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 זרמים העברי הקורא אל לקרב מבקש "קשת"
 של התפתחותו את המעצבים ורוחניים ספרותיים

 הכולל מתחומה עיונים לפניו להביא ובן דורנו
תרבות־האדם. מורשת של

 תביעתו את יכלתו, כפי לספק׳ מבקש "קשת"
 הנערכת ליצירה העברי הקורא של הגוברת

 או האמנותית איכותה שום על בראש־וראשונה
 לפניו ולהביא הסגולי, הרעיוני משקלה שוט על

בת־זמננו. והעולמית העברית היצירה ממיטב

 מכמה להכיר העברי לקורא לסייע מבקש "קשת"
 המרכזיים והמאורעות הבעיות את צדדים וכמה

 אף המזרח, של ובפרט חיים, אנו בו העולם של
 הוויתנו של שאלות־היסוד לליבון לתרום גם

והתרבותית. החברתית

 רוח־פרצים ולהכניס חלונות לקרוע מבקש "קשת"
 והמחשבה העברית הספרות בחדרי מרעננת

 הנמנים והוגים ליוצרים מיפיגש לשמש העברית,
 לצמיחתם עזר שונים, ומחנות שונות אסכולות על
 לנון־קוגפורמיזם מבע מקוריים, כשרונות של

ולחיפושי־דרך.
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