Sopot, 30.03.2020

Literacki Sopot ma szansę dostać nagrodę 30lecia!
Literacki Sopot to jeden z najważniejszych festiwali literackich w Polsce. Teraz ma szansę
otrzymać nagrodę w plebiscycie Supermiasta. Do konkursu Gazety Wyborczej nominowane zostały
największe sukcesy Sopotu osiągnięte w ostatnich 30 latach. Na zgłoszone projekty można głosować do
30 kwietnia!
Festiwal Literacki Sopot istnieje od 2012 roku i zawsze odbywa się w drugiej połowie sierpnia. Co roku
organizatorzy wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu. Odbyła się już
edycja poświęcona polskiemu reportażowi, literaturze skandynawskiej, rosyjskiej, czeskiej, izraelskiej,
hiszpańskojęzycznej, francuskiej i brytyjskiej. Tegoroczna edycja będzie natomiast poświęcona kulturze
kanadyjskiej. Warto zaznaczyć, że Literacki Sopot to nie tylko spotkania autorów z czytelnikami, ale liczne
warsztaty, debaty, prelekcje, czytania, koncerty czy spektakle teatralne. Na festiwal zapraszani są światowej
sławy pisarze m.in. Eric Emmanuel Schmitt, Iwan Wyrypajew czy Zadie Smith.
„Ogromnie się cieszę, że festiwal został zauważony i doceniony przez jury konkursu” – mówi Joanna
Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu – „Jestem niezmiernie dumna, że Literacki Sopot wrósł w tkankę
miejską i jako jedyne wydarzenie kulturalne wśród inwestycji zostało nominowane do nagrody 30lecia. To
ogromne wyróżnienie nie byłoby możliwe gdyby nie ludzie. Osoby, które nad nim pracują, dopieszczając
każdy element programu i skrupulatnie wybierając wydarzenia odpowiadające na potrzeby uczestników. Ale
też wspaniali autorzy i twórcy, którzy corocznie odwiedzając nasze miasto, zamieniając je w światową
metropolię. A przede wszystkim sukces nie był możliwy, gdyby nie nasi odbiorcy i czytelnicy, którzy najpierw
czekają a później aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i
serdecznie zachęcamy do głosowania!”
Na Literacki Sopot można głosować do 30 kwietnia 2020 roku TUTAJ. Festiwal jest jedną z dziewięciu pozycji
nominowanych przez jury Gazety Wyborczej do plebiscytu Supermiasto. Konkurs zorganizowano w celu
uczczenia 30 rocznicy pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na stronie Gazety Wyborczej 8 maja 2020 roku.
Nominacja Literackiego Sopotu w plebiscycie Supermiasta, to nie pierwsza nagroda dla festiwalu. Literacki
Sopot był zwycięzcą plebiscytu na Kulturalny Sztorm Roku 2012 organizowanego przez „Gazetę Wyborczą
Trójmiasto”, a w 2016 roku wygrał głosami słuchaczy plebiscyt „Radiowego Domu Kultury” Programu
Trzeciego Polskiego Radia w kategorii „Wydarzenie”. Siódma edycja festiwalu została uznana „Wydarzeniem
Roku 2018” w plebiscycie Pomorskich Sztormów. W 2019 roku Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE
Label przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE. To symbol przynależności do grupy wyjątkowych i
innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy.
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