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Edicioni i sivjetmë, i cili vjen në datat 16-18 maj, sjell konceptin e

vëzhgimit letrar, jo pak të ndikuar nga zhvillimet e fundit në protestat e

Kievit në Ukrainë, demonstratave në Athinë ose zëvendësimit të

letërsive tradicionale nga papajtueshmëritë e lashta me modernitetin e

ri, të pasigurtin.

Arbër Selmani

E patën quajtur shumë herë homoseksual, e madje ballinat e gazetave serbe jo pak

herë e kanë etiketuar si person non gratta dhe si mishërimin e urrejtjes serbe në trup

e gjak njeriu. Ai, megjithatë, si një fashist i denjë mbahet për paqe kudo në botë,

është kundër gjithçkaje që regjimi serb ka ushtruar në territorin e Kosovës. Sasha

Iliç, bashkëthemelues dhe redaktor i suplementit kulturor serb “Beton” për të

disatën herë do të vijë në Prishtinë, e kësisoj do të lexojë para publikut poezitë e tij të

cilat shumë herë atakojnë radikalizmin e nacionalizmin serb.

Njëjtë është edhe Tomislav Markoviç. Edhe ai jo pak herë është gjuajt me gurë nga

qarqet letrare që i shërbejnë burokracisë serbe, e dikur tregon se edhe e kanë lënë

anash në organizimet letrare. 

Çelet festivali i Librit dhe
Artit Pamor

Kirmen Uribe në Festivalin
e Librit në Tiranë

Kur Nabokov rekomandon
veten

Mbahet minipanairi në Ditës
Botërore të Librit

Dorëshkrimi i pabotuar i
Marquezit

100 mijë euro mbështetje
për librin dhe revistat
letrare

Poezitë e Podrimjës,
substancë e pikëllimit dhe
festimit të letërsisë
shqiptare

Libri, vlerë për civilizimin
njerëzor

Përse shënohet Dita
Botërore e Librit?

TË TJERA

Ballina Teatri Filmi Arti Pamor Libri Muzika Trashëgimia Showbiz Diaspora Fëmijët

25kLike Follow @KultPlus 389 follow ers Kërko portalin KultPlus.com

http://www.kultplus.com/?id=5&l=2705
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2705
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2703
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2703
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2702
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2702
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2698
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2698
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2695
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2695
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2697
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2697
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2696
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2696
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2694
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2694
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2690
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2690
http://www.kultplus.com/?id=1
http://www.kultplus.com/?id=2
http://www.kultplus.com/?id=3
http://www.kultplus.com/?id=4
http://www.kultplus.com/?id=5
http://www.kultplus.com/?id=6
http://www.kultplus.com/?id=7
http://www.kultplus.com/?id=8
http://www.kultplus.com/?id=9
http://www.kultplus.com/?id=10
http://www.kultplus.com/?id=1
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.kultplus.com%2F%3Fid%3D5%26l%3D2552&region=follow_link&screen_name=KultPlus&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.kultplus.com%2F%3Fid%3D5%26l%3D2552&region=count_link&screen_name=KultPlus&tw_p=followbutton&variant=2.0


24.4.2014 POLIP vëzhgon lëvizjet letrare - KultPlus.com

http://www.kultplus.com/?id=5&l=2552 2/4

                   

Dyshja, nëse jo në Serbi, kanë gjetur pak qetësi në letërsinë kosovare. Ata janë në

mesin e disa të tjerëve që në pjesën e dytë të muajit maj aterojnë në Prishtinë, në

edicionin e katërt të Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë “POLIP”, i cili edhe sivjet

organizohet nga Qendra Multimedia në kryeqytet. Edicioni i sivjetmë sjell konceptin e

vëzhgimit letrar, jo pak të ndikuar nga zhvillimet e fundit në protestat e Kievit në

Ukrainë, demonstratave në Athinë ose zëvendësimit të letërsive tradicionale nga

papajtueshmëritë e lashta me modernitetin e ri, të pasigurtin.

“Nuk është e lehtë ta sigurosh një literaturë që e mendon një realitet kaq të

ndërlikuar, në të cilin dëshira për vendosjen e komunikimit të njëmendtë midis

kulturash është në nivel skandali. Ne quhemi POLIP. Ne e dimë për cilat çështje Ju

shkruani. Gjithashtu, për cilat tema do të shkruani në të ardhmen. Gjatë tri netëve,

16-18 maj të vitit 2014, në Prishtinë, do t’ua prezantojmë informatat që kemi arritur

t’i sigurojmë” thotë Jeton Neziraj nga Multimedia.

