
У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ ПОЕЗИЈЕ 

 

Светски дан поезије прославља се 21. 

марта и установљен је од 

стране УНЕСКО-а 1999. године. Сврха 

овог дана ја промоција читања, писања 

и поезије у школству широм света; али 

и ”давање нових подстицаја и 

признања националним, регионалним 

и интернационалним поетским 

покретима” (извод из УНЕСКО 

извештаја при дефинисању овог дана).  

У иницијативи да се прогласи Светски 

дан поезије, УНЕСКО је препознао 

начин да се изрази јединство у 

креативности људског ума. Поезија 

нам открива да појединци свуда у 

свету деле иста питања, мисли и 

осећања. Један од најважнијих циљева 

обележавања овог дана је истицање 

језичке различитости кроз поетски 

израз.  

 

Шта је поезија? 

Поезија је посебан књижевни род где је песникова порука изречена кроз стихове, 

обично садржи низ стилских фигура: метафору, поређење, градацију, хиперболу ... 

писана је углавном кроз риму – предтавља  дело у стиховима. Термин поезија потиче 

од грчке речи poiesis што значи прављење. 

Сматра се да је поезија најстарија књижевна врста, рани примери су сумерски Еп о 

Глилгамешу (који је највероватније написан у 2/3.веку пре н.е), делови Библије и 

радови Хомера (7- 8.век пре н.е). 

Код нас се рана поезија везује за усмену књижевност. Српска песма траје од 

памтивека. Певана је, не и бележена, до нас није доспела као записани текст већ се 

преносила с колена на колено. Извесни мотиви у нашим народним песмама имају 

своје порекло у далекој прошлости нашег језика. Оно што се у њима говори , потиче 

сигурно од јуначких песама насталих пре Немањића. 

ЗАШТО  ТРЕБА ДА ЧИТАТЕ ПОЕЗИЈУ ЗА ДЕЦУ? 

 Поезија развија језичке способности – уз риме и ритам лакше се памте речи и 

проширује се речник. 

 Боље ћете читати – истраживања кажу да деца која су у најранијем узрасту 

лако памтила риме и рецитације лакше савладавају читање и постају већи 

књигољупци. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Poiesis&action=edit&redlink=1


 Побољшаће вам се  аудитивне способности – слушање поезије је специфично 

и захтева већу концентрацију. Помаже ти да научиш шта је активно слушање 

што је јако важно у данашњем свету, пуном технологије. 

 Подстиче развој емоција, помаже стварању успомена. 

 Подстиче песнички израз, 

 Развија осећај за ритам, 

 Учи правилној контроли гласа и брзини говора. 

Искористите слободно време док сте у кући, прочитајте неку књигу, немојте 

бежати од поезије, научите и неку песму напамет. На јутјубу послушајте како 

глумци читају поезију за децу, пробајте да их имитирате. Нећу вам 

препоручивати неку посебну књигу поезије, одаберите оно што ВИ волите! А 

ако вам наиђе инспирација....напишите песму! 

ТВОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ (одломак) 

Добра књига као Сунце, 

Обасјава твоје лице, 

Зато чувај њено срце –све странице и корице. 

Књига ће ти подарити 

Знање, љубав и лепоту, 

Књига ће ти увек бити 

Друг најбољи у животу. 

Само увек треба знати, 

Ако досад ниси знао, 

Књига ће ти другар бити, 

Кад је будеш прочитао! 

Благоје Рогач 



 

 

  

 


