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Biuletyn
Czy piszesz wiersze?
Czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem tekstów
poetyckich?
Czy jesteś fanem poezji?
Zarejestruj się na platformie!
http://www.epublisher-platform.eu/register

Aktualności na
Platformie ePublisher
 Biblioteka Poezji platformy zawiera teksty,
opublikowane nie tylko przez poetów i
tłumaczy z czterech krajów partnerskich
projektu,
ale
także
ze
Stanów
Zjednoczonych Ameryki, San Marino,
Serbii, Słowenii.
Wspólnota stale się rozwija!
 Od kwietnia 2016 roku uruchomiono na
platformie nową sekcję "Poet of the Month",
gdzie partnerzy projektu prezentują znanych
i popularnych poetów z Litwy, Polski,
Portugalii i Finlandii.

 Partnerzy organizują współpracę klubów i działania
poetyckiwe w swoich krajach. Wspólnie napisane
wiersze zostaną przedstawione w oddzielnej części
platformy "Collaborative Poems".
Dołącz do wspólnego pisania wierszy!
 Przygotowana jest już wersja beta Gry Pisania
Poezji on-line, którą wysłano do partnerów
projektu z prośba o uwagi. Wkrótce gra zostanie
uruchomiona!
Wejdź na platformę i stworzyć swój własny wiersz!
http://www.epublisher-platform.eu/game/

W kwietniu zostanie zaprezentowany, znany
współczesny poeta litewski Rimvydas
Stankevičius i jego poezja.
W maju - zostanie zaprezentowany słynny
polski poeta, w czerwcu - słynny fiński poeta,
w lipcu - słynny portugalski poeta.

Podziwiajcie wiersze naszych poetów!

Contacts: Multikultura@wp.pl
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Drugie spotkanie Partnerów ePublisher odbyło się w Polsce
 Partnerzy przedstawili osiągnięte do tej pory
wyniki realizacji projektu – przedstawili też
poetów i tłumaczy, którzy dołączyli już do
projektu i opublikowali na platformie swoje
wiersze, a także omówiono plany na kolejne
czytania poezji i wydarzenia promocyjne w ich
krajach. Omówiono również wyniki badań
wewnętrznej oceny realizacji projektu, informacji
zwrotnych na temat funkcjonalności platformy
ocenionej przez poetów i tłumaczy, którzy
opublikowali swoje prace na platformie.
Omówiono także kwestie zbiorowego pisania
poezji,
rozliczeń
finansowych,
rozpowszechniania
projektu,
komunikacji
wewnętrznej i rozpowszechniania działań w
następnym okresie realizacji.

 W dniach 15-16 marca 2016 odbyło się w Krakowie,
Polska drugie spotkanie konsorcjum projektu.

 Podczas wizyty w Krakowie, partnerzy wzięli
również udział w społeczno-kulturowym
programie: zwiedzanie domu Czesława Miłosza,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w
1980 roku, starej dzielnicy żydowskiej
„Kazimierz”, siedziby Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, oraz najstarszej w Europie księgarni
MATRAS.

 W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Litwy, Polski,
Finlandii i Portugalii, a także polski poeta, scenarzysta,
kompozytor, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Michał Zabłocki, który pełni rolę eksperta zbiorowego
pisania poezji, obecny był także burmistrz miasta
Lousada (Portugalia), Pedro Machado, który stoi na  Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się we
wrześniu 2016 roku w mieście Turku, w
czele zaangażowanej w projekt gminy.
Finlandii.

Czytanie poezji i wydarzenia promocyjne w Polsce
W celu propagowania poezji w Polsce, Związek
Stowarzyszeń Multikultura od kwietnia 2016 zorganizuje
wydarzenia publicznego czytania poezji, spotkania poetów
polskich w Krakowie, prezentacje twórczości aktywnych
użytkowników platformy projektu, wycieczki do lokalnych
miejsc poezji , jak również projekcje wierszy na ścianach
budynków miejskich.
Nadchodzące wydarzenia:
 23-24 kwietnia. Spotkanie poetów ePublisher (tylko

dla poetów zalogowanych na platformie ePublisher) z
całej Polski w Krakowie podczas Międzynarodowych
Dni Książki. Nasi goście wezmą udział w imprezach
organizowanych w czasie Dni Książki o nazwie
"Książka i Róża".

 Czerwiec 11-12. Spotkanie nowo zalogowany
poetów ePublisher w Krakowie podczas Nocy
Poetów. Nasi goście wezmą udział w wydarzeniach
tej nocy, zarówno w salach koncertowych i na
otwartej przestrzeni.
 Kwiecień 23. Publiczne czytanie wierszy
opublikowanych na ePublisher przez polskich
poetów oraz dyskusja w Salonie Literackim
Polskiego Związku Pisarzy, przy ulicy Kanoniczej 7
w Krakowie.
 11
czerwca.
Publiczne
czytanie
nowo
opublikowanych na ePublisher wierszy przez
polskich poetów oraz dyskusja w Salonie Literackim
Polskiego Związku Pisarzy, przy ulicy Kanoniczej 7
w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w naszych imprezach !!!
Contacts: Multikultura@wp.pl

