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Comunicat

Regal Literar
- antologie enciclopedică de poezie română contemporană -

Întrucât sacrificiul a însemnat întotdeauna un gest nobil care arată dragostea, frumosul și
bunăvoința, atât pentru prezent, cât și pentru viitor, ne găsim împreună la cârma unui proiect pe
care dorim să-l facem cunoscut în rândul noilor generații, care vin din urmă cu un imens
potențial creativ poetic, potențial care e necesar să-și găsească inspirația în unele dintre cele mai
bune exemple din cultura poeziei contemporane.
Prin antologia Regal Literar dorim să sugerăm sensul în care e necesar să ne îndreptăm pentru o
cultură poetică și un spirit creativ de valoare, benefic, izvorât din credință, viață, frumos,
dragoste și, nu în ultimul rând, din apăsări.
A sosit momentul să anunțăm prima antologie Regal Literar, care va fi publicată anul viitor
(septembrie 2022), sub egida revistei noastre, antologia fiind coordonată de o comisie formată
din Ștefan-Lucian Mureșanu, Lucian Dindirică, Maria Ivanov, Nicolae Florentin Sreche și
Claudiu Dumitrache.
Ne așteptăm ca autorii români să răspundă apelului pentru acest proiect cu bucurie, interes și
responsabilitate față de consevarea operelor lor și pentru perpetuarea poeziei românești.
Poeții creatori și vorbitori de limba română, din România, Republica Moldova și din întreaga
lume, sunt așteptați să trimită o scrisoare electronică de intenție și materialele pe care le vom
menționa în continuare, pentru a participa la clădirea primei antologii Regal Literar, lucrare care
se dorește a prezenta, într-un mod enciclopedic, atât valorile, inovațiile, curentele creatoare
poetice ale autorilor din ultimii zece ani, cât și spiritul poetic din sferele clasice, prezent în stilul
contemporan al ultimului deceniu.
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Autorii care vor participa la această lucrare vor îndeplini câteva condiții care vor valida,
independent de comisia de coordonare a antologiei, importanța și valoarea creațiilor.

Regulament

Autorii integrați în antologia Regal Literar vor îndeplini cel puțin 4 din următoarele 7
condiții:
1. Publicarea a minimum un volum de poezie în ultimii zece ani.
2. Prezența în cel puțin o altă antologie, ai căror cooronatori dispun de pregătire de
specialitate în domeniul literar, sau într-o antologie apărută la o editură consacrată și de
importanță națională/internațională (ex. Editura Academiei Române, Editura Patriarhiei
Române, Curtea Veche, Humanitas, Meridiane, Editura Științifică și Enciclopedică,
Editura Univers, Cartea Românească, Școala Ardeleană, Junimea, Litera, Doxologia și
alte edituri subordonate instituțiilor guvernamentale, culturale și spirituale de importanță
națională/internațională).
3. Creația autorului a avut aprecierea a cel puțin 2 critici literari sau a unui membru literat al
Academiei Române.
4. Creațiile sale s-au bucurat de publicarea în mai multe reviste literare sau de cultură, ale
căror comisii redacționale sunt formate din critici sau autori importanți.
5. Creațiile autorului s-au bucurat de cel puțin un premiu, primit din partea unei reviste cu
renume, a unui festival/concurs important de literatură, a unei uniuni de creație sau a unei
instituții de cultură cu tradiție și rol semnificativ în promovarea culturii.
6. O creație poetică servește ca text al unei compoziții muzicale consacrate.
7. Creațiile poetice ale autorului au apărut, în ultimii zece ani, într-o publicație al cărei tiraj
a fost de cel puțin 3.000 de exemplare tipărite, sau pe un website al cărui număr de
cititori (unici) a depășit în ultimii 3 ani 500.000/lună.
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Se vor trimite, la adresa de e-mail secretariat@regal-literar.ro, următoarele materiale:
1. Informații și dovezi cu privire la îndeplinirea a cel puțin 4 condiții din cele 7.
2. O imagine portret cu autorul.
3. 5 creații poetice considerate potrivite pentru ceea ce inspiră denumirea antologiei: Regal
Literar.
4. Scurtă biografie (cel mult două pagini Word – text Times News Roman, spațiu 1.5,
mărimea 12).
5. Datele de contact: adresa poștală, număr de telefon, e-mail.


Data limită: 10 august 2022.

Din dorința unui proiect propriu și independent, revista de literatură și cultură Regal
Literar, fără scop patrimonial, fondată la 15 martie 2020, cu scopul de a dezvolta o
comunitate a conservării și perpetuării culturii scrise, se obligă să informeze autorii cu
privire la contribuția fiecăruia în susținerea proiectului antologic.
În urma validării notabilității fiecărui autor și a creațiilor sale pentru includerea în antologie,
acesta va achiziționa, preventiv, cel puțin un exemplar în valoare de 160 RON.
Antologia se dorește a se regăsi pe rafturile bibliotecilor naționale din România, Anglia,
Germania, Franța și Republica Moldova, dar și la bibliotecile județene, universitare și
metropolitane din România.
Conducerea revistei Regal Literar se obligă a expedia câte un exemplar în bibliotecile amintite
mai sus, fiecărui autor inclus în urma achiziționării preventive, dar și punerea antologiei la
dispoziția publicului cititor într-o variant electronică online.
De asemenea, revista Regal Literar se obligă să răspundă și comenzilor pentru exemplarele
fizice.
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Redactor-șef, Claudiu Dumitrache

