FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL

Seção Brasileira do IBBY
16º CONCURSO FNLIJ LEIA COMIGO! — 2017

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil — FNLIJ, seção brasileira do
International Board on Books for Young People — IBBY, enfatiza em seu
trabalho de formação de leitores a importância da leitura literária partilhada
entre adultos, crianças e jovens. Além de desenvolver ações voltadas para a
escola, para bibliotecas e para outros espaços sociais, tem procurado
incentivar junto às famílias o interesse pela leitura, acreditando que o adulto
próximo à criança e ao jovem é o principal mediador entre eles e os livros. Em
2001, a FNLIJ criou a campanha Leia Comigo! e, em 2002, o Concurso FNLIJ
Leia Comigo!, agora em sua 16ª edição.

16º Concurso FNLIJ Leia Comigo
Regulamento
Inscrição:
-

Poderão participar adultos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;

-

Os textos poderão ser inscritos em 2 categorias:
a) Relato em forma de ficção, cujo tema seja uma situação de leitura
partilhada;
b) Relato de uma situação real, com a apresentação da leitura partilhada
entre adultos e crianças e/ou jovens;

-

Cada inscrito poderá participar nas duas categorias;

-

Cada relato deverá estar identificado pelo autor em qual das categorias
que seu texto está inscrito;

-

Cada relato deve ser apresentado impresso em três cópias, em papel A4,
fonte Arial 12, espaçamento 1,5, tendo o máximo de três laudas, com um
título, o pseudônimo do autor e uma folha em separado com os dados do
participante (nome completo, endereço/cep, telefone, e-mail, cidade e
estado);
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-

Os trabalhos deverão ser enviados até 30 de abril de 2017 (data de
postagem do correio) para a sede da FNLIJ:
FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL — FNLIJ
Rua da Imprensa nº 16, salas 1212-1215
CEP 20.030-120 — Rio de Janeiro — RJ

-

Após o concurso, os trabalhos não serão devolvidos.

Julgamento:
-

A comissão julgadora será composta por especialistas indicados pela FNLIJ;

-

A seleção dos textos levará em conta critérios como: originalidade na
abordagem do tema, organização de ideias e criatividade na elaboração
dos relatos.

Divulgação dos Vencedores:
Os resultados do concurso serão comunicados diretamente aos vencedores
pela FNLIJ e divulgados no Notícias e no site da FNLIJ: www.fnlij.org.br.

Premiação:
-

Os vencedores de cada categoria receberão um acervo de livros para
crianças e jovens, doado pela FNLIJ;

-

A entrega dos prêmios será feita durante o evento: 19º Salão FNLIJ do Livro
para Crianças e Jovens, que se realizará na cidade do Rio de Janeiro, de 31
de maio a 10 de junho de 2017, no Centro de Convenções SulAmérica;

-

Os textos selecionados serão publicados no jornal Notícias da FNLIJ.
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