Image
not found
or type unknown
Uniunea
Scriitorilor
din

România - Filiala Timi?oara
Published on Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Timi?oara (http://uniuneascriitorilortm.ro
)
Home > Ateliere de la Române?ti

Ateliere de la Române?ti

[1]

În perioada 3-14 iunie 2012, la Centrul de Jurnalism din satul Române?ti, comuna Tome?ti,
jude?ul Timi?, se va desf??ura cea de a VII-a edi?ie a Taberei transfrontaliere de crea?ie
literar? Atelierele de la Române?ti, în cadrul unui proiect finan?at de Institutul Cultural Român
/ Direc?ia Români din Afara ??rii.
Manifestarea este organizat? de Filiala Timi?oara a Uniunii Scriitorilor din România, în
parteneriat cu Funda?ia Vest pentru Jurnalism Regional ?i Euroregional ?i, respectiv, revistele
„Lumina” (Pan?evo) ?i „Libertatea” (Novi Sad), care grupeaz? în jurul lor majoritatea
scriitorilor români din spa?iul ex-iugoslav (Regiunea Autonom? Vojvodina ?i Valea Timocului).
În spiritul unei tradi?ii deja constituite, proiectul are ca obiectiv cultivarea, promovarea ?i
consolidarea parteneriatului ?i bunelor rela?ii dintre scriitorii membri ai Filialei Timi?oara a
Uniunii Scriitorilor din România ?i scriitorii români membri/nemembri care tr?iesc ?i î?i
desf??oar? activitatea în Regiunea Autonom? Vojvodina din Serbia..
Beneficiarii proiectului sunt, al?turi de scriitorii participan?i (Slavco Almajan, Ioan Baba,
Du?an Baiski, Nina Ceranu, Ilie Chelaru, Ana Baiski, Ion C?liman, Nicu Ciobanu, Constan?a
Marcu, Dumitru Opri?or, George Popovici, Marian Odangiu (ini?iatorul ?i coordonatorul
proiectului), cei peste dou?zeci de scriitori din zona de implementare (Lugoj-F?get-Deva),
autorit??ile locale ?i locuitorii din arealul F?get-Române?ti-Tome?ti, care sunt implica?i direct
în activit??ile derulate, precum ?i al?i iubitori de literatur? atât din zon?, cât ?i comunitatea
român? din Regiunea Autonom? Vojvodina ?i Valea Timocului.
Manifestarea include, pe lâng? serile de lectur?, lans?ri de carte, excursii de documentare,
întâlniri cu autorit??ile locale ?i cu personalit??i literare din zon?, vizite la obiective turistice ?i
culturale.
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