2016 m. balandis

NAUJIENlaiškis
Rašai eiles?
Verti poezijos tekstus?
Mėgsti poeziją?
Registruokis platformoje!
http://www.epublisher-platform.eu/register

ePublisher platforma:
naujienos
 Projekto platformos poezijos bibliotekoje savo
kūrybą jau publikuoja ne tik poetai ir vertėjai
iš keturių partnerių šalių, bet ir autoriai iš
Jungtinių Amerikos Valstijų, San Marino,
Serbijos, Slovėnijos.
Poetų ir vertėjų bendruomenės narių gretos
platformoje sparčiai auga!
 Balandžio mėnesį platformoje atsiras nauja
skiltis “Mėnesio poetas”, kurioje projekto
partneriai pristatys žymius ir populiarius
poetus iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir
Portugalijos.
Balandį pristatysime vieną iš
šiuolaikinių
Lietuvos
poetų
Stankevičių ir jo kūrybą.

žymiausių
Rimvydą

Gegužę – žymų lenkų poetą, birželį – suomių,
liepą – portugalų.
Mėgaukis garsių poetų eilėmis!

 Projekto partneriai savo šalyse organizuos
kolektyvinio poezijos rašymo seminarus. Kolektyviai
sukurtos eilės bus publikuojamos platformos skiltyje
„Collaborative Poems“.
Prisijunk prie kolektyvinio poezijos rašymo
Lietuvoje!
 Jau parengta pirminė internetinio poezijos rašymo
žaidimo versija. Žaidimą – pagalbinę priemonę
kuriantiems eiles – galėsite išbandyti jau netrukus!
Apsilankyk projekto platformoje ir sukurk savo
eilėraštį!
http://www.epublisher-platform.eu/game/

2016 m. balandis

NAUJIENlaiškis
Lenkijoje įvyko antrasis projekto „ePublisher“ partnerių susitikimas
 Partneriai aptarė rezultatus, pasiektus iki šiol –
pristatė projekto platformoje savo kūrybą
publikuojančius poetus ir vertėjus, taip pat
pasidalijo idėjomis apie artėjančius poezijos
renginius savo šalyse. Buvo aptarti vidinės
vertinimo apklausos rezultatai, pirmųjų savo
poeziją projekto platformoje publikavusių poetų
bei eiles verčiančių vertėjų atsiliepimai apie
platformos funkcionalumą.

 2016 m. kovo 15-16 d. Lenkijoje, Krokuvoje įvyko antrasis
konsorciumo susitikimas.
 Susitikime dalyvavo projekto „ePublisher“ partneriai iš
Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir Portugalijos, taip pat lenkų
poetas, scenaristas, dainų autorius, Rašytojų Asociacijos
narys Michal Zablocki, kuris prisidės prie projekto kaip
kolektyvinio poezijos rašymo ekspertas. Prie susitikimo
prisijungė ir Lousados (Portugalija) miestelio meras Pedro
Machado, kuris vadovauja savivaldybei, dalyvaujančiai
projekte.

Partneriai diskutavo apie kolektyvinį rašymą
platformoje, aptarė finansinio atsiskaitymo,
projekto sklaidos partnerių šalyse, vidinės
komunikacijos klausimus bei pasiskirstė darbais
artimiausiam laikotarpiui.
 Vizito Krokuvoje metu, apsvarstę darbinius
klausimus, partneriai taip pat dalyvavo socialinėjekultūrinėje programoje – apžiūrėjo Česlovo Milošo,
1980 m. Nobelio premijos laureato poezijos srityje,
namą, aplankė senąjį žydų kvartalą, Rašytojų
Asociacijos būstinę, seniausią ligi šiol Europoje
veikiantį knygyną.

 Kitas partnerių susitikimas įvyks 2016 m. rugsėjo
mėn. Turku mieste, Suomijoje.

Poezijos renginiai Lietuvoje
Siekiant populiarinti poeziją Lietuvoje, Soros International
House nuo 2016 m. balandžio mėnesio organizuos viešus
poezijos skaitymus, ekskursijas po svarbias ir žymias poezijos
vietas, vaizdo projekcijų pagalba ant miesto pastatų sienų
demonstruos žymių poetų ir aktyvių projekto platformos
vartotojų eiles.
Artimiausi renginiai:
 2016 m. balandžio 8 d. Lietuvos edukologijos
universiteto II rūmuose įvyks susitikimas su Trečiojo
amžiaus universiteto studentais bei Knygų mylėtojų klubo
nariais. Vyks poezijos skaitymai, diskusija apie
šiuolaikinės poezijos rašymą ir pristatymą, prof. V.
Šlekienė skaitys paskaitą apie poeto V. Mačernio kūrybą.
 2016 m. gegužės 23-27 d., kasmet rengiamo tarptautinio
poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ metu, SIH
studentai įvairiomis kalbomis skaitys Lietuvos ir užsienio
autorių poeziją, organizuos poezijos aptarimus.

 2016 m. gegužės 28 d. vyks ekskursija į
Anykščius – daugelio garsių Lietuvos rašytojų
gimtinę. Aplankysime A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Žukausko
memorialinį
muziejų,
paminklą literatūros klasikui J. Biliūnui “Laimės
žiburys“, Burbiškių dvare vyks A. Baranausko
poemos „Anykščių šilelis“ skaitymai.
 2016 m. birželio 3 d. Vagos „Pilies“ knygyne
įvyks susitikimas su populiariu lietuvių
autoriumi R. Stankevičiumi, kurio metu aktoriai
G. Malinauskaitė, A. Stankūnaitė ir D. Laukys
skaitys jo kūrybos eiles. Prieš renginį ir jo metu,
ant
Šv.
Jonų
bažnyčios
sienų
bus
demonstruojamos
vaizdo
projekcijos
su
populiariausių R. Stankevičiaus kūrinių tekstais.

Kviečiame dalyvauti mūsų renginiuose!!!

Kontaktai: info@sih.lt

