Pentru autori
Asociația noastră se adresează tuturor autoarelor și autorilor care au publicat cărți, articole sau alte
opere sau au opere terminate și caută modalități de publicare al acestora. Lungimea resp. volumul
operelor realizate nu este relevantă, deoarece pe pagina Promosaik sunt binevenite și texte mai
scurte, articole sau comentarii. Autorii au posibilitatea să prezinte și să publice pe pagina Promosaik
subiecte interesante sub formă de știri sau recenzii ale unor cărți relevante din principalele domenii
de activitate ale Asociației.
Pentru noi nu este relevant nici faptul că sunteți un scriitor profesionist sau doar un amator, pentru
că este mult mai important să scrieți cu pasiune, dedicându-vă subiectelor cultură, limbi, religii,
educare pentru pace și dialog. Asociația dorește să devină un pod între autori și opinii, facilitând
astfel dialogul între diferitele culturi, limbi, națiuni și religii. Pe această idee se bazează activitatea
Promosaik: reunirea diferitelor culturi și religii, limbi și națiuni.
Dacă doriți să publicați operele dumneavoastră, o puteți face pe pagina noastră de internet. Pe de o
parte aveți posibilitatea să vă publicați operele semnând cu numele dumneavoastră, pe de altă parte
aveți șansa să vă găsiți sponsori interesați de lucrarea dumneavoastră care să vă ajute ca ideile
dumneavoastră să ajungă la un public și mai larg.
Vă ajutăm și în cazul în care doriți traducerea operelor dumneavoastră în alte limbi pentru ca ideile și
concepțiile dumneavoastră să fie accesibile și cititorilor din alte țări.
Portalul nostru se adresează
 autoarelor și autorilor
 scriitoarelor și scriitorilor amatori
 jurnalistelor și jurnaliștilor
 poetelor și poeților
 militantelor și militanților pentru drepturile omului
 militantelor și militanților pentru drepturile femeii
 intelectualelori și intelectualilor din toate domeniile
care se ocupă cu una dintre subiectele de mai jos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultură
Religii
Educare pentru pace
Dialog intercultural
Evenimente actuale
Drepturile omului
Drepturile femeii și feminism
Copii din toată lumea
Științe sociale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limbi
Politică
Sprijin pentru dezvoltare
Pedagogie
Literatură
Psihologie
Rasism și xenofobie
Istorie
Cultură și muzică

Asociația oferă autoarelor și autorilor următoarele servicii în mod gratuit:

•
•
•
•
•

Publicarea de știri, recenzii, cărți, comentarii, articole, texte și alte materiale pe pagina de
internet a Asociației
Publicare sub numele propriu cu un scurt profil al autoarei resp. al autorului
Posibilitatea de a întâlni sponsori pentru publicarea operelor proprii
Traducerea în cadrul sponsorizării în diverse limbi a operelor proprii de către firme sau
persoane pasionate de cultură
Extinderea și diferențierea publicului cititor a operelor proprii prin propagarea acestora pe
internet.

Dacă scrieți cu plăcere și doriți ca opinia dumneavoastră referitore la diverse subiecte să ajungă la un
public larg, să provoace o dezbatere serioasă și să nu se piardă între mulțimea de păreri de pe
internet, atunci la Promosaik sunteți exact la locul potrivit.
Nu este în interesul Asociației noastre ca după apariția pe pagina noastră operele dumneavoastră să
fie uitate. Noi suntem interesați ca prin Asociația noastră aceste opere să intre în atenția sponsorilor
care vă vor ajuta să faceți aceste opere accesibile unui public mai larg, din alte țări iar, în caz ideal
acestea să fie prezentate în cadrul unui eveniment organizat în cadrul Asociației.
Pentru a publica un material pe pagina noastră vă rugăm să contactați reprezentanta/reprezentantul
Asociației din țara dumneavoastră. Acesta vă va asista pentru publicarea materialului dumneavoastră
pe pagina Promosaik.
Desigur, reprezentantele/reprezentanții vă stau la dispoziție pentru întrebări referitoare la Asociație
și scopul acesteia și așteaptă materialele dumneavoastră!
La rubrica de contact găsiți adresele reprezentantelor/reprezentanților Promosaik din țara
dumneavoastră: link
Vă așteptăm cu drag.
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