Mes emrave pjesëmarrës edhe sivjet POLIP sjell emra të rinj krahas “veteranëve” të

festivalit të cilët numërojnë pjesëmarrës nga Gjermania, Kroacia, Serbia, Bosnja,

Sllovenia, Shqipëria e të tjera. 

                       

Visar Zhiti, një nga autorët pjesëmarrës, është ndër emrat eminentë letrarë në

NA NDIQNI NË FACEBOOK

Log In Log in to Facebook to see what your friends are

doing.

Kim Mehmeti: Shqiptarët nuk e mbrojnë të kaluarën

578 people recommend this.

Rrëfime bindëse me larmi tematiko-motivore

67 people recommend this.

“Ballkoni” fiton çmimin special të jurisë në AFI

Fest

109 people recommend this.

“Kolona” nuk ndalet, fiton në “Swikos”

160 people recommend this.

“Liki” fituese kryesore e festivalit “Nine Eleven”

126 people recommend this.

“S’mund të paguajmë...

79 people recommend this.

Gjuha e kosovarëve, gjuhë çervishi

92 people recommend this.

Shtatorja e Rugovës lartësohet në Prishtinë

148 people recommend this.

Vildan Maksuti, drejt një filmi shqiptaro - amerikan

130 people recommend this.
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Shqipëri. I lindur në Durrës në një regjim tjetër shqiptar në vitet e 50-ta, ai është

poet dikur edhe i arrestuar, por një shkrues vargjesh i dëshmuar. “Si shkohet në

Kosovë”, “Dyert e gjalla” Kujtesa e ajrit”, “Hedh një kafkë te këmbët tuaja” janë disa

prej veprave të Zhitit, ky dikur edhe ministër kulture në Shqipëri e aktualisht anëtar

i Akademisë së Artit “Alfonso Grassi” në Itali. 

“POLIP” sivjet sjell edhe Shkëlzen Maliqin, këshilltarin e kryeministrit shqiptar Edi

Rama. Filozof, analist politik e kritik i artit, Maliqi shkruan rregullisht komente për

gazetat vendore dhe është përkrahës i skenës alternative në Kosovë. 

Emrat si Eli Krasniqi, Filip David, Neda Nedzhana, Ulrike Syha,Miras Martinovic,

Lisiana Demiraj, Adil Olluri, Andreas Flourakis e të tjerë po ashtu vijnë sivjet me

leximet e tyre në “POLIP”. 

“Festivali është ndoshta një prej sukseseve më të mëdha në këto vitet e fundit, në

tentimin për të përmirësuar marrëdhëniet mes dy shteteve, Kosovës e Serbisë.

Përtej politikës, arti e letërsia kanë bashkëpunuar mes vete në procesin e

ballafaqimit me të kaluarën më së miri, dhe “POLIP” është shembull i gjallë” thotë

Markoviç. Ky ka botuar dy libra me poezi, dy me aforizma dhe një përmbledhje me

tekste satirike të quajtur “Vreme smrti i razonode” (Koha e vdekjes dhe e

kënaqësisë).

Sivjet, festivali vjen nën konceptin “Përgjimi i letërsisë”.

“Agjentët tanë janë gjithandej, mund t’i njihni nga përkushtimi me të cilin e kryejnë

punën e tyre të përgjimit. Rëndom punojnë natën, ndërsa ditën bëjnë ca punë të

tjera. Shumë nga ata bëjnë jetë të dyfishtë. Puna e tyre kryesore është, në të vërtetë,

përkthimi i literaturës, dhe ashtu na ndihmojnë pamasë në programin

gjithëpërfshirës të përgjimit të saj. Shumë nga ata e bëjnë një gjë të tillë nga bindja se

ashtu mund ta ndryshojnë botën. Pikërisht kjo edhe po ndodh para syve tanë nga

dita në ditë. Skenat deri dje të panjohura të Kosovës dhe Serbisë, sot mund ta

përgjojnë njëra-tjetrën” vazhdon Neziraj. / KultPlus.com
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