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Printemps des poètes. Fête de la poésie
Пролетта на поетите. Празник на поезията
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21 март е световен ден на поезията.
Отбелязва се по решение на 30-та сесия на Генералната
конференция на ООН по въпросите на образованието,
науката и културата (ЮНЕСКО), 26 октомври – 17 ноември
1999, в Париж, Франция, прието на 3-ти ноември 1999.
Целта на празника на поезията е да популяризира
четенето,писането и публикуването на поезия и , както
пише в Декларацията на ЮНЕСКО от 1999г., “да даде
признание
и сила на националните, регионалните и интернационалните
организации за поезия“.

Първият празник на поезията се провежда в Париж .
Седмица преди Празника се разгръща богатата инициатива
“Пролетта на поетите„.
От 1999 насам тя е повод за празнуване на поезията навсякъде
във Франция.
Тази седмица е под знака на поетическото изкуство и се
провежда през месец март , а 21 март е приет на Ден на
поезията в повече от 65 страни .

Всяка година повече от 12000 инициативи във Франция и в
Чужбина се организират по повод на това голямо културно
събитие , което изпълва най-неочаквани места: театри,
библиотеки, болници, затвори.

„Пролетта на поетите“ 2015 влезе в училище чрез разнообразни
инициативи във всички училищни степени.

Поезията може да бъде отговор на най-силните и дълбоки
духовни въпроси и търсения на човека.

Гениалният Леонардо
Да Винчи е прозрял:
„живописта е поезия,
която се гледа, а поезията е живопис, която
се слуша “.

Как пиша стихове ли, питаш?
Не пиша стихове. Умея само
Да видя звук във скрита мисъл.
И го рисувам в себе си , това е .

СЛАВЯНСКИТЕ БУДИТЕЛИ
Те дадоха ни писмената
Те дадоха ни светлината.
На целия славянски род
дариха азбука без брод.

Братските народи с букви кой дари?
Кирил и Методий- братята добри.
И звучи славянска реч
Днес на близо и далеч.

Прославя всичките народи,
приели братята-герои.
Дарили на вси славяни книги да четат,
Аз буки веди глаголи добро ест жити на земле
да рекат.

