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BIULETYN
Produkty projektu ePublisher


Strona
internetowa,
która
zawiera
wielojęzyczną, międzynarodową platformę
komunikacji
dla
profesjonalistów
i
amatorów, poetów i tłumaczy, gry on-line,
biblioteki i portal pisania poezji oraz poezje
adresowaną do ogółu społeczeństwa
(http://www.epublisher-platform.eu/)



Sieć przedstawicieli poetów i tłumaczy,
wspólnot kulturowych i artystycznych,
instytucji i organizacji kultury



Lokalne czytanie poezji i promocji wydarzeń
poetyckich z projekcjami wideo poezji na
ścianach budynków w krajach partnerskich



Międzynarodowe festiwale poetyckie na
Litwie, w Polsce, Portugalii i Finlandii



Filmy
dokumentalne
przedstawiające
międzynarodowe festiwale poetyckie



Publikacje on-line
rezultatów projektu

Co to jest ePublisher ?
ePublisher to projekt, finansowany przez program
UE "Kreatywna Europa / Kultura", który rozpoczął
się w dniu 1 lipca 2015 roku i trwać będzie do 30
czerwca 2017 roku.

ePublisher ma na celu wspieranie rozwoju
odbiorców, jak również obiegu literatury
europejskiej,
promując
w
ten
sposób
zainteresowanie i dostęp do twórczości oraz
europejskiego
kulturowego
dziedzictwa
materialnego i niematerialnego.

dla

ePublisher jest produktem współpracy czterech
organizacji partnerskich w Europie:

P1 - Soros International House
Lithuania – the coordinator

P2 - Zwiazek Stowarzyszen
MULTIKULTURA
Poland

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

upowszechniania
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Biuletyn
Osiągnięcia projektu ePublisher na poziomie Międzynarodowym
Spotkanie Konsorcjum Projektu na Litwie


Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu odbyło się w Wilnie na
Litwie, w dniach 27-28 października 2015 roku.

Na początku słowa powitalne wygłosiła Pani E. Deltuvaitė, szef biura
Kreatywna Europa na Litwie.
Podczas spotkania, poruszane były różne kwestie związane z
realizacją projektu, takie jak zarządzanie projektem i główne
obowiązki i zadania każdego z partnerów, problemy finansowe i
sprawozdawcze. Zostały omówione aspekty oceny i komunikacji
wewnętrznej, strategii upowszechniania projektu i materiałów,
zajęcia pierwszego roku, oraz plan pracy, itd..
Podczas wizyty na Litwie, partnerzy mieli również okazję,
odwiedzenia Uzupis Art Inkubator, który jest jednym z partnerów
projektu. Odwiedzili także Galerie sztuki inkubatora "Galera" i
"kalnas" gdzie przedstawiciel Republiki Zarzecza, przedstawił
unikalność tego zjawiska, gdzie w jednym miejscu skoncentrowany
jest potężny potencjał przemysłów kreatywnych i kulturalnych jak
również kreowany jest ekskluzywny wizerunek miasta.
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele firmy Webas.lt,
odpowiedzialni za stworzenie strony internetowej projektu oraz
tworzenie platformy pisania poezji i tłumaczenia.



Przestrzeń publiczna strony internetowej została
oficjalnie otwarta w dniu 8 listopada, podczas gdy
platforma zostanie otwarta do końca lutego 2016 r.
Poeci z całego świata zostaną zaproszeni do
publikowania i rozpowszechniania swoich wierszy, a
także tłumacze do przekładania poezji na język angielski.



Następne spotkanie partnerów posłuży omówieniu
narzędzi on-line na stronie internetowej, a także
nadchodzących imprez promujących poezje. Odbędzie
się ono w marcu 2016 roku w Krakowie, Poland.

Osiągnięcia projektu ePublisher na szczeblu lokalnym
The Project
Team Meets
in Lithuania
Nawiązano
kontakty
z partnerami towarzyszącymi projektu w Polsce
W ciągu pierwszych miesięcy projektu, Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA nawiązał kontakty z lokalnymi
przedstawicielami partnerów projektu - instytucjami i organizacjami kultury i sztuki, poetami, tłumaczami i
społecznościami poetyckimi w Polsce.
Lokalnymi partnerami w Polsce jest 6 organizacji:







Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Fundacja Poemat
Stowarzyszenie Trzeci Tor
Stowarzyszenie Edukacji MIĘDZYPOKOLENIOWEJ KORBOTURBINA
Stowarzyszenie MUZYKA Centrum
Stowarzyszenie Zgniatacz Dźwięków

Contact e-mail: Multikultura@wp.pl

