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Skaitote poeziją įvairiomis kalbomis?
Patys kuriate eilėraščius?
Domitės meniniu vertimu?
Norėtumėte pasidalinti savo kūryba su
benrdaminčiais?
Junkitės prie mūsų tarptautinės
bendruomenės internete:

ePUBLISHER platformoje Jūs galite:

 Skaityti ir mėgautis poezija iš gausios ePublisher virtualios
bibliotekos, sukaupusios virš 900 eilėraščių bei vertimų,
kuriuos įkėlė autoriai iš įvairiausių šalių;
 Atlikti eilėraščių ir poetų paiešką, naudojantis įdiegta
paieškos sistema;
 Bendrinti savo kūrinius platformoje vienu palės
paspaudimu;
http://www.epublisher-platform.eu  Sulaukti įvertinimo bei komentarų iš bendraminčių;
 Reikšti nuomonę apie kitų žmonių sukurtus / išverstus
eilėraščius;
 Jungtis prie mūsų gyvos poetų, vertėjų, poezijos mylėtojų
bendruomenės, jungiančios bendraminčius ne tik iš
projekte dalyvaujančių Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos bei
Suomijos, bet ir iš JAV, San Marino, Serbijos, Slovėnijos,
Brazilijos;
 Bendrauti su poetais, vertėjais ir poezijos mylėtojais iš
įvairiausių pasaulio kampelių;
 Sukurti savo eilėraštį, naudojantis virtualiu poezijos
kūrimo žaidimu;
 Daugiau sužinoti apie garsius poetus iš Lietuvos, Lenkijos,
Skaitykite eilėraščius iš mūsų nuolat didėjančios
Portugalijos bei Suomijos, apsilankius platformos rubrikoje
kolekcijos:
„Mėnesio poetas“;
 Peržiūrėti projekto partnerių sukurtus video filmus,
fiksuojančius poezijai skirtų renginių akimirkas;
 Sekti projekto naujienas ir įvykius.
Pasinerkite į magišką poezijos pasaulį kartu su ePUBLISHER!

Apsilankykite platformoje ir PATYS sukurkite eilėraštį!
http://www.epublisher-platform.eu/game/

Susisiekite su poetais iš viso pasaulio:

Dalinkitės savo įspūdžiais, palikite komentarus:
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Trečiasis ePublisher partnerių susitikimas Suomijoje
Rugsėjo 26-27 d. Turku mieste (FI) įvyko trečiasis projekto
partnerių susitikimas.
Partneriai iš Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos bei Suomijos aptarė
projekto aktualijas, apžvelgė poezijos populiarinimui skirtus
renginius, įgyvendintus partnerių šalyse, aptarė projekto dalyvių
atsiliepimus, aptarė artimiausiu metu planuojamas projekto
veiklas.
Partneriai aptarė platformoje sukauptą poezijos ir vertimų
kolekciją, kalbėjosi apie kiekvienos šalies pasiekimus
kolektyvinio rašymo srityje, numatė labai svarbių projekto
renginių – tarptautinių poezijos festivalių kalendorių.

Poezijos populiarinimo renginiai Lietuvoje
SIH nuo 2016-ųjų balandžio organizavo poezijos skaitymus bei ekskursijas į įvairias su poezija susijusias vietas:
 Balandžio 8 d. įvyko susitikimas su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto klausytojais ir knygų klubo nariais.
Renginio metu vyko poezijos skaitymai, diskusija apie šiolaikinę poeziją ir jos publikavimo būdus, prof. V. Šlekienė skaitė
paskaitą apie poeto Vytauto Mačernio gyvenimą bei kūrybą.
 Gegužės 23-27 d. SIH surengė festivalį “SIH poezijos pavasaris” , kuriame SIH studentai ir dėstytojai skaitė Lietuvos ir
užsienio poetų eiles, kūrė eilėraščius, dalyvavo diskusijose apie poeziją.
 Gegužės 27 d. aktyviausi ePublisher platformos vartotojai dalyvavo literatūrinėje išvykoje į Anykščius bei poezijos
skaitymo renginyje, kuris vyko romantiškame Burbiškio dvare.
 Birželio 3 d. kavinėje Coffee Inn surengėme susitikimą su populiariu šiuolaikiniu Lietuvos poetu Rimvydu Stankevičiumi.
Renginio metu aktoriai G. Malinauskaitė, A. Stankūnaitė ir D. Laukys atliko įspūdingą programą, sudarytą iš rinktinių
poeto eilėraščių bei dainų.
 Spalio 7 d. didelė grupė aktyviausių projekto dalyvių – poetų, vertėjų bei poezijos mylėtojų – aplankė poetinį Kauną. Šia
išvyka norėjome prisiminti ir pagerbti du žymiausius Lietuvos poezijos klasikus - Maironį bei Salomėją Nėrį, aplankėme
the Maironio lietuvių literatūros muziejų ir S.Nėries memorialinį muziejų.

lietuva

Nepraleiskite progos dalyvauti ePublisher POEZIJOS FESTIVALIUOSE 2017-aisiais!

2017 m. kovo 17-18 d. – Krokuva, Lenkija

2017 m. gegužės 12-13 d. –Vilnius, Lietuva

2017 m. 7-8 d. – Turku, Suomija

2017 m. birželio 6-7 d. –Lousada, Portugalija

Daugiau informacijos projekto platformoje adresu http://www.epublisher-platform.eu
Projekto koordinatorius ir partneris Lietuvoje:
Soros International House http://www.sih.lt, info@sih.lt
Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius, tel. +370 5 2724879; +370 600 20636

