
 

Forumul Naţional Cultural 

 

ediția a IV-a, 2022 

 

Forumul Naţional Cultural „Brâncoveniana” se va desfășura și anul acesta, duminică – 14 

august 2022, începând cu ora 10:00, la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, cu 

binecuvântarea Arhiepiscopiei Târgoviștei. Ajuns la a IV-a ediție, forumul  va integra, ca 

de obicei, concursul de poezie creștină și patriotică „Sub Crucea Sfântului Martir 

Constantin Brâncoveanu”, Simpozionul „Constantin Brâncoveanu și Moștenirea Sa”, 

lansări de carte, expoziții și momente artistice.  

 

 



Programul se va desfășura după cum urmează: 

 ora 11:00 – comunicarea lucrărilor științifice pentru Simpozionul „Constantin 

Brâncoveanu și Moștenirea Sa” 

 ora 12:00 – gala de premiere a concursului de poezie creștină și patriotică „Sub Crucea Sfântului 

Martir Constantin Brâncoveanu” 

 ora 13:00 - lansări de carte, expoziții și momente artistice, invitați speciali  

 

 Participanții pentru simpozion și concurs vor trimite creațiile, în perioada 19 mai – 10 iulie 2022, 

pe adresa de e-mail secretariat@regal-literar.ro . Toate materialele vor avea format Microsoft 

Word, scrise cu diacritice. Autorii vor mai atașa: nume și prenume, data nașterii, localitatea de 

reședință, adresa de e-mail și numărul de telefon.  

 Lucrările științifice și poeziile vor fi publicate în volumul III al antologiei „Reverberații 

Brâncovene”, care va apărea la Editura Bibliotheca, sub îngrijirea Cenaclului Literar-Cultural 

„George Coandă (coord. prof. Valentina Vasile).  

 

mailto:secretariat@regal-literar.ro


Premiile Concursului de poezie creștină și patriotică „Sub Crucea Sfântului Martir Constantin 

Brâncoveanu” vor fi următoarele: 

 Marele Trofeu Brâncoveniana 

 Premiul I – oferit de Arhiepiscopia Târgoviștei 

 Premiul II – oferit de Societatea Scriitorilor Târgovișteni și Editura Bibliotheca 

 Premiul III – oferit de Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala „Mihai Viteazul” DB 

 Premiul oferit de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România  

 Premiul revistei Litere 

 Premiul revistei Regal Literar 

 Premiul revistei TIMPUL Târgoviște 

 Premiul revistei Arena Literară și Editurii Betta 

 Premiul revistei Eroica 

 + alte premii oferite de parteneri. 

 

Juriul concursului de poezie este alcătuit din: 

*actualizat la 29 mai 2022* 

 George Coandă (Președinte de Onoare al juriului – scriitor, jurnalist, istoric al culturii şi 

civilizaţiei, critic literar, geopolitician, profesor universitar), 

 Aureliu Goci (Președintele juriului - critic literar, publicist, muzeograf, politician, profesor de 

limba română),  

 Vilia Banța (scriitoare, poetă, publicistă, matematiciană),   

 Constantin Voicu (poet, publicist, jurnalist, profesor de geografie),  

 Marian Ilie (poet, traducător, diplomat, politician), 

 George D. Piteș (poet, prozator, epigramist, traducător, nuvelist, caricaturist), 

 Claudiu Dumitrache (Secretar al juriului - muzician, poet, eseist, cercetător al psihologiei 

muzicale, jurnalist, editor, politician). 

 

Director executiv al evenimentului,  

prof. Valentina Vasile 

 



 

Forumul Naţional Cultural „Brâncoveniana”  este organizat de 

 Consilul Județean Dâmbovița,  

 Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”,  

 Consiliul Local și Primăria Potlogi,  

 Cenaclul Cultural-Literar „George Coandă” Potlogi, 

 Societatea Scriitorilor Târgovișteni,   

 Uniunea Ziariștilor Profesioniști (filiala „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmbovița),  

în parteneriat cu 

 Arhiepiscopia Târgoviștei,  

 Revista Regal Literar,  

 Cultul Eroilor „Regina Maria” (filiala „Mihai Viteazul” Dâmbovița),   

 Columna Tv, revista TIMPUL Târgoviște, Editura Bibliotheca, revista Litere, revista EROICA, 

Turnul Cetății, revista Arena Literară etc. 

 

 

 

 

Pentru alte informații: secretariat@regal-literar.ro 

www.regal-literar.ro 
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