Informacija za medije
Dr. Silvija Borovnik na čelu Veronikine žirije
Dr. Silvija Borovnik, literarna zgodovinarka, predsednica, Aleksander Peršolja, pesnik, in Goran
Dekleva, kritik, sestavljajo strokovno žirijo, ki bo letos odločala, kdo bo prejel 17. Veronikino nagrado
za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji. Pravila o delu žirije določajo, da nominirance in lavreata
izbirajo med pesniškimi zbirkami, ki so izšle v času od lanskega junija do vključno meseca maja v tem
letu. Pogoj je znan. Zbirka mora biti napisana v slovenskem jeziku, izide lahko v Sloveniji ali v tujini,
pri založbi ali v samozaložbi. Izbori poezij in otroška poezija za Veronikino nagrado ne morejo
kandidirati.
Pesniška bera v letu, ki ga bo vrednotila žirija, kaže na okrog 250 naslovov, lahko pa bodo do konca
maja založbe presenetile še s kakšno predstavitvijo. Do sredine julija bo žirija izbrala pet
nominirancev, lavreat pa bo znan na podelitvi, to je 27. avgusta. Spet v ambientu celjskega Starega
gradu. Lavreat bo prejel 4.000 € bruto in listino Metne občine Celje, ki nagrado podeljuje v
sodelovanju z glavnim sponzorjem, družbo Riko in Javno agencijo RS za knjigo, Banko Celje in drugimi
partnerji. 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.
V prvem delu letošnje podelitve Veronikine nagrade bo bral svojo ljubezensko poezijo Ciril Zlobec.
Poleg Veronikine nagrade bodo zadnji teden v avgustu devetič podelili Zlatnik poezije pesniku za
njegov življenjski pesniški opus in za njegov prispevek slovenski kulturi. Fit media, ki je avtorica ideje
za Veronikino nagrado podeljuje Zlatnik poezije, pa bo letošnjega nagrajenca sporočila javnosti v prvi
polovici junija. Letošnji sponzor nagrade je Zlatarna Celje. Zlatnik poezije so doslej prejeli: Ciril Zlobec,
Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Veno Taufer in Svetlana
Makarovič.
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