Informacija za medije
Jubilej Veronikine nagrade
Ob 20-letnici Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji, nagrado podeljuje
Mestna občina Celje, pobudnik in organizator pa je Fit media, želimo dogodek požlahtniti z živo
besedo in pogovori o besedi, jeziku in poeziji v različnih okoljih v Savinjski regiji. Prav tako bi radi
mlade spodbudili k pesniškemu izražanju, jim ponudili prostor za promocijo njihovega pesniškega
ustvarjanja in jih povabili k razmišljanju o besedi in poeziji, zato smo v januarju 2016 razpisali
vseslovenski nagradni natečaj za Malo Veroniko.
Doslej so Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji prejeli: Iztok Osojnik, Aleš
Šteger, Josip Osti, Ciril Zlobec in Marjan Strojan, Milan Jesih, Miklavž Komelj, Milan Dekleva, Erika
Vouk, Ivo Svetina, Ervin Fritz, Taja Kramberger in Tone Pavček, Milan Dekleva, Jože Snoj, Andrej
Medved, Barbara Korun, Primož Čučnik, Karlo Hmeljak, Petra Kolmančič, Meta Kušar.
Dogodki v Veronikinem letu poezije bodo naslednji:




Nagradni natečaj za Malo Veroniko za srednješolce v Sloveniji že poteka. O zmagovalcu bo
potekalo glasovanje po spletu, zadnjo besedo pa bo imela strokovna žirija, v kateri so mag.
Zoran Pevec, pesnik in predsednik žirije, Petra Kolmančič, Veronikina nagrajenka in Veronika
Šoster, komparativistka.
Zmagovalec prejme 400 € bruto s plaketo na dogodku ob podelitvi Veronikine nagrade 30.
avgusta 2016 na Starem gradu, kjer bo prebral zmagovalno pesem.
Več na www.veronikini-veceri.si.
Veronikin mesec Od besede do poezije (od 20. februarja 2016, mednarodnega dne
maternega jezika, do 21. marca 2016, svetovnega dne poezije)

V mesecu dni se bodo v knjižnicah, šolah, v medijih, na odprtih pogovorih srečali ljubitelji poezije in
pesniki, strokovnjaki, praktiki in literati bodo razmišljali o naši jezikovni omiki, z gosti iz Prage o
prevajanju poezije, mladi bodo ustvarjali skupaj s pesnikom in brali izbrane pesmi na pesniških
srečanjih. Program Veronikinega meseca Od besede do poezije s šestnajstimi dogodki je na
www.veronikini-veceri.si in v priponki.



Pesmi Parnasa – razstava portretov Veronikinih nagrajencev (od marca 2016 do konca
avgusta 2016).
Podelitev 20. Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji
Datum: torek, 30. avgusta 2016, Stari grad Celje

Jubilej Veronikine nagrade s celotnim programom želi obogatiti slovenski kulturi praznik in razpreti
aktualna vprašanja slovenske kulturne zavesti in našega osebnega odnosa do besede, jezika,poezije,
literature.
Organizator: Fit media s partnerji
Za več informacij: Jože Volfand, 03/42 66 700 in Tanja Pangerl: 03/42 66 716
Sponzorji: Mestna občina Celje, Kovintrade, Vivapen, Emo Orodjarna, Elektrosignal, Maksim
Celje, 2. februarja 2016

