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Ndonëse në vlugun e ngjarjeve politike dhe të kamufluar nga situata e rëndë sociale e
ekonomike, kultura është ajo që sjell oazat e largimit nga përditshmëria e rëndë. Më saktë
letërsia dhe njerëzit që krijojnë botën e letrave.
Edicioni i tretë i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë “Polip” 2013, do të nisë në ditët e
nxehta të majit. I organizuar nga Qendra “Multimedia” në Prishtinë dhe nga organizata
kulturore “Beton” nga Beogradi, festivali këtë vit do të ketë temën e guximit dhe
përgjegjësisë autoriale. Çfarë duhet për të pasur guxim, dhe cilat janë përgjegjësitë që
mbajnë autorët? Këto tema bosht, lexime publike, diskutime mbi temat e statusit letrar në
komunitetet e ndara dhe ato në aspektin e krizës politike do të zhvillohen gjatë tri ditëve
sa zgjat festivali i letërsisë nga autorë vendas e autorë nga rajoni, Shqipëria, Qipro,
Greqia, Hungaria, Izraeli, Gjermania etj. Në kuadrin e festivalit, që do të mbahet nga 10
deri 12 maj, do të ketë një edicion special kushtuar revistës për kulturë “Beton” nga
Beogradi, e cila do të botohet në gjuhën angleze me përmbajtje të pjesëve letrare të
pjesëmarrësve të festivalit, ndryshe nga viti i kaluar kur revista “Beton” qe botuar në
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gjuhën shqipe.
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Dramaturgu e organizatori i festivalit, Jeton Neziraj, nga Qendra “Multimedia”, thotë se
përgatitjet deri tash po shkojnë mirë. Neziraj thotë se aktualisht organizimi i “Polip” është
në fazën e finalizimit të programit dhe se të gjithë autorët kanë pranuar ftesën, numri i të
cilëve në këtë edicion shkon mbi 40 shkrimtarë, muzikantë apo aktivistë kulturorë.
“E veçanta e këtij edicioni është se sivjet është festivali, përtej atij karakterit regjional që
ka pasur deri më tani, tash ka marrë karakter të plotë ndërkombëtar”, ka thënë Neziraj.
Festivali këtë vit financohet nga “Allianz Kulturstiftung”, “Goethe Institute”, “Traduki”,
“The Olof Palme International Center”, “Swedish Institute”.
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Një numër autorësh të këtij viti do të marrin pjesë për herë të parë. Ata vijnë nga vende të
ndryshme dhe nga kultura të ndryshme. “Në festival kemi ftuar shkrimtarë e artistë të
tjerë edhe nga Gjermania, Hungaria, Suedia, Spanja e Amerika”, tregon Neziraj. Si viteve
të kaluara, edhe këtë vit do të ketë përkthime në gjuhët e dy organizatorëve, nga shqipja
në serbisht dhe anasjelltas. Përkthimi i librit biografik të Shkelzen Maliqit “Shembja e
Jugosllavisë, Kosova dhe rrëfime të tjera" tashmë është përkthyer në gjuhën serbe dhe së
shpejti do të botohet në Serbi nga qendra “Beton”. Ndërsa në Kosovë, Qendra
“Multimedia” do të botojë romanin e autorit serb Sasha Iliq "Rënja e Kolumbisë". Të dy
këto libra janë përkthyer nga Anton Berishaj dhe pritet të dalin para publikut deri në
qershor të këtij viti.
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Shpesh thonë se diçka e mirë dhe e bukur nuk ka nevojë për shumë glamur e shkëlqim,
për fasadë a për tepih të kuq. Mbase këtë simbolizon edhe festivali i letërsisë ”Polip”.
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