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INFORMACIJA ZA MEDIJE
Veronikina nagrada 2010
Žirija je izbrala pet nominirancev

Strokovna žirija za podelitev Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2010 je izbrala
pet nominirancev. To so: Miljana Cunta za zbirko Za pol neba (Študentska založba), Primož
Čučnik za zbirko Kot dar (LUD Šerpa), Jure Jakob za knjigo Zapuščeni kraji (LUD Literatura),
Andrej Medved za zbriko Razlagalec sanj (KUD Apokalipsa) in Peter Semolič za zbirko Pesmi in
pisma (KUD France Prešeren). Žirija, v kateri so dr. Darja Pavlič, članica, Mojca Pišek, članica, in
Ivo Svetina, predsednik, je pri ocenjevanju upoštevala pesniške zbirke, ki so izšle med 1. junijem
2009 in 30. majem 2010. V širši izbor je uvrstila 44 pesniških zbirk, sestala pa se je štirikrat.
Skladno s pravilnikom za nagrado ne morejo konkurirati zbirke za otroke in mladino, prevodi,
izbori in ponatisi. 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 in Jože Snoj.
Letošnja podelitev Veronikine nagrade bo v torek, 24. avgusta na Starem gradu v Celju. Na
prireditvi bodo predstavili pesmi nominiranci (razen Petra Semoliča, ki je sporočil, da ne piše več
pesmi), poleg njih pa Erika Vouk, Lucija Stupica, Marko Kravos in Ervin Fritz. Lavreat prejme
4.000 € bruto nagrade. Mestna občina Celje bo podelila to prestižno pesniško priznanje s
posebno listino Mestne občine Celje že štirinajstič, tudi letos v sodelovanju z družbo RIKO in
Javno agencijo RS za knjigo.

Zlatnik poezije 2010 Neži Maurer
Zlatnik poezije 2010 prejme Neža Maurer, pesnica, za katero literarna kritika pravi, da je
poslednja vitalistka pesniške literature. V pesniški zbirki Raj (leto 2007), ko avtobiografsko
izpoveduje doživljanje sočloveka in sveta, predvsem govori o človeku, ki je v svoji ranljivosti
ogrožen in sam. Vendar je Neža Maurer izrazita pesnica izpovedne ljubezenske lirike in v njej se
kaže kot odprta, topla osebnost. Njena pesem kljub osamljenosti stremi k optimizmu, vitalnosti in
pogumu. Avtorica se sicer vprašuje: Ljubezen ljubi življenje, kaj ljubim jaz?, toda vselej najde
preprost, jasen, neposreden odgovor z liričnim jezikom, ki se človeka dotakne.
V zbirki Piramide upanja, ki jo je leta 2010 ob 80-letnici Neže Maurer izdala Založba Pivec, je
Manca Košir med drugim zapisala: Neža Maurer je velika. Zaradi svoje modrosti. Zaradi polnosti
bivanja, ki se pretaka po njenih žilah. Zaradi ljubezni, ki ji je presijala kosti in naježila kožo.
Neža Maurer je napisala več pesniških zbirk za odrasle in otroke, preko 80 otroških radijskih iger
in povesti, prevedena je v več jezikov, tudi v japonščino.
Nekatere zbirke za odrasle: Skorje dlani in skorje kruha (1969), Ogenj do zadnjega diha (1973),
Čas, ko je vse prav (1978), Tej poti se reče želja (1984), Drevo spoznanja (1987), Kadar ljubimo

(izbor 1990), Litanije za mir – protivojne pesmi (1991), Na tvojo kožo pišem svoje verze (2008) in
druge.
Neža Maurer je pesnica, ki živi svojo osebno legendo.
Zlatnik poezije podeljuje Fit media od leta 2005. Doslej so ga prejeli Ciril Zlobec, Tone Pavček,
Kajetan Kovič, Miroslav Košuta in Ivan Minatti. Fit media želi z njim izreči pesniku priznanje za
njegov življenjski opus in za ustvarjalno požlahtnjenje slovenskega jezika in kulture.
Zlatnik poezije 2010 bodo pesnici Neži Maurer izročili na prireditvi 24. avgusta 2010 na Starem
gradu v Celju. Takrat bo znan tudi lavreat, ki bo prejel Veronikino nagrado za najboljšo pesniško
zbirko leta v Sloveniji.
Sponzorji podelitve Zlatnika poezije 2010 so Založba Pivec, Občina Polzela in Nova KBM.
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