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Katër autorë kanë përfituar nga rreth 40 sa kishin konkurruar për rezidencën “Prishtina

nuk ka lumë”, nga konkursi i hapur nga qendra “Multimedia”.

Konkursi që përfshin në programin e tij qëndrimin njëmujor në një apartament në

Prishtinë, që mbulon shpenzimet e udhëtimit dhe përfshin një bursë me vlerë prej 700

eurosh, është përmbyllur me datë 20 shkurt të këtij viti, ndërkaq që tashmë janë shpallur

emrat e fituesve. Menaxherja e kësaj qendre, Nita Hasani, ka thënë për “Zërin” se në

konkurs kanë aplikuar rreth dyzetë shkrimtarë dhe përkthyes.

“Në këtë konkurs kanë aplikuar diku 40 shkrimtarë dhe përkthyes nga Shqipëria, Serbia,

Bullgaria, Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Rumunia, Gjermania.

Kishte edhe konkurrentë nga Moldavia e Polonia, por këta janë diskualifikuar pasi që këto

dy vende nuk ishin të përfshira në këtë konkurs”, ka thënë Hasani.

Në mesin e të gjithë këtyre aplikuesve të përzgjedhurit për këtë vit janë vetëm katër prej

tyre: Nikola Richter nga Berlini, Jovan Nikolaidis nga Ulqini, Hristo Boytchev nga

Bullgaria.
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“Nikola Richter e lindur në Bremen në Gjermani, është një autore dhe blogere e cila

punon në Berlin. Në vitin 2013 themeloi shtëpinë botuese për libra elektronikë mikrotex.

Ajo do të jetë mysafirja jonë e parë për këtë vit dhe do të vijë në muajin prill”, u shpreh

Hasani.

Ndërkaq, Jovan Nikolaidis, i lindur në Ulqin është shkrimtar që themeloi organizatën

multikulturore dhe shtëpinë botuese “Plima” dhe më pas magazinën bilinguale (në

gjuhën malazeze dhe shqipe) “Plima-Batica” dhe është botues i revistës në gjuhën shqipe

në Malin e Zi “Kronika”. Jovan Nikolaidis do të qëndrojë në Prishtinë në muajin tetor.

Ndërsa, i përzgjedhuri tjetër, Hristo Boytchev Bullgari (1950), konsiderohet si një nga

dramaturgët më me zë në Bullgari. Ai është autori i më shumë se 10 dramave të cilat janë

vënë në skenë në 40 vende të ndryshme në Evropë, Azi, Amerikë dhe Australi. Hristo

Boytchev do të jetë rezident në muajin maj dhe gjithashtu do të marrë pjesë në Festivalin

e Letërsisë “Polip”.

Menaxherja, Nita Hasani, ka thënë se është përzgjedhur edhe një kandidat, mirëpo janë

në pritje të konfirmimit. “Është përzgjedhur edhe një autor i katërt, nga i cili presim ende

konfirmimin”, ka thënë Hasani.

Të drejtë konkurrimi në këtë konkurs kanë pasur shkrimtarët, poetët, eseistët,

opinionistët, përkthyesit dhe dramaturgët. Rezidenca përkrahet nga rrjeti evropian i

letërsisë “Traduki” dhe përkrahet nga “Goethe Institute”.
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