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ПОЕЗИЈА УЖИВО – ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ УМЕТНИКА КРОЗ ПРОЈЕКАТ 
БУГАРСКА-СРБИЈА 

 
Ова активност пројекта „Играјмо и плешимо заједно“ реализована је у онлајн 
аранжману 01.09.2020. Према оригиналном плану реализације ове активности у 
пројекту, овај догађај је требао да се одигра у Монтани у Бугарској. Требало је да 
омогући младим уметницима из обе земље да се представе читањем поезије и да 
направе фотографије важних или интересантних локација.  
 

 
 
Због здравствене ситуације изазване корона вирусом и немогућности путовања у 
Бугарску овај догађај реализован је онлајн за млада из Србије и обухватио је читање 
поезије и истовремено приказивање фотографија. 
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Поезију су читали: 

• Наталија Стефановић 
• Милош Митровић 
• Петар Бора Мијашевић 
• Јована Ранђеловић 
• Емилија Цветковић 
• Анђела Андријевић 
• Светислав Станојковић 
 
 

 
 



 

Овај пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне 
сарадње Бугарска - Србија 

Фотографије су биле интерполација / мешање старих и нових слика локација 
снимљених са истог места. 
 

 
 
У овом догађају било је 26 учесника а после објављивања снимка било још преко 
1.500 прегледа.  
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