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Barbara Korun predsednica Veronikine žirije
V strokovni žiriji za jubilejno, 20. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji so
Barbara Korun, pesnica in hkrati predsednica žirije, Darka Tancer Kajnih, profesorica (Mariborska
knjižnica) in Tjaša Razdevšek, novinarka kulturne redakcije (TV Slovenija). Na prvi seji so sprejeli
pravila o delu žirije in pregledali seznam pesniških zbirk, na katerem je bilo 249 naslovov. Za
Veronikino nagrado bodo presojali pesniške zbirke, ki so izšle v slovenskem jeziku v času od junija
2015 do vključno maja 2016. Žirija bo upoštevala tudi zbirