Spoštovani predstavniki medijev!

Celje, 27. 3. 2019 – Letos že četrtič zapored poteka pesniški natečaj za srednješolce mala Veronika,
ki mlade pesniške upe spodbuja k pesniškemu izražanju in jim odpira pot za predstavitev njihovega
pesniškega ustvarjanja. Na letošnji natečaj je prispelo 37 pesmi dijakov ali dijakinj slovenskih
srednjih šol. Vse pesmi so po vrstnem redu prejema objavljene na spletni strani
www.veronikiniveceri.si, kjer bo lahko občinstvo med petkom, 29. marcem, od 9. ure naprej in
četrtkom, 25. aprilom, do 15. ure glasovalo za posamezno pesem. Zmagovalec natečaja, ki ga bosta
izbrala strokovna žirija in spletno glasovanje, bo znan do sredine maja. Nagrada bo podeljena na
tradicionalnem Večeru poezije s podelitvijo Veronikine nagrade, male Veronike in zlatnika poezije
v torek, 27. avgusta 2019 na Starem gradu Celje.

K sodelovanju na pesniškem natečaju za srednješolce mala Veronika 2019, ki se je začel v sredini
januarja 2019, so bile povabljene vse srednje šole v Sloveniji. Tokrat je na natečaj prispelo 37 pesmi
(lansko leto 41) iz skoraj vseh slovenskih regij. Največ sodelujočih srednjih šol prihaja iz
Osrednjeslovenske in Savinjske regije (iz vsake po osem šol), sledita Podravska in Pomurska regija (iz
vsake po štiri šole), nato Gorenjska, Jugovzhodna, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška s po tremi
sodelujočimi šolami, ena sodelujoča šola pa prihaja iz Goriške regije.
Vse prispele pesmi so objavljene na spletni strani Veronikinih večerov na tej povezavi, in sicer po
vrstnem redu prejema pesmi. Katera pesem bo zmagovalna, bosta odločili tričlanska strokovna žirija
v sestavi Zoran Pevec (predsednik), Tonja Jelen (pesnica in profesorica slovenščine) in Aleš Jelenko
(magister menedžementa, pesnik, prozaist in esejist) in občinstvo s svojimi spletnimi glasovi.
Strokovna žirija bo neodvisno od spletnega glasovanja izbrala pet nominiranih pesmi, ki se bodo
potegovale za nagrado, nominirana pesem, ki bo prejela največ glasov spletnega glasovanja, bo dala
zmagovalca male Veronike 2019. Spletno glasovanje poteka med petkom, 29. marcem, od 9. ure
naprej in četrtkom, 25. aprilom, do 15. ure. Pri spletnem glasovanju lahko vsak za posamezno pesem
glasuje enkrat, lahko pa svoj glas odda za več različnih pesmi.
Zmagovalec bo znan najkasneje do torka, 21. maja 2019. Nagrada za zmagovalno pesem je 400 €
bruto s plaketo, monografija Portreti sodobne slovenske literature in možnost predstavitve
zmagovalne pesmi na podelitvi Veronikine nagrade, ki bo v torek, 27. avgusta 2019 na Starem gradu
Celje.
Mala Veronika je svoje poslanstvo začela ob 20-letnici podelitve Veronikine nagrade (leto 2016), ki jo
za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta podeljuje Mestna občina Celje. Dosedanji prejemniki
male Veronike so:
-

leta 2016: Urban Janjič iz Gimnazije Kranj za pesem Sklep 1–6
leta 2017: Karin Vrbek iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in
medije, za pesem Nočno mesto

-

leta 2018: Tilen Letner iz Gimnazije Celje – Center za pesem Platon se je po neki prekrokani
noči s Sokratom …

Potek natečaja lahko spremljate na spletni strani www.veronikini-veceri.si.

Prijeten pozdrav iz knežjega mesta!
mag. Vanesa Čanji,
direktorica

Kontakt za več informacij o natečaju mala Veronika:
Tanja Pangerl, t: 03/ 42 66 716, e: tanja.pangerl@fitmedia.si, w: www.veronikini-veceri.si
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