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Iașul va deveni Capitala Literară a Europei de Sud-Est

În perioada 23-27 octombrie, Iașul va fi gazda Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Astăzi a avut loc
prezentarea oficială a programului și invitaților primei ediții a
evenimentului. În cadrul acesteia, Președintele Consiliului Județean Iași și
inițiatorul evenimentului, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a anunțat Partener
Platinum al Festivalului: Banca Națională a României. „Festivalul
Internaţional de Literatură şi Traducere este răspunsul pe care Consiliul
Judeţean îl oferă Iaşului la nevoia acestuia de a avea parte de evenimente
cu anvergură internaţională, capabile să consacre oraşul nostru din punct
de vedere al deschiderii către valorile universale ale culturii. Alături de
Festivalul <<George Enescu>>, Festivalul de Literatură de la Iași va fi cel
mai important festival de cultură din întreaga Europă de Sud-Est. Scriitori,
traducători, directori de festivaluri literare și edituri consacrate, critici și
jurnaliști literari, librari și directori de instituții de cultură se reunesc în
cadrul acestui eveniment care va transforma Iașul în Capitala Literară a
Europei de Est. Este unul dintre cei mai importanți pași ai Iașului către
obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIȚEI.
Totodată, domnia sa a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în
organizarea Festivalului. „Mulțumesc în mod deosebit echipei Festivalului,
în frunte cu Directorul Festivalului, scriitorul Dan LUNGU, pentru
implicarea și munca pe care au efectuat-o până acum. În cadrul
evenimentului am încercat să angrenăm toate instituțiile de cultură și cât
mai multe din cele de educație. Cu această ocazie îi mulțumesc și doamnei
Inspector General Camelia GAVRILĂ pentru că ne sprijină. Mi-aș dori ca
FILIT să ajungă în toate liceele și școlile din Județul Iași. Nu în ultimul
rând, mulțumesc și celorlalți parteneri, în frunte cu Primăria Municipiului
Iași, pentru că ajutorul oferit”, a mai afirmat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

