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Arben Llapashtica

Qendra Multimedia në Prishtinë ka hapur konkursin e dytë të programit rezidencial për
shkrimtarë dhe përkthyes, i cili u bën thirrje sidomos letrarëve të Evropës Juglindore dhe
Gjermanisë. Konkursi për rezidencën me titull “Prishtina nuk ka lumë” 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.
Menaxherja kulturore në këtë qendër, Nita Hasani ka thënë se konkursi do të jetë i hapur
deri më 20 shkurt të këtij viti.

Bëni seks dhe shpëtoni jetë njëkohësisht
(Video +18)
5 people recommend this.
22 vjet pa gjumë dhe në formë të mirë!
One person recommends this.
Pasanikët e estradës
4 people recommend this.

“E kemi titulluar këtë program me këtë emër për faktin se është karakteristikë e qytetit të
Prishtinës që nuk ka lumë, e cila njëherësh është edhe një nga kryeqytetet e rralla të cilat
nuk kanë lumë”, ka thënë Hasani.

Mrekulli: Vajza dy vjeçare nxirret e gjallë
nga gërmadhat në Siri (Video)
3,429 people recommend this.

Bursa që është paraparë të ndahet për bursistët do të bëhet nga ana e jurisë.

Marte Tunaj, gruaja e parë që flet
publikisht për dhunimin nga forcat serbe
One person recommends this.

“Përzgjedhja e bursistëve do të bëhet nga një juri e veçantë e cila përbëhet nga Jeton
Neziraj (dramaturg), Alida Bremer (shkrimtare) dhe Shkelzen Maliqi ( publicist, analist
dhe filozof )”, u shpreh Nita Hasani për “Zërin”.
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Kjo bursë do të jetë në dispozicion për muajt mars, prill, maj, qershor, shtator, tetor dhe
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nëntor 2014.

Like Gresa Abrashi, Ariel Shaban and
95,427 others like this.

Në njoftimin për konkurs të shkruar nga qendra “Multimedia” thuhet se: “ Përderisa në
Prishtinë artistët do të përdorin kohën e tyre për të punuar në projektet e tyre, ata do të
mund të njohin edhe jetën kulturore të kryeqytetit të Prishtinës”.
Të drejtë konkurrimi në këtë konkurs kanë shkrimtarët fiktivë, poetët, eseistët,
opinionistët, përkthyesit dhe dramaturgët.

#kosova

Më tutje në këtë njoftim thuhet se “Do të bëjmë gjithçka që është e mundur që gjatë
qëndrimit tuaj në Prishtinë ju të inspiroheni për punë kreative. Enkas për ju do të
organizojmë performancë në rrugë, spektakle cirku, do të bëjmë që hëna të duket në
dritaren tuaj, për çdo natë do të keni qirinj e alkool, rrugët e Prishtinës do të jenë të
mbushura me lule, etj”.
Ata që duan të bëhen pjesë e rezidencës “Prishtina nuk ka lumë” kanë “mundësinë” të
lexojnë edhe librat fiktiv si: “Kosova, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja”, “Nga luftërat
vijmë, në luftëra shkojmë”, “Pyetjet e Kosovës dhe të Evropës”.
Rezidenca përkrahet nga rrjeti evropian i letërsisë TRADUKI dhe përkrahet nga “Goethe
Institute”. Aplikimi vlen për shkrimtarët e përkthyesit nga vendet si: Shqipëria, Sllovenia,
Kroacia, Mali i Zi, Serbia, Bullgaria, Bosnja e Hercegovina, etj.
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