Celje, 23. maj 2019

Informacija za medije

Igor Divjak predsednik žirije za Veroniko
O tem, kdo bo letos na Starem gradu v Celju prejel 23. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško
zbirko leta v Sloveniji, bo odločala strokovna žirija, v kateri so dr. Igor Divjak, literarni kritik in urednik,
Petra Kolmančič, Veronikina nagrajenka iz leta 2014, in Maja Šučur, novinarka in literarna kritičarka.
Predsednik žirije, sestala se je v prostorih Društva slovenskih pisateljev, je dr. Igor Divjak.
Na prvi seji je žirija pregledala seznam pesniških zbirk, ki so izšle od lanskega junija do vključno
letošnjega maja. Na seznamu sta 302 naslova, nekaj zbirk je še v tisku in jih bo žirija presojala, če
bodo izšle v maju. Obsežen seznam ne pomeni, da je v enem letu izšlo v Sloveniji več kot 300 izvirnih
pesniških zbirk. Pregled namreč zajema tudi natise starejših avtoric in avtorjev, izbore, ponatise,
otroško poezijo, kar po pravilniku o delu žirije ne pride v kritiško žirantsko sito. Žirija bo naslove pet
nominiranih pesniških zbirk za Veronikino nagrado izbrala najpozneje do 15. julija. Lavreatinjo,
lavreata bo razglasila na podelitvi v torek, 27. avgusta, ko bo Mestna občina Celje podelila 23.
Veroniko. Nagrada znaša 4.000 evrov bruto. Glavni sponzor Veronikine nagrade je Mestna občina
Celje, z izrazitim kulturnim posluhom za poezijo sodeluje podjetje Riko d.o.o., prav tako Zlatarna
Celje, Pocinkovalnica Celje, Elektrosignal in Weishaupt.
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, Boris A. Novak in Tone Škrjanec.
Programsko se bo letošnja podelitev Veronike spomnila 90-letnice rojstva pesnika Janeza Menarta.
Fit media pa bo podelila že 15. zlatnik poezije. Letošnjega prejemnika je dvočlanska žirija, pokojni
Peter Kolšek in Jože Volfand, že izbrala. Ime lavreata za življenjsko pesniško delo bodo sporočili v
drugi polovici junija.
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