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Uutiskirje
ePublisher tuotoksia


Internetsivusto, joka sisältää monikielisen,
kansainvälisen
kommunikaatioalustan
ammatti- ja harrastelijarunoilijoille sekä kääntäjille, sähköisille runonkirjoituspeleille
sekä runokirjaston suurelle yleisölle.
(http://www.epublisher-platform.eu/)



Runo- ja kääntäjäyhteisöjen, kulttuuri- ja
taideinstituutioiden sekä organisaatioiden
edustajien verkosto



Paikallisia
runonlukuja
edistämistapahtumia,
joihin
runouden
videoprojisointia
rakentamiseen jäsenmaissa



Kansainvälisiä runofestivaaleja Liettuassa,
Puolassa, Portugalissa ja Suomessa



Dokumenttielokuvia
runofestivaaleista



Verkkojulkaisu
levittämiseksi

Mikä ePublisher on?
ePublisher on EU “Creative Europe / Culture”
ohjelman rahoittama hanke, joka alkoi 1.7.2015 ja
päättyy 30.7.2017.
ePublisher pyrkii tukemaan yleisön kehittymistä ja
eurooppalaisen kirjallisuuden kiertoa, ja siten
edistämään
kiinnostusta
eurooppalaisen
kulttuurin aineelliseen ja aineettomaan perintöön
ja luoviin teoksiin sekä helpottamaan niiden
saatavuutta.

ePublisher on neljän eurooppalaisen organisaation
yhteistyön tuote:
P1 - Soros International House
Lithuania – the coordinator

P2 - Zwiazek Stowarzyszen
MULTIKULTURA
Poland

runouden
sisältyy
seinien

kansainvälisistä

hankkeen

P3 - Município de Lousada
Portugal
P4 - Turun kansainväliset
kulttuurimarkkinat yhdistys ry
Finland

tulosten
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Uutiskirje
ePublisher aikaansaannoksia kansainvälisellä tasolla
Projektitiimi tapaa Liettuassa


Ensimmäinen yhteistyötapaaminen pidettiin Vilnassa, Liettuassa
27.-28.10.2015.

Virallisen kokouksen aluksi Creative Europe Liettuan osaston
päällikkö E. Deltuvaité sanoi tervetuliaissanat.
Kokouksen aikana keskusteltiin monista projektin toteuttamiseen
liittyvistä asioista, kuten projektin hallinto ja osallistujien tehtävät
sekä päävastuut, rahoitus- ja raportointikysymykset, sisäinen
arviointi ja kommunikointi, projektin laajentamisstrategia ja materiaalit sekä ensimmäisen vuoden toimintasuunnitelma ja
aktiviteetit.
Liettuan-vierailun aikana yhteistyökumppaneilla oli mahdollisuus
tutustua Uzupis Art incubatoriin, joka on yksi projektin
yhteistyötahoista.
Ohjelmassa oli käynti Incubatorin Galera ja
Kalnas -gallerioihin. Organisaation edustaja esitteli Uzupiksen
„tasavalta“ -organisaatiota ja kertoi sen ainutlaatuisesta
ilmiömäisyydestä, johon kytkeytyvät alan ylellisen imagon luominen
ja luovan ja kultturiteollisuuden voimakas potentiaali keskittyy.
Kokoukseen osallistui myös IT-yritys Webas.lt, edustajia. Webasit
vastaa projektin internetsivuston toteutuksesta ja runouden
kirjoitus- ja kääntämisalustasta.



Internetsivuston julkinen osa lanseerattiin 8.11., kun
taas alusta avataan helmikuun 2016 loppuun mennessä.
Runoilijoita ympäri maailmaa kutsutaan julkaisemaan ja
levittämään runojaan sekä kääntäjiä kääntämään niitä.



Seuraavassa yhteistyötapaamisessa maaliskuussa 2016
keskustellaan internetsivuston verkkotyökaluista sekä
tulevista runotapahtumista. Krakow, Poland.

ePublisher paikallisia aikaansaannoksia
TKKY on informoinut yhteistyökumppaneita hankkeesta, sen
The Project Team Meets in Lithuania
tavoitteista ja tulevista tuloksista. Olemme järjestäneet
monta
infotilaisuutta
paikallisille
organisaatioille.
Järjestämissämme kansainvälisissä kilpailufestivaaleissa
Inspiration ja Scandinavian Wave 2015 (elokuussa 2015)
sekä NORTHERN LIGHTS 2016 (tammikuussa 2016)
esittelimme ePublisher -hanketta yleisölle ja tapahtumien
osallistujille. Olemme pitäneet muutaman hanke-esittelyn
myös
muiden
organisaatioiden
järjestämissä
kulttuuritapahtumissa. Olemme solmineet uusia kontakteja
kulttuurialan edustajien kanssa.

Contact e-mail: info@semconsulting.fi

