Biuletyn październik, 2017
NOWOŚĆ: COLLABORATIVE WRITING GAMES NA ePublisher PLATFORM
Już są uruchomione wirtualne gry projektu ePublisher do tworzenia i pisania wierszy!
Partnerzy projektu wraz z poetami i entuzjastami twórczego pisania, opracowali i przetestowali gry kolektywnego pisania
poezji. Zebrali komentarze potencjalnych użytkowników tych narzędzi, poprawili je i udoskonalili. Chociaż proces
współpracy i kreatywności był dość długi, teraz możemy cieszyć się i być dumni z jego ostatecznej wersji! Zapraszamy do
spróbowania tych zabawnych wspólnych gier pisania poezji, które zachęcają do kreatywności i zainteresowania poezją!

„Imaginary Picture“ –

„Surreal Dialogue“ – zadawanie pytań,

„Poemizator“ – zamieniaj dowolny

tworzyć wizualny wiersz razem
z kimkolwiek!

udzielanie odpowiedzi i oglądanie ich staje
się surrealistycznym dialogiem!

tekst w wiersz!

http://games.epublisherplatform.eu/imaginaryphoto/

http://games.epublisherplatform.eu/dialog/

http://games.epublisherplatform.eu/poemizator/

Wystarczy spróbować wspólnie pisać ePublisher na: http://games.epublisher-platform.eu/






Cieszyć się poezją w różnych językach?
Zainteresowany własnym pisaniem wierszy?
Miłość do tłumaczenia wierszy?
Czy chciałbyś podzielić się swoją poezją z innymi i popularyzować ją?
To wszystko, i jeszcze więcej znajdziecie na wirtualnej platformie ePublisher
 http://www.epublisher-platform.eu/poems

Biblioteka elektroniczna ePublisher składa się z tysięcy oryginalnych wierszy i tłumaczeń różnych autorów z różnych
krajów, takich jak Litwa, Polska, Portugalia, Finlandia, USA, San Marino, Serbia, Słowenia, Brazylia, itd.!

Ciesz się magicznym światem poezji ePublisher i dołącz do naszej
społeczności internetowej pod adresem: www.epublisher-platform.eu

ePublisher MIĘDZYNARODOWE FESTIWALE POEZJI W KRAJACH PARTNERZYCH
Międzynarodowe festiwale poetyckie ePublisher, mają na celu umożliwienie szerokiej publiczności zapoznania się ze współczesnymi
poetami i ich poezją, a także poprawienia ich własnych umiejętności pisania twórczego. W ramach projektu odbyły się następujące
festiwale:

18-19 marca 2017 r.
W Krakowie, Polska

7-8 kwietnia 2017 r.
W Turku, Finlandia

12-13 maja 2017 r.
W Wilnie, Litwa

6-7 czerwca 2017 r.
W Lousada, Portugalia

Każdy festiwal poetycki był oryginalny i miał własny charakter. Festiwal w Turku wyróżniał się z uwagi na udział społeczności
migrantów. Festiwal w Wilnie "Discover Poetry De Novo" był niezwykle nowoczesny i wprowadził współczesne formy poezji, a także
niekonwencjonalne użycie języka poetyckiego w innych formach sztuki. Festiwal poetycki organizowany w Krakowie koncentrował
się na prezentacji młodych poetów i czytaniu ich twórczości. Festiwal w Lousada po raz kolejny dowiódł, że współcześni poeci osobowości i żywe słowo mają wielkie znaczenie i odnoszą sukces wśród ludzi młodych (ale nie tylko).
Imprezy festiwalowe zostały nagrane, można je oglądać w dokumentach wyprodukowanych przez każdego z partnerów pod tym
adresem: http://www.epublisher-platform.eu/eu/videos Wspólny film dokumentalny o Międzynarodowych festiwalach poezji
ePublisher zostanie zaprezentowany jesienią tego roku!

FESTIWAL POEZJI EPUBLISHER W KRAKOWIE
W dniach 18-19 marca - 2017 r. Stowarzyszenie Multikultura zorganizowało festiwal poezji w
Krakowie łączący festiwal ePublisher ze "Światowym Dzień Poezji" w Polsce. W ten sposób
Multikultura rozszerzyła program festiwalu ePublisher tak, aby festiwal stał się
atrakcyjniejszy dla młodych poetów i widowni poetyckiej Krakowa. W ramach Festiwalu
Poezji ePublisher zorganizowano serię wspólnych działań poetyckich i spotkań z młodymi
artystami otwartymi dla zwiedzających literacki Kraków a także dla mieszkańców. Festiwal
Poezji ePublisher poszerzył świadomość uczestników o miejscu, w którym żyją i zapewnił
spotkania zagranicznych poetów zaproszonych do publicznych odczytów i osobistych
spotkań. Światowy Dzień Poezji w Polsce i Festiwal Poezji w Krakowie były świętem dla
wszystkich tych, którzy piszą wiersze i tych, którzy je czytają. Tych, którzy piszą o wierszach i
tych, którzy mogą o nich mówić pięknie. Festiwal oferował wystawy, koncerty, spotkania
autorów, dyskusje i dyskusje panelowe. Uczestnikom zaoferowano zwiedzanie krakowskich
szlaków literackich oraz pokaz filmu "Widok Krakowa" z udziałem Adama Zagajewskiego.
Festiwal konfrontował młodych artystów z wybitnymi krytykami (Wojciech Bonowicz, który
opisywał sytuację poezji w Polsce na tle europejskich i światowych trendów. Miłosz
Biedrzycki opisał największe festiwale literackie w Polsce. Przeprowadził także dyskusje z
Adamem Zagajewskim, znanym polskim poetą. Odbyła się także prezentacja niedawno
opublikowanych wierszy grupy dzieci ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich "Kraków Kraków".
Informacje o Festiwalu Poezji ePublisher zostały opublikowane:
www.eMultipoetry.eu
http://www.emultipoetry.eu/pl/news-read/249
http://trzecitor.pl/projects
http://soundeffects.manifo.com/o-nas
http://multikultura.manifo.com/projects
http://korboturbina.manifo.com/multikultura
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu pod adresem http://www.epublisher-platform.eu Lub skontaktuj się
z partnerem w Polsce: Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA Ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków, Poland
Tel: 0048- 505181903; Multikultura@wp.pl; http://multikultura.manifo.com/english
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy biuletyn odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

