Večer
poezije

Program
Pesniška beseda Toneta in Marka Pavčka
(ob 90. in 60. obletnici rojstva)
Recitatorji: Saša Pavček, Nika Rodošek, Dejan Kokanović
O mali Veroniki
mag. Vanesa Čanji, direktorica, Fit media d.o.o.
Lavreat male Veronike
Tilen Letner, Gimnazija Celje - Center
Pesmi nominirank in nominirancev za Veronikino nagrado 2018
Andrej Hočevar
Aleš Mustar
Ana Pepelnik
Zoran Pevec
Tone Škrjanec

s podelitvijo
Veronikine nagr ade ,
male Veronike in zlatnik a poezije
za leto 2018

Srca so se prelomila …

Utemeljitev priznanja zlatnik poezije 2018
Jože Volfand, Fit media d.o.o.

Mala Veronika
Fit media d.o.o. je letos tretjič zapored
organizirala pesniški natečaj za srednješolce
mala Veronika. Natečaj je potekal med
15. januarjem in 26. aprilom 2018. Sodelovalo
je 41 srednjih šol s po eno pesmijo dijaka
ali dijakinje. Vse pesmi so po vrstnem redu
prejetja objavljene na spletni strani
www.veronikini-veceri.si, kjer je med
30. marcem in 26. aprilom 2018 potekalo
spletno glasovanje.
Neodvisno od spletnega glasovanja je
prijavljene pesmi vrednotila strokovna žirija
v sestavi dr. Zoran Pevec (predsednik),
Petra Kolmančič (Veronikina nagrajenka) in
dr. Robert Simonišek (nagrajenec Rožančeve
nagrade). Nominirala je pet pesmi, ki so se
potegovale za prejem glavne nagrade mala
Veronika 2018. Med temi je zmagala tista, ki
je prejela največ glasov pri spletnem glasovanju.
Zmagovalno pesem za malo Veroniko sta torej
izbrala strokovna žirija in občinstvo.
Avtor zmagovalne pesmi oziroma lavreat male
Veronike 2018 je

Tilen Letner,

Pogovor s prejemnico zlatnika poezije 2018
Bina Štampe Žmavc

(Bina Štampe Žmavc)

Celje, Stari grad
(v primeru dežja Narodni dom Celje),

torek, 28. avgusta 2018, ob 20. uri

Utemeljitev izbora žirije za Veronikino nagrado 2018
dr. Igor Divjak, predsednik strokovne žirije za Veronikino nagrado 2018

foto osebni arhiv

Gimnazija Celje – Center,
mentor Kristian Koželj,
za pesem Platon se je po
neki prekrokani noči
s Sokratom …

Glasba Manca Izmajlova

Z natečajem želimo mlade spodbuditi k
pesniškemu izražanju, k razmišljanju o besedi
in pomenu besede v njihovi generaciji ter
jim ponuditi prostor za promocijo njihovega
pesniškega ustvarjanja.

Moderatorka Andreja Petrovič

Sponzor male Veronike: Weishaupt

Nagovor
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje

Vstop prost!

Veronikina nagrada 2018

Zlatnik poezije 2018

Žirija za podelitev 22. Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2018
v Sloveniji je nominirala pet pesniških zbirk:

Zlatnik poezije 2018 prejme pesnica Bina Štampe Žmavc.

Andrej Hočevar
Seznam

(Mladinska knjiga)

foto Maj Pavček

Aleš Mustar
Srednja leta

(Center za slovensko književnost)

osebni arhiv

Ana Pepelnik
Tehno

(LUD Šerpa)

osebni arhiv

Zoran Pevec
Kako postati nihče
(LUD Šerpa)

foto Tihomir Pinter

Tone Škrjanec
Dihaj

(Center za slovensko književnost)

