
 

 

МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА НА ПРАЗНИКА КА МУЗИКАТА 

 

 

 

Празника на музиката, създаден във Франция през  1982г. се развива по 

забележителен начин на международно ниво.Това събитие посветено на 

живата музика във всичките й форми и отворено за всички без никаква 

дискриминация се чества всяка година на 21 юни, едновременно на пет 

континента, чрез многобройни прояви адаптирани към специфичните 

условия на всяка държава. 

 

Празника на музиката обединява  най-различни организации в повече от  110 

държави и 430 града: културни и учебни заведения, дипломатически мрежи, 

месни власти, министерства на културата, асоциации и НПО, 

професионалисти, които работят в музикалния сектор или училища с усилено 

изучаване на музика.Чрез това събитие, частните и държавни организатори 

показват тяхното желание да благоприятстват по-доброто познаване на 

артистичната реалност в техните страни и заедно с това да развият връзките и 

отношенията между различните култури. 

  

В този ред на мисли , Празникът на музиката се основава на следните 

принципи: 

 

1. Празникът на музиката се осъществява всяка година на 21 юни. 

 

2.  Празникът на музиката е едно честване на живата музика, което има 

за цел са подчертае разнообразните музикални практики във всички 

музикални жанрове.  

 

3. Празникът на музиката приканва към спонтанно и безплатно участие,  

както любителите така и професионалистите. 

 



4. Всички концерти са безплатни за публиката. Организаторите се 

ангажират да популяризират, в рамките на празника, музикалната 

практика и живата музика, без никаква комерсиална цел. 

 

5. Празникът на музиката е изключителен ден за всякакъв вид музика и 

публика. Той трябва да остане една отворена проява, източник на 

обмен и открития. 

 

6. Празникът на музиката е най-вече проява провеждаща се на открито, по 

улиците, по площадите в градските градинки, в дворовете…Празникът 

на музиката е повод да се инвестира или да се открият места, в 

които не е традиционно да се провеждат концерти : музеи, болници, 

обществени сгради…  

 

7. Организаторите се задължават да спазват духа и изначалните 

принципи на Празника на музиката, такива каквито са  изложени 

в тази харта. Те потвърждават чрез тяхното приемане на тези 

принципи, че желаят да развият събитието в тяхната държава и/или 

град и по този начин да допринесат за нейното международно 

измерение. Освен това за всички тях е задължително да публикуват 

официалното лого на Празника на музиката на всички рекламни 

материали, както и да си сътрудничат с екипа на „ADCEP”,  за да 

допринесат за  медийното отразяване на международното измерение на 

този празник. 

 

http://www.fetedelamusique.culture.fr 


