
Liceeni premiați la concursul „Cartea, gata 

să te iubească” 

Peste 60 de elevi ai Colegiului Național 

„Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu au fost premiați, după ce au participat la concursul 

„Cartea, gata să te iubească”, competiție menită să promoveze cititul în rândul tinerilor 

care folosesc tot mai mult internetul în zilele noastre. 

Evenimentul a fost dedicat zilei de 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții, a Dreptului de 

Autor și Ziua Bibliotecarului. Totodată,

concursul se numără printre manifestările organizate de CNTV pentru a marca 125 de ani de 

la înființarea unității de învățământ. „Biblioteca Județeană «Christian Tell» și Colegiul 

Național «Tudor Vladimirescu» au desfășurat concursul «Cartea, gata să te iubească», care a 

constat în prezentarea operelor din literatura universală clasică de către elevii acestui liceu. La 

acest concurs au fost un număr de 63 de participanți. Au prezentat lucrările în fața unui juriu, 

iar joi ne-am reunit în amfiteatrul Colegiului Național «Tudor Vladimirescu», dorind să 

oferim premii celor care s-au implicat. Premiile au fost oferite pe două categorii, celor de la 

clasele a IX-a și a X a, dar și pentru a XI a și a XII-a. De asemenea, și mențiunile au fost 

oferite pe categorii de vârstă și am avut și două premii speciale, iar acești elevi minunați au 

primit răsplata pentru implicarea lor și sperăm să citească în continuare”, a declarat Olimpia 

Bratu, director Biblioteca Judeteană „Christian Tell”. 



F estivitatea de premiere a avut loc ieri în 

amfiteatrul CNTV, aici fiind prezent și Dorin Tașcău, directorul liceului. Mai mult, sala a fost 

plină de elevi și cadre didactice care au venit să aprecieze munca depusă în cadrul acestei 

competiții. „Cartea spune mult mai mult decât internetul, puteți să o citiți de câte ori vreți, 

cartea e mai caldă și mai aproape de suflet. Este îmbucurător că participați în număr atât de 

mare la acest eveniment. Nu pot decât să mulțumesc celor care s-au implicat și au organizat, 

care au pus suflet în această acțiune și sunt și premii consistente pentru cei care s-au implicat. 

Vă doresc succes în continuare”, a declarat Dorin Tașcău, director Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu” Târgu-Jiu. 

Elevii care s-au clasat pe locurile I, II și III au primit diplome și premii în bani. De asemenea, 

toți cei peste 60 de elevi care s-au implicat în acest concurs au primit din partea 

organizatorilor diplome de participare. 
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