foto Tina Jenko

Glavni sponzorji
Veronikine
nagrade

Sponzorji

MESTNA
CELJE

V strokovni žiriji za Veronikino nagrado 2018 so
izvirne pesniške zbirke, ki so izšle v času od junija
2017 do vključno maja 2018, presojali
dr. Igor Divjak, literarni kritik in prevajalec,
predsednik, Mojca Pišek, novinarka in kritičarka,
in Ivo Stropnik, pesnik.
Pobudnica, avtorica Veronikine nagrade in
organizatorica projekta je Fit media d.o.o.
Veronikino nagrado podeljuje Mestna občina
Celje od leta 1997. Je ena najprestižnejših
literarnih nagrad v Sloveniji. Lavreatinja/lavreat
poleg denarne nagrade v višini 4.000 € bruto
prejme listino Mestne občine Celje.
Doslej so Veronikino nagrado 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, Ana Makuc in Boris A.
Novak.
Poleg Mestne občine Celje so podelitev Veronikine
nagrade 2018 podprli Riko d.o.o., Pivovarna
Laško Union d.o.o., Elektrosignal d.o.o. in
Abanka d.d.

Med nami živi in
ustvarja pesnica, ki
jo uvrščamo med
klasike slovenske
mladinske književnosti. Toda pesnica Bina
Štampe Žmavc takole
pojasnjuje svoj ustvarjalni pristop: Ko se
foto Ivan Dobnik
usedem in začnem
s pisanjem, sploh ne ločim med odraslim in
otroškim bralcem. Preprosto delam tako zares,
da bolj zares ne bi mogla …
In dodaja: Rišem z besedo, ne s kredo, ker s
kredo ne znam. Pa tudi z barvami ne. Zato
dahnem v dlan si besedo ….
S to besedo visokoestetskega poetičnega jezika
pesnica že desetletja igrivo nagovarja otroke in
tiste odrasle, ki znajo v sebi ohranjati otroka.
Zbirke Bine Štampe Žmavc so na vrhu slovenske kakovostne poezije za otroke in mladino.
A v njenem pesniškem opusu je tudi deset
zbirk poezije za odrasle, med katerimi je knjigo
Pesem za liro kritičarka umestila v svet poezije
- kot slavolok poezije. Celotni literarni opus,
od poezije za otroke in odrasle, do proznih in
drugih literarnih zvrsti, je osmišljanje vsega, kar
človeka obdaja. Pesnica gleda, vidi in doživlja svet globoko, svetlo in temno. Narava je
studenec njene ljubezni do vsega v življenju in
najmogočnejše drevo njenega ustvarjanja.
Sponzorja
Zlatnika
poezije
Upravljavec prizorišča

Je klic k poeziji, ki ji je navdih živo in neživo.
Bina Štampe Žmavc je vrhunska slovenska literatka, posebej v mladinski književnosti. Verjame, da imajo otroci »oči, ki vidijo dušo stvari«.
Nekaj naslovov zbirk za otroke: Čaroznanke,
Zrnca sonca, Nebeške kočije, Klepetosnedke,
Snežroža, Vprašanja srca, Kako raste leto, Čarimatika … To je pokrajina mladinske lirike, ki z
žarom vabi v objem.
Podobno je s poezijo za odrasle. Od prve zbirke
Pesek v pesem in drugih, kot so Poševno sonce,
Barka zvezd, Opoldnevi, Vaze, Ogledalo zraka,
Pesem za liro in Vse-stvar-je, do letošnje nove
zbirke Nabiralka samot. Motivni pesnični svet
je večplasten. Od hoje k sebi in vase. Do samote
in ljubezni. Do minevanja in neponovljivosti
življenja. Do pesnice kot tihe popotnice in
njene refleksije o tem, kako je v pesničinem srcu
takrat, ko se pesem izmika. Ena izmed njenih
knjig je Princesa srca, Bina Štampe Žmavc pa je
s svojo pesniško lirično močjo in z iskrivostjo, z
značilnimi posrečenimi neologizmi, ki bogatijo
slovenski jezik, nedvomno princesa slovenskega
pesniškega jezika.
Za opus poezije za otroke in odrasle in za
izjemno barvitost, svežino, igrivost in milino
pesniškega jezika prejme zlatnik poezije 2018
pesnica Bina Štampe Žmavc.
Sponzorja zlatnika poezije: Zlatarna Celje in
Zavarovalnica Triglav
Avtor projekta
in organizator:

Medijski sponzor

Fit media d.o.o., www.fitmedia.si, 03/42 66 700,
info@fitmedia.si, www.veronikini-veceri.si

