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Edicioni i tretë i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë –
Polip pritet të filloi nga data 10 maj deri me 12 maj të këtij
viti. Edhe këtë edicion në këtë festival ndërkombëtarë të
letërsisë pritet të vinë shkrimtarë të ndryshime të cilët do
të debatojnë për temën “Letërsia e botërave të ndara”.
Nga data 10 deri me datën 12 maj, kryeqyteti i Kosovës, Prishtina
do të jetë nikoqir i edicionit të tretë të Festivalit Ndërkombëtarë të
Letërsisë - Polip.
Me temën "Letërsia e botërave të ndara" Polip-i i sivjetmë do të
përmbajë lexime, punëtori dhe diskutime gjatë tre netëve sa do të
zgjasë festivali.

Madhësia e tekstit: A

Ka nisur seanca kundër Naser

AA

TË TJERA NGA RUBRIKA
Camaj: Tirana e mvarur nga
rusët për çështjen e Kosovës
Ismajli: Gjuhësia shqiptare
duhet të mendojë bashkërisht
Kur shqiptari betohej në emër
të Virgjëreshës
“Panairi i Librit në Tiranë,
panair afishesh, pllakatesh e jo
libri”
Si e rigjeta Shqipërinë time

Qendra Multimedia nga Prishtina këtë vit bashkë organizon për
herë të dytë Polip-in së bashku me organizatën kulturore BETON
nga Beogradi.
Sipas një komunikate për shtyp të Multimedia, Festivali i Letërsisë, këtë vit do të hap dyert për
më shumë se 30 autorë, artistë dhe shkrimtarë ndërkombëtarë të cilët do të prezantojnë punën
e tyre krijuese dhe do të jenë të kyçur në shumë panele diskutimi që do të organizohen gjatë
atyre ditëve.
Leximet dhe diskutimet gjatë Polip-it do t’u qëndrojnë besnik temës së këtij edicioni duke
trajtuar çështjet e mundësive që i jep letërsia dhe sfidat me të cilat ballafaqohen shoqëritë dhe
komunitetet që nuk komunikojnë apo siç quhen ndryshe "shoqëritë e ndara".
Çfarë roli mund të ketë letërsia në shoqëritë e ndara nga lufta dhe konfliktet ndër-etnike? Si
mund të transformohet "heshtja e verbër" që ekziston mes komuniteteve të ndara në një dialog
produktiv? Çfarë përgjegjësie merr letërsia në luftimin e pranisë së kanunit nacionalist letrar
dhe sa guxim duhet për këtë?
Bashkë me netët letrare, publiku që do ia mësyjë Qendrës Multimedia gjatë dy netëve të
festivalit do të ketë mundësi të shijojë performanca artistike, punëtori dhe koncerte. Hyrja për të
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gjitha ngjarjet e festivalit është falas.
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Ku është Xhabiri?

Koalicionin me AAK nuk e bëra vetë

Pacolli s’është kandidat

Ismet Beqiri është opsioni i LDK’së për
Kryetar të Prishtinës. Nënkryetari i
LDK’së, Haki Rugova thotë se... më
shumë

Javën e ardhshme bëhet një vit prej se
Xhabir Zharku është dashur të shkojë
në burg për të vuajtur dënimin prej tre...
më shumë

Vendimin për koalicion me AAK’në nuk
e kam marrë krye në vete. Vetëm tre
anëtarë të Kryesisë kanë
kundërshtuar,... më shumë

Behgjet Pacolli nuk do të jetë kandidat
për Kryetar të Prishtinës. Zyrtarja e
AKR’së, Myzejene Selmani ka thënë
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Ky w ebsite kontrollohet dhe menaxhohet nga Media Works. Të gjitha materialet në këtë w ebsite, përfshirë fotografitë, janë të mbrojtura me të
drejta autoriale të Media Works. Materialet në këtë w ebsite janë për shfrytëzimin personal tuajin dhe për qëllime jo-komerciale. Ato nuk mund të
kopjohen, riprodhohen, ripublikohen, modifikohen, transmetohen, ose distribuohen në çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të Gazetës Express.
Shfrytëzimi i materialeve nga ndonjë w ebsite ose medium tjetër, pa lejen e Gazetës Express, është shkelje e drejtave autoriale dhe është i
ndaluar, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
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Të gjitha të drejtat janë të rezervuara;
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