
21. marec, mednarodni dan poezije  

UNESCO je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije – tudi zato, da bi izrazil podporo 

jezikovni raznolikosti v pesniškem izražanju in tako še dodatno 

opogumil uporabo ogroženih jezikov. To pa ni vse: zaznamovanje 

svetovnega dne poezije naj bi povrnilo pomen tradicionalnemu branju 

poezije, spodbudilo poučevanje o poeziji in znova vzpostavilo dialog 

med poezijo in drugimi umetnostmi, predvsem pa obudilo 

zavedanje, da poezija ni neka zastarela oblika umetnosti, ampak ena 

tistih, ki daje identiteto celotni družbi. 

 Irina Bokova, generalna direktorica UNESCA, je ob letošnjem dnevu poezije med drugim zapisala: 

 “S poklonom moškim in ženskam, katerih edini instrument je svobodni govor, ki tako mislijo in delujejo, 

UNESCO priznava vrednost poezije kot simbol ustvarjalnosti človeškega duha.” 

Poezija je prostor, v katerem se srečujemo skozi besedišča vseh barv, ritmov in zvokov, ki ujamejo bistvo 

človeškega bitja, njegove občutke ter dialog in sporazumevanje. Pesniki kot Rabindranath Tagore, Pablo 

Neruda in drugi širijo brezčasna sporočila in so včasih vzvodi in priče pomembnim družbenim ter 

zgodovinskim spremembam, včasih pa nam njihovi verzi zgolj pomagajo pri iskanju duševnega miru in 

lastnega bistva. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima svoj ključ do poezije.  
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Na naši šoli bomo ta dan brali poezijo na razredni in predmetni stopnji in tudi v šolski knjižnici se bomo 

posvetili prebiranju ves teden.  Zvenu poezije pa bodo prisluhnili tudi v vrtcu.   

Kje nastane pesem, Bina Štampe Žmavc 

Pesem se naredi na konici nosu, 

v ušesu, v dežju, na travi, 

na sprehodu in na zabavi, 

na srcu, v očeh in v glavi. 

Pesem se lahko kjerkoli pojavi 

in začne rasti kot plevel, 

ki ga ne moreš izruvati, 

ker je vsak dan bolj debel. 

Ta plevel je posebna čarovnija. 

Zaliva ga pesnikova domišljija, 

dokler nekega dne ne poči. 

Takrat je pesem odrasla in zrela in pesnik od veselja poskoči.        

Marinka Cerinšek, šolska knjižnica 


