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Se află sub lumina tiparului o nouă carte semnată de scriitoarea craioveană DOINA DRĂGUŢ:
este vorba de volumul de versuri intitulat GÂNDURI DE LUMINĂ, găzduit de Editura UZP,
Bucureşti, 2019, coperta cărţii fiind personalizată cu o lucrare a pictorului Eduardo Rodriguez
Calzado.

Despre creaţia literară a Doinei Drăguţ, Galina Martea scria, în revista NAŢIUNEA:
Având la bază profesiunea de matematician, licenţiată a Universităţii din Craiova,
facultatea de matematică-informatică, Doina Drăguţ (poet, eseist, romancier, critic literar
şi de artă, publicist, jurnalist) a reuşit să se afirme cu mult succes şi în domeniul
literaturii, în timp, punând în lumină un şir de lucrări literare destul de preţioase. Debutând în
1994, cu volumul de versuri „Ceasuri de îndoieli” (Editura Spirit Românesc), ulterior, (...)
publică şi alte cărţi de poezii, eseuri, romane, critică literară şi de artă care, la rândul lor, sunt
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lucrări de valoare pentru literatura naţională română. Astfel, facem cunoştinţă cu volumul
„Suferinţele unui redactor”, roman (Editura Alma, 2006), „Detaşare într-un spaţiu dens”,
poezii (Editura Spirit Românesc, 1995), „Spaţiul din nelinişti”, poezii (Editura Scribul, 1998),
„Ochiul de lumină”, poezii (Editura Scrisul Românesc, 2000), „Arabescuri”, eseuri (Editura
Spirit Românesc, 1995), „Nelinişti prin timp”, eseuri, prefeţe, recenzii şi cronici literare, cronici
plastice (Editura Sitech, 2010), „Individualitatea destinului”, eseuri privind individualitatea
destinului în artă (Editura Spirit Românesc, 1996), „Timpul dintre valuri de lumină”, poezii
(Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2014).
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