REGULAMENT - CADRU
de organizare şi funcționare a Cenaclului literar „V. Voiculescu”
al Bibliotecii Judeţene din Buzău
1. Cenaclul literar poartă denumirea de „V. Voiculescu” şi este continuatorul de
drept al celui fondat la 25 noiembrie 1987 şi care a funcţionat, în cadrul
Bibliotecii judeţene din Buzău, în perioadele: 25 nov. 1987 - 9 nov. 1989 şi 31
ian. 1992 - 1994.
2. Cenaclul „V. Voiculescu” nu este persoană juridică, acesta desfăşurându-şi
activitatea sub patronajul Bibliotecii judeţene din Buzău.
3 Cenaclul își propune să-şi desfăşoare activitatea pe două direcții:
• creația literară: poezie, proză, eseu, dramaturgie, epigramă etc.;
• organizarea de activităţi cultural-artistice.
4. Scopurile cenaclului:

Să fie parte activă în efortul de creştere valorică şi promovare a culturii
buzoiene;

Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente, îmbunăţirea prin critică
constructivă a creaţiilor literare prezentate în cadrul şedinţelor;

Să sprijine scriitorii care vor să debuteze, dar şi pe cei consacraţi;

Editarea anuală a unei antologii a cenaclului;

Editarea unei reviste online sau /şi în ediţie print (tipărită);

Promovarea creaţiilor literare ale membrilor săi în reviste din ţară şi din
străinătate;

Obţinerea de sprijin din partea autorităţilor locale, naţionale, de stat sau
private, pentru editarea cărţilor membrilor săi;

Organizarea unor concursuri de creaţie literară;

Găzduirea de colocvii, conferinţe, lansări de carte, comunicări ştiinţifice;

Participarea la evenimente culturale locale sau naţionale;

Colaborarea cu alte cenacluri din ţară şi din străinătate.
5. Poate să facă parte din acest cenaclu oricine doreşte, pe baza adeziunii,
cuprinzând principalele date personale şi de activitate literară; participarea
inactivă la cenaclu este liberă.

6. Acest cenaclu are drept țintă toate categoriile de vârstă, indiferent de
activitatea întreprinsă și domeniile de interes atâta timp cât nu contravine
prezentului regulament și nu aduce prejudicii de orice fel
membrilor/simpatizanților săi (politice, antisemite, denigratoare); sunt
interzise dezbaterile și/sau propaganda politică în cadrul cenaclului.
7. Conducerea cenaclului va fi asigurată de un birou format din 5 membri, cu
următoarea componenţă:
- preşedinte executiv;
- secretariat;
Membrii biroului cenaclului au un mandat de 2 ani şi se vor afla sub
directa coordonare a conducerii Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău,
prin delegatul său numit, care hotărăşte activitățile și modalităţile de
desfășurare.
8. Întâlnirile de cenaclu au loc în ultima zi de miercuri din lună, între orele
17.00 - 19.00 sau, în situaţii speciale, la date care vor fi anunțate pe site-ul
Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău (www.bjvvbuzau.ro); întâlnirile se
vor desfășura în incinta Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău (bd. Unirii
nr. 140 A).
9. Finalitatea oricărei activități a cenaclului literar are drept scop atragerea de
noi membri și promovarea lor prin mijloacele pe care Biblioteca judeţeană le
are la dispoziție (site-ul instituţiei, mass-media etc.).
10. Promovarea creațiilor membrilor cenaclului trebuie să respecte următorii
pași:
• Toate creațiile care sunt propuse spre promovare trebuie să fie trimise în
două direcții:
- în format electronic la adresa de e-mail a cenaclului: viorelfrincu@yahoo.com
sau
- prezentate în ziua desfășurării ședinței de cenaclu în formă imprimată pentru
cel puțin jumătate din participanți;
• În cazul materialelor de creație literară, se pot trimite între 5 (cinci) până la
10 (zece) poezii (epigrame), până la 2 (două) texte de proză sau 2 (două) eseuri
din partea unui singur autor;

• Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori în
conceperea sau prezentarea creațiilor membrilor cenaclului, răspunderea și
drepturile de autor aparținându-le în totalitate.
11. Cenaclul este o activitate liberă, de reconfortare, cu deschidere către
membrii săi care pot propune și susține financiar diverse activități literarartistice.
12. Propunerile trebuie să fie adresate și argumentate membrilor comitetului
de organizare și conducerii Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău.
13. Participarea în cenaclu este o activitate benevolă, de timp liber și nu este
obligatorie.
14. Orice activitate/manifestare a cenaclului se va face cu respectarea
prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcționare al Bibliotecii
Judeţene „V. Voiculescu” şi al cenaclului.








Activităţi propuse în anul 2016:
Lectura în cadrul cenaclului a creaţiilor literare ale membrilor săi;
Discutarea în manieră critică şi constructivă a creaţiilor;
Selectarea celor mai bune texte în vederea publicării lor în revista
cenaclului (în format electronic şi/sau imprimată);
Întâlnirea cu scriitori consacraţi din ţară şi străinătate;
Colaborarea cu alte cenacluri literare;
Organizarea de manifestări cultural-literare - Festivalul-concurs
„Primăvara poeţilor”, lecturi publice, saloane literare, colocvii cu o tematică
prestabilită etc. -, cu participarea nemijlocită a membrilor cenaclului.

