Informacija za medije

Veronikina nagrada in Zlatnik poezije
Veronikino nagrado 2011 za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji je strokovna žirija v Celju na Starem
gradu podelila Barbari Korun za pesniško zbirko Pridem takoj. Za eno najprestižnejših literarnih nagrad v
Sloveniji so bili nominirani še Dušan Jovanović za zbirko Nisem, Franci Novak za zbirko Otroštvo neba,
Katja Perat za zbirko Najboljši so padli in Uroš Zupan za zbirko Oblika raja. Med nominiranimi so bili
izbrani kar trije prvenci.
V strokovni žiriji za Veronikino nagrado 2011 so pesniške zbirke presojali Peter Kolšek, predsednik žirije,
Jelka Kernev Štrajn, publicistka, in Melita Forstnerič Hajnšek, novinarka kulturne redakcije Večera. Žirija je
pri vrednotenju upoštevala le pesniške zbirke, ki so izšle v času od junija 2010 do vključno maja 2011.
Veronikino nagrado podeljuje Mestna občina Celje od leta 1997, torej je letos 15-letnica te prestižne
literarne nagrade na Slovenskem. 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 in Andrej Medved.
Poleg Mestne občine Celje sta podelitev Veronikine nagrade 2011 podprla še RIKO d.o.o. in Javna
agencija za knjigo RS.
Veronikina nagrada za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji znaša 4.000 € bruto, lavreat pa prejme še
posebno listino Mestne občine Celje. Na Starem gradu v Celju je Večer poezije izzvenel v pomenljivem
stihu Barbare Korun … pesnik je odgovoren samemu sebi, poezija odgovarja vsemu svetu. Poezijo so brali
Vanja Strle, Saša Pavček, Aleš Debeljak, Erika Vouk, Dušan Jovanović, Barbara Korun, Franci Novak in
Katja Perat. Pesnice in pesnike sta nagovorila celjski župan Bojan Šrot in Milan Jesih, predsednik Društva
slovenskih pisateljev.
Na Večeru poezije na Starem gradu pa so podelili tudi Zlatnik poezije 2011, in sicer pesniku, prevajalcu,
kritiku, uredniku in teatrologu Venu Tauferju.
Za pesnika Vena Tauferja je literarni zgodovinar Janko Kos zapisal, da se z njim v sodobni slovenski
književnosti začenja moderna poezija v pravem pomenu besede.
Prvo pesniško zbirko Svinčene zvezde je Veno Taufer objavil leta 1958, nato pa je objavil še več pesniških
zbirk: Jetnik prostosti, Vaje in naloge, Podatki, Prigode, Pesmarica rabljenih besed, Sonetje, Ravnanje
žebljev in druge pesmi, Tercine za obtolčeno trobento, Pesmi, Vodenjaki, Črepinje pesmi, Nihanje molka,
Še ode, Kosmi, Rotitve, Pismo v steklenici.
Pisal je tudi mladinsko poezijo, drame, kritike in eseje. Prevaja iz srbske, hrvaške, makedonske in
angleške poezije, tudi angleške dramatike.
Leta 1985 je dal pobudo za Mednarodni literarni festival Vilenica in ga je vodil trinajst let, med drugim pa je
bil tudi predsednik Slovenskega centra PEN in dva mandata predsednik Mirovnega komiteja
Mednarodnega PENa. Veno Taufer je redni član Evropske pesniške akademije.
Veno Taufer je prejel Zlatnik poezije 2011 za svoj pesniški literarni opus, za prispevek slovenski kulturi in
ustvarjalnosti ter požlahtnjenju slovenskega jezika. Podelitev Zlatnika poezije 2011 je sponzorsko podprla
Nova KBM.
Doslej so Zlatnik poezije prejeli Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta in
Neža Maurer.
Na Večeru poezije na celjskem Starem gradu so se prisrčno in prijazno spomnili jubilantke Erike Vouk,
Veronikine lavreatinje leta 2004. Avtorica projekta Veronikina nagrada in organizatorica je Fit media, ki bo
v prvi polovici septembra izdala Veronikino antologijo Pesmi Parnasa ob 15-letnici podelitve te pomembne
literarne nagrade v Sloveniji.

Celje, 23. avgust 2011

