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SPLETNA PESNIŠKA DELAVNICA 
 

R A Z P I S 
 

Spoštovani! 
 

Na območni izpostavi JSKD Slovenska Bistrica smo za Vas pripravili spletno Pesniško delavnico.  

Namen delavnice je raziskovanje pesniškega izraza in spoznavanje različnih pesniških pristopov in 

praks skozi teoretično ter praktično vodenje. Pri tem se udeleženci spoznajo z vizualno podobo 

pesmi, z njeno zvočnostjo in vsebino. Delavnice poseben poudarek namenjajo grajenju 

individualnega pesniškega glasu ter medsebojni pesniški izmenjavi. Vsako srečanje vsebuje krajše  

predavanje in praktične vaje. Pesniška delavnica bo potekala preko ZOOM aplikacije in preko 

pisnega dopisovanja v dveh srečanjih. 
 

Delavnica je namenjena: vsem pesnicam in pesnikom - srednješolcem in odraslim 

posameznikom. Vabljeni vsi začetniki in tisti, ki boste svoja dosedanja znanja na tej delavnici 

lahko še nadgradili. 

 

Kdaj: ob petkih, 21. in 28. 5. 2021, od 17:00 do 20:00. 

 

Število udeležencev: maksimalno do 15 oseb. 

 

Cena: spletna delavnica je za vse udeležence brezplačna! 

 

Potek delavnic: 

Prvo srečanje (21. maj 2021, od 17:00 do 20:00) 

- izbira in iskanje pesniških tem; 

- pesniški jezik; 

- praktične vaje, namenjene samostojnemu razvijanju in nabiranju idej. 

(15-minutni odmor po dogovoru) 

 

 Drugo srečanje (28. maj 2021, od 17:00 do 20:00) 

- notranja in zunanja struktura pesmi; 

- pesniška sredstva in pesniške oblike;  

- napotki za nadaljnjo samostojno delo. 

(15-minutni odmor po dogovoru). 



Delavnico bo strokovno vodila Larisa Javernik, magistra primerjalne književnosti. Je kritičarka, 
publicistka in književnica. Piše literarne kritike in prispevke za različne slovenske publikacije, 
literarne revije ter spletne portale. Je ustanoviteljica in urednica spletne platforme o slikanicah 
Orbis Pictus. Aktivno deluje tudi na področju kulturno-umetnostne vzgoje na področju 
gledališke in literarne umetnosti. Med drugim izvaja tudi prozne in pesniške delavnice 
kreativnega pisanja. Pri tem je sodelovala s KD Studenci, JSKD OI Radlje ob Dravi, Kulturnim 
društvom literatov Mežiške doline, Literarno skupino Utrip in drugimi.  
 

Število udeležencev na delavnici je omejeno, zato pohitite s prijavami. Po zaključku sklopa 

predavanj prejmete potrdilo o spletnem izobraževanju. 

 

Prijavite se preko spletne prijavnice: https://forms.gle/gyA5JehWbWKzjMuEA 

 

Spletna povezava: vsi prijavljeni prejmete ZOOM povezavo na vaš elektronski naslov. 

 

Rok za prijavo: najkasneje do ponedeljka, 17. 5. 2021. 

 

 

Vljudno vabljeni k prijavi. 

 

 

           Valerija Regoršek,  

               vodja OI JSKD Slov. Bistrica 
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