APARIŢII EDITORIALE, STARPRESS 2015
În luna ianuarie 2015 iubitorii de literatură s-au putut bucura de apariţia volumelor
ANTOLOGIA „IARNA SCRIITORILOR“ STARPRESS 2015 şi ANTOLOGIA
„SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME“ STARPRESS 2015,
antologie bilingvă, română-spaniolă, volume editate de Ligya Diaconescu, director general al
S.C. Starpress SRL Râmnicu Vâlcea şi al Asociaţiei Internaţionale de Cultură şi Turism,
STARPRESS.
Scriitoarea şi jurnalista Ligya Diaconescu prin antologiile ce le editează, revista
STARPRESS, concursurile de creaţie literară şi manifestările cultural-literare contribuie la
dezvoltarea culturii şi literaturii române.
Oricare carte ce transmite cititorului informaţii valoroase ce pot să fie fructificate
constituie „lada de zestre a culturii neamului românesc“ (Al. Florin Ţene, Preşedintele
Naţional al LSR, în Predoslovie pentru „Iarna Scriitorilor“ – Starpress 2015, pag. 5), fiindcă
„Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul nu se poate. Şi fără cultura poporului, orice
alcătuire economic, orice formă politică n-au nicio valoare.“ (Nicolae Iorga)
Antologiile apărute în luna ianuarie 2015 şi menţionate mai sus au adunat în paginile lor
creaţii ale scriitorilor români din întreaga lume.
„Când primăvara vine, totul prinde viaţă şi ne îndeamnă să fim veseli şi plini de
exeuberanţă.“ spune Tudosia Lazăr în Povestea lăcrămioarei, pag. 115, ANTOLOGIA
„IARNA SCRIITORILOR“ STARPRESS 2015.
Fiecare scriitor ce simte în sufletul său focul creator începe să facă mlădiţe, cu alte cuvinte,
să prindă viaţă. Cu timpul soarele creator va îngriji o grădină bogată „Violeta avea o grădină
cu flori de tot felul. Nu conta că este primăvară sau toamnă târzie. Florile erau cele care îi
mângâiau privirea zi de zi.“ (Tudosia Lazăr)
Cărţile sunt cele care mângâie privirea scriitorilor şi cititorilor. Ele sunt flori vii, ivite în
primăvara vieţii şi care nu se vor ofili niciodată, indiferent de anotimp.
Mădălina Iuliana Muşat în proza „A doua şansă“, pag. 164 – 165, ANTOLOGIA
„SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME“ STARPRESS 2015
îndeamnă pe cititor să nu-şi risipească viaţa, ci să fructifice fiecare clipă a existenţei sale
„Maşina se oprise în faţa unei porţi vechi. Castanul bătrân căzuse peste gard, iar poarta era
aproape distrusă. […] Avea aproape 85 de ani […] Nu se căsătorise niciodată. Iubise de
câteva ori, dar abandonase de fiecare dată când lucrurile deveniseră cu adevărat serioase. […]
– A fost un vis? se întrebă cu vocea tremurând. Şi dacă am visat înseamnă că… […] Nu se
terminase, încă mai avea timp.“
Cel care îşi face timp pentru a se îmbogăţii spiritual va simţi la finalul vieţii că nu a trăit
degeaba.
Orice apariţie editorială ce transmite prin osteneala autorului experienţe de viaţă contribuie
la dezvoltarea culturală şi spirituală a unui popor.
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