca 

Judeţeană 

 

By Alin Petre 

 

Concursul de eseuri „DESTINE CULTURALE EUROPENE” va continua la Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell“. Competiţia este dedicată elevilor de liceu şi are ca scop 

constituirea unui cadru deopotrivă formal și nonformal de consolidare a cunoștințelor și 

intereselor culturale și științifice ale acestora. Această inițiativă propune dezvoltarea unei 

gândiri reflexive asupra culturii, asupra timpului și spațiului, asupra existenței  umane sub 

aspect socio-cultural. 

Patronul spiritual al concursului este George Uscătescu, născut în localitatea Creţeşti, din 

Gorj,  a fost filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din 

străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991, inițiatorul revistei ”Destin”. 

„2020 este anul în care se împlinesc 101 de ani de la nașterea filosofului gorjean care a trăit și 

creat o bună parte din viață în Spania, în exil, așa cum au făcut și unii alți mari oameni de 

cultură români în diverse țări, în afara lagărului comunist: Mircea Eliade, Constantin Virgil 

Gheorghiu, Vintilă Horia, Aron Cotruş, Pamfil Şeicaru, Emil Cioran, Horia Stamatu, Monica 

Lovinescu, Virgil Ierunca, Ştefan Baciu, Alexandru şi George Ciorănescu ș.a.m.d. Principalul 

obiectiv al concursului este acela de a oferi elevilor oportunitatea de a scrie eseuri filosofice, 

adecvate unor teme stabilite. Tema acestei ediții a concursului – TIMP ȘI SPAȚIU ÎN 

EXISTENȚA OMULUI CONTEMPORAN – se constituie ca un impuls către realizarea unui 

eseu de factură filosofică“, a menţionat Olimpia Bratu, director al Bibliotecii Judeţene 

„Christian Tell“. 

Concursul se adresează elevilor (clasele IX– XII) de la colegiile și liceele din Gorj și se 

desfășoară începând cu 12 februarie (data publicării regulamentului) până ziua de ziua de 12 

octombrie, ultima zi pentru primirea a lucrarilor. 
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12 octombrie – data limită de primire a lucrărilor în format electronic,  pe adresa de e-

mail  destineuropean@gmail.com. 

 Gala Laureaților va avea loc pe data de  27 octombrie 2020 

Juriul este format din specialiști în literatură, istorie și filosofie, iar lucrările se vor evalua și 

nota de către  fiecare membru al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor 

obținute. Vor fi acordate premii în valoare totală de 1000 de lei, oferite de Biblioteca 

Județeană ”Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj. 
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