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Pesemne ca si azi - poate mai mult ca oricand - este nevoie de literatura si mai ales de o noua creativitate dublata de un alt fel de curaj de a
scrie. Despre ce curaj este vorba si mai ales ce presupune acest curaj inovator? Nu ne ramane decat sa aflam. Prezentul volum este rodul...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 20,00 lei
Pret cu reducere: 19,05 lei
Pretul de vanzare: 20,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Pesemne ca si azi, poate mai mult ca oricand, este nevoie de literatura si mai ales de o noua creativitate dublata de un alt fel de curaj de
a scrie. Despre ce curaj este vorba si mai ales ce presupune acest curaj inovator? Nu ne ramane decat sa aflam.

Prezentul volum este rodul proiectului cultural Astazi cititor, maine scriitor!, initiat de editura Herald in 2010, cu scopul de a stimula
creatia literara in randul tinerilor. Printr-un gest de empatie cu cititorii sai: "Cine esti tu? Lasa-ne sa aflam macar o data cine esti dincolo de toate
cartile pe care le citesti. Lasa-ne sa fim si noi cititorii tai, asa cum tu esti cititorul nostru fidel.", editura Herald si-a dorit sa afle raspunsul la o
singura intrebare, e drept care comporta diferite fatete, cam tot atatea la numar cati temerarii sai scriitori...

Grea piatra de incercare, recunoasterea, dezvelirea si imbratisarea propriei fiinte atat de inefabila si in acelasi timp atat de accesibila.
Prin sine dincolo din sine, sa fie oare aceasta cheia catre dimensiunea luminoasa a omului?
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Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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