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Bosanka Safeta Osmicic je došla iz Holandije zbog Kazanlaka
Rođena je u bivšoj Jugoslaviji, bosanska pjesnikinja Safeta Osmicic došla iz
Holandije u Kazanlak posebno za festival Cvijeta trešnje i susrela se sa studentima
iz Strukovne škole lake industrije i turizma, danas u podne.
Održan je sastanak sa učenicima srednjih škola na konferencijskoj sali. Pjesnikinja
je rekla da bez obzira na to gdje su ljudi sa Balkana, oni de ostati u njenom srcu.
Obratila se omladini kao prijateljima. Pjesnikinja iz Bosne i Hercegovine, rekla je
inspirisana svim što je okružuje - onoga što se događa u svijetu prirode. Ona je
naglasila da niko ne utice na njen rad i kreativnost, u svom pisanju nikoga ne
kopira, ima svoj stil, iako puno čita i voli puno umjetnika. Kao savjet za mlade
ljude za uspjeh u životu, a posebno za one koji žele da idu put spisateljstva, misli
da treba da ostanu ono sto jesu i da se na taj nacin i pismeno izjasnjavaju.Safeta
Osmicicje citala pesme publici, a jedan od njih je "Morski pejzaz" za koju je dobila
prestižnu nagradu "Zlatni albatrosa." Pjesnikinja živi vec 20 godina u Nizozemskoj
i autor je dva romana, zbirku kratkih priča, poezije, dječijih knjiga.
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БосненкатаСафетаОсмичичдолетяотХоландиязаради Казанлък

Родената в
бившаЮгославиябосненскапоетесаСафетаОсмичичдойдеотХоландия в
КазанлъкспециалнозаПразницитенацъфналитевишни и сесрещна с
ученициотПрофесионалнатагимназияполекапромишленост и
туризъмднеспообяд.

Срещата с възпитаницитенасреднотоучилищесесъстоя в
актоватазаланапоследното. Поетесатасподели,
ченезависимокъдесенамиратхоратаотБалканите, тещеостанат в сърцето к и
определидецатакатосвоиприятели. ПоетесатаотСараевозаяви,
чесевдъхновяваотвсичко, което я заобикаля – отслучващотосепосвета,
отприродата, изобщоцялатавселена. Не е
допусналавлияниенададенавторвърхутворчеството к, въпрекичечетемного и
обичадостатворци. Катосъветзамладитезауспех в живота и в частностзатези,
коитоискатдапоематпопътянаписането,
тяупътикъмследваненатовадабъдатсебеси, данесеотклоняватоттова, коетоса
и дабъданелетяттвърдевисоко, защотопадането е болезнено.
СафетаОсмичичпрочете 5 нейнистихотворенияпредаудиторията,
катоеднооттяхбеше "Морскипейзаж", коетополучавапрестижнатанаграда
"Златеналбатрос". Поетесатаживееот 20 години в Холандия, автор е и на 2
ромата, сборник с разкази, стихосбирки.
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