
 

 

 

СВЕТСКО ПОЕТСКО ДВИЖЕЊЕ 

 

 

 

На 21-виот меѓународен поетски фестивал во Меделин (Колумбија), директори и 

претставници на 37 светски поетски фестивали одржаа петдневна средба за 

статусот на поезијата и поетските фестивали во светот, при што се дискутираше за 

прашања кои се однесуваат на тешкотиите и достигнувањата, како составен дел од 

работата на локалните организации кои ја промовираат поезијата во нивните 

градови и држави. 

 

На првите сесии се дискутираше за врската помеѓу поезијата и мирот, за 

преустројувањето на човековиот дух, за помирувањето со природата и нејзиното 

заздравување, за заедништвото помеѓу народите и различноста на културите, за 

материјалната беда и поетската правда, како и за чекорите кои треба да се 

преземат кон глобализација на поезијата. 

 

Учесниците одлучија да основаат Светско Поетско Движење, чијашто главна цел 

би била зголемување на соработката помеѓу фестивалите на поезијата, со што би 

се засилил колективниот глас. 

 

Светското Поетско Движење оценува дека: 

 

 Поезијата овозможува значајно проникнување во човековата состојба 

 Наспроти идејата дека јазиците го разделуваат светот, токму различноста на 

јазиците е она што ги збогатува поетските фестивали 

 Светското Поетско Движење ќе ги засилува сите фестивали во локалниот и 

глобалниот пат кон нивните предизвици и интереси 



 Исклучителната поврзаност со публиката, осведочена на Поетскиот фестивал во 

Меделин, ја подвлекува важноста од поезија која комуницира со луѓето 

 

Главните цели на Светското Поетско Движење се: 

 

 Сите поети, поетски иницијативи и организации да се поканат да се придружат 

кон Светското Поетско Движење 

 Да се промовира растот на поетските фестивали низ светот во сета нивна 

разновидност 

 Да се зголеми комуникацијата помеѓу поетските фестивали и поетските 

организации 

 Да се промовира развојот на поетските школи и поетските иницијативи 

 Да се истражуваат иницијативи за подобрување на приемот на поезијата, преку 

кои ќе се проширува публиката и пристапот до поезијата 

 Да се даде значење на прашања врзани за издавањето, преведувањето и 

вообичаените интереси на поетите од целиот свет 

 

Ова движење е почеток на значаен процес кој ги надминува индивидуалните 

интереси и создава возбудливи можности за поетите и поетските настани во светот 

- го поддржуваме со предаденост и грижливост раѓањето на овој нов проект. 
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