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Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT) a fost lansat
și la București

Ieri, în Sala „Le Diplomate” de la Athénée Palace Hilton, a avut loc
lansarea la București a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere
Iaşi (FILIT). Evenimentul a fost dedicat scriitorilor, partenerilor
instituţionali FILIT (ambasade, institute culturale străine), sponsorilor şi
presei. Pe lângî aceștia au răspuns invitaţiei organizatorilor Miniştrii
Educaţiei, Remus PRICOPIE, şi al Economiei, Varujan VOSGANIAN, cel
din urmă având calitatea de invitat oficial al festivalului, ca scriitor.
„Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere constituie un efort
considerabil de a apropia românii de literatură. Nu este uşor, în condiţiile
din România, să justifici o investiţie culturală, puţin palpabilă la nivelul
cetăţeanului de rând. Cu toate acestea, pariul nostru este acela ca un
festival de o asemenea talie să devină un reper obligatoriu pentru toţi
iubitorii de cultură din România, dar şi din străinătate, o destinaţie de
turism cultural obligatorie în calendarul unui an. FILIT va beneficia de
sprijinul Băncii Naţionale a României şi al Guvernatorului Mugur
ISĂRESCU”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului
Județean Iași.
În perioada 23 - 27 octombrie 2013, Iaşul va deveni centrul industriei
editoriale din Europa de Est, facilitând întâlnirea publicului cu cei mai
importanţi scriitori, traducători, oameni de media, directori de festivaluri,
critici literari din România şi din întreaga lume. Timp de cinci zile, zeci de

evenimente vor ţine capul de afiş al festivalului. Spaţii tradiţionale şi
alternative din Iaşi vor găzdui autori din lumea întreagă şi din România,
prilejuind dialogul cu publicul, dar şi cu profesionişti de top ai mediului
literar şi editorial mondial. Oraşul Iaşi va sărbători literatura împreună cu
cele câteva sute de invitaţi speciali - de la autori premiaţi Nobel la vedete
internaţionale şi profesionişti ai cărţii, precum şi alături de publicul din
regiunea Moldovei şi din ţară.

