Biuletyn grudzień 2016
 Lubisz poezje w różnych językach?
 Jesteś zainteresowany pisaniem własnej
poezji?
 Lubisz tłumaczyć wiersze?
 Chcesz podzielić się swoją poezją z
innymi publikując ją ?

Na platformie ePublisher można:

 Czytać wiersze w bibliotece on-line ePublisher
obejmującej prawie 900 oryginalnych poezji i przekładów
różnych autorów z różnych krajów;
 Szukać wierszy i poetów korzystając z naszej
wyszukiwarki;
 Podzielenia się swoją poezją w Internecie po prostu
Dołącz
do
naszej
międzynarodowej
jednym kliknięciem;
społeczności w Internecie:
 Pozwolić oceniać i doceniać swoje własne wiersze;
http://www.epublisher-platform.eu  Oceniać wiersze napisane i / lub przetłumaczone przez
innych;
 Dołączyć do naszej aktywnej społeczności poetów,
tłumaczy i miłośników poezji z czterech krajów
partnerskich projektu: Litwy, Polski, Portugalii i Finlandii, a
także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, San
Marino, Serbii, Słowenii, Brazylii;
 Kontaktować się z innymi poetami, tłumaczami i
miłośnikami poezji z całego świata;
 Pisać własne wiersze za pomocą gry online "Pisanie
Wierszy";
Zapraszamy do lektury poezji z naszej ciągle rosnącej
kolekcji
:  Znaleźć więcej informacji na temat znanych i
najpopularniejszych poetów z Litwy, Polski, Portugalii i
Finlandii odwiedzając sekcję platformy "Poeta Miesiąca";
 Oglądać filmy wykonane przez partnerów projektu o
wydarzeniach poetyckich realizowanych w krajach
partnerskich;
 Sprawdzać najświeższe informacje projektu i śledzić
wydarzenia.

Zapraszamy do magicznego świata poezji ePublisher !
Wejdź na platformę i pisz swoje własne wiersze!
Kontaktuj się z autorami z całego świata:

Podziel się swoimi wrażeniami i komentarzem:

http://www.epublisher-platform.eu/game/
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Spotkanie 3. ePublisher partnerów w Finlandii
Trzecie spotkanie konsorcjum odbyło się w dniach 26-27
września w Turku (Finlandia).
Partnerzy z Litwy, Polski, Portugalii i Finlandii omówili istotne
kwestie projektu, przedstawili projekty imprez poetyckich
organizowanych w swoich krajach, przedstawili wrażenia
uczestników działań projektu i omówili kolejne etapy jego
realizacji.
Partnerzy ocenili poezje zebraną na platformie, i tłumaczenia
wykonane do tej pory. Przedstawiono postępy w organizowaniu
kolektywnego pisania poezji w uczestniczących krajach,
partnerzy omówili bardzo ważne działania projektowe zbliżające się międzynarodowe festiwale i zatwierdzili ich
terminy.

Promocja wydarzeń poetyckich w Polsce:
Multikultura zorganizowała w Krakowie imprezy poetyckie z udziałem poetów z całego kraju:
 23, 24 kwietnia 2016 Multikultura zorganizowała spotkanie poetów, użytkowników platformy poetyckiej projektu
ePublisher. W spotkaniu wzięło udział 20 poetów oraz dodatkowo miłośnicy poezji. Jednocześnie uczestnicy spotkania
wzięli udział w Małopolskich Dniach Książki w Krakowie. Zdjęcia ze spotkania można znaleźć na Facebook
https://www.facebook.com/SPPKrakow/photos/?tab=album&album_id=1036449493069123;
 28.04.2016 Wszyscy uczestnicy pisania poezji na portalu eMultipoetry wzięli udział w XVIII edycji Narodowego Konkursu
Poezji.
„Liść dębu".
http://www.emultipoetry.eu/pl/news-read/261,xxviii-edycja-ogolnopolskiego-konkursupoetyckiego-im-wladyslawa-broniewskiego-o-lisc-debu;
 5.05.2016 – Multikultura wzięła udział w promowaniu Konkursu na Wiersz inspirowany twórczością Stanisława LEMA. W
konkurencji uczestniczyło 57 poetów związanych z projektem ePublisher, zainspirowanych twórczością Stanisława Lema.
http://www.emultipoetry.eu/pl/news-read/255,konkurs-na-wiersz-inspirowany-tworczoscia-stanislawa-lema;
 25.05.2016 Multikultura opublikowała zaproszenie do nowego działania "Poznań Merkury Radio zaprezentuje nasze
wiersze". Udział wzięli uczestnicy pisania wierszy na portalu ePublisher."
 10-12 czerwca 2016 Multikultura zorganizowała spotkanie poetów. Użytkownicy platformy poetyckiej ePublisher.
Uczestnicy przyjechali do Krakowa i wzięli udział w prezentacjach własnej poezji. Główne spotkanie poetów odbyło się w
dniu 11.06.2016 w siedzibie Związku Literatów Polskich w Krakowie. Zdjęcia ze spotkania można znaleźć na Facebook
https://www.facebook.com/SPPKrakow/photos/?tab=album&album_id=1036449493069123
 04 lipca 2016 Multikultura promowała nabór poezji przez Studium Literacko-Artystyczne. Uczestnicy pisania poezji na
portalu eMultipoetry mieli okazję do zgłoszenia swoich utworów. http://www.emultipoetry.eu/pl/news-read/258
 21 Sep 2016 Multikultura założyła profil poety miesiąca: http://www.epublisher-platform.eu/auth/profile/107 .

Daty festiwali poezji ePublisher w 2017 roku:
17-18 marca 2017 – w Krakowie

12-13 maja 2017 – w Wilnie, Litwa

7-8 kwietnia 2017 – w Turku, Finlandia

6-7 czerwca 2017 – w Lousada, Portugalia

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową projektu pod adresem:
http://www.epublisher-platform.eu
Skontaktuj się z partnerem projektu w Polsce:
Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA
Ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków, Poland, tel: 0048- 505181903
Multikultura@wp.pl; http://multikultura.manifo.com/english

