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În perioada 29 mai–07 iunie 2010, la Centrul de Jurnalism din satul Române?ti, comuna
Tome?ti, jude?ul Timi?, se va desf??ura cea de a III-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.
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.
În scopul atingerii acestui obiectiv, proiectul î?i propune s? promoveze experien?a
acumulat? ?i rezultatele ob?inute în urma desf??ur?rii primei edi?ii (2007) a programului
(finan?at? de Uniunea Scriitorilor din România), precum ?i a Edi?iei a II-a (2009) (finan?at?
de Institutul Cultural Român), cu spijinul partenerilor 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).
Grupul ?int? al proiectului este constituit din zece scriitori membri ai Filialei Timi?oara a
Uniunii Scriitorilor din România.
Beneficiarii proiectului sunt, al?turi de scriitorii participan?i, cei peste cincisprezece scriitori
din zona de implementare (Lugoj-F?get-Deva), autorit??ile locale ?i locuitorii din arealul F?getRomâne?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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