Informacija za medije
Za Malo Veroniko oddanih več kot 25.000 glasov
V Veronikinem mesecu Od besede do poezije, ki letos poteka v Savinjski regiji, a tudi v Sloveniji z
nagradnim razpisom za Malo Veroniko, so se doslej ljubitelji poezije, besede in jezika zbrali na desetih
pesniških in kulturnih dogodkih. V knjižnicah, v medijih, na šolah in na drugih prizoriščih.
Na mednarodnem slovensko-češkem pesniškem večeru S petdesetimi glasovi govorim /Padesati hlasy
hovorim v Plesnem forumu Celje so sodelovali: Lenka Kuhar Daňhelová, Peter Kuhar, Milan Dekleva,
Ivo Svetina in Zoran Pevec.
Brali so pesmi in govorili o tem, kakšen je položaj poezije v sodobnem svetu, kako je prišlo do izida
dvojezične Antologije sodobne slovenske poezije in kako so razviti prevajalski stiki med češko in
slovensko literaturo. O poeziji je Milan Dekleva dejal: V vseh kriznih trenutkih poezija ponovno dobi
prostor, besedo v družbi. Na ta način človek zapolni svojo praznino. Poezija je uglaševanje končnega
akorda, ki je neslišen. Poezija nagovarja zbranost, meditacijo, samoto. Morda nima prave pozornosti,
ker ni spektakel, ampak je nujna za človeka.
Ivo Svetina je med drugim odgovoril na vprašanje, ali smo v Sloveniji narod knjige: Odkar imamo
svojo državo, smo pozabili na veliko stvari, katere smo si pred tem na veliko načinov prizadevali, da bi
jih dosegli, tudi svoj jezik. Nismo narod knjige. Če bi bili, bi že zgradili novi NUK. Vse govoričenje, da
smo Slovenci narod knjige, v dejanskem stanju ne kaže na to. Vrsta stvari kaže na to, da je politiki
malo mar za knjigo, prav tako pa tudi Slovenci sebe ne čutimo kot narod knjige.
Zoran Pevec, ki živi in stanuje v Celju, pa je pojasnjeval, ali obstaja problem objav za pesnike, ki delajo
zunaj Ljubljane. Čeprav se zdi, da obstaja problem provincialnih pesnikov, ki živijo in delujejo v
Ljubljani, ki naj bi lažje prišlo do objave pesmi, pa Zoran Pevec dodaja: Kadar sem napisal dobre
pesmi, so mi jih objavili tudi v Ljubljani.
Češka gosta, Lenka Kuhar Daňhelová in Peter Kuhar, sta povedala, zakaj sta se odločila za izdajo
knjige o sodobni slovenski poeziji. Skozi antologijo sta z različnostjo pesnikov želela predstaviti tudi
različnost slovenskih pokrajin, slovenskega okolja za pesniško ustvarjanje. Med predstavljenimi
slovenskimi pesniki je tudi 11 pesnikov, ki so prejeli Veronikino nagrado, in 5 pesnikov, ki so prejeli
Zlatnik poezije. Ker so pesmi 50 pesnikov objavljene tudi v izvirniku, je antologija zanimiva tudi za
slovenskega bralca. Kot je povedala Kuhar Daňhelová, so tudi na češkem različne pesniške struje,
trenutno pa prevladuje angažirana poezija. Prevajalske poti med Slovenijo in Češko so živahne z obeh
strani.
V tem tednu pa bodo na pesniških večerih sodelovali: pesnik Ervin Fritz v Medobčinski splošni
knjižnici v Žalcu, pesnik Aleš Šteger v Knjižnici Šentjur, pesnica Petra Kolmančič na Srednji zdravstveni
šoli v Celju in pesnik Josip Osti v Knjižnici Laško. Vsi štirje so prejeli Veronikino nagrado.
Veronikin mesec Od besede do poezije se bo končal 21. marca, na svetovni dan poezije. V enourni
oddaji na TV Celje bodo predstavili pesnika Ervina Fritza z Ogrlico iz rad, na VTV Velenje pa pesnika in
predsednika Društva slovenskih pisateljev Iva Svetino. Prihodnji teden bo tudi znana odločitev, po
oceni strokovne žirije in spletnega glasovanja, kdo bo med mladimi pesniki iz 41-tih slovenskih
srednjih šol prejel Malo Veroniko. Do 13. marca je bilo v spletnem oglaševanju oddanih skoraj 25.000

glasov, glasovalo pa je več kot 9.500 oseb (ena oseba lahko glasuje za več različnih pesmi). Glasovanje
traja do 22. marca do 15. ure. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo Zoran Pevec, Petra Kolmančič in
Veronika Šoster, je izbrala 5 nominirancev, ki bodo znani po zaključku glasovanja, ko se bosta
razglasila skupni zmagovalec in zmagovalec občinstva. Prejemnik Male Veronike prejme 400 €
nagrade, posebno listino podeljevalca nagrade, to je podjetja Fit media, zmagovalno pesem pa bo
prebral na jubilejni podelitvi letošnje 20. Veronikine nagrade.
Za več informacij: Jože Volfand: 03/42 66 700, joze.volfand@fitmedia.si, Tanja Pangerl: 03/42 66 716,
tanja.pangerl@fitmedia.si.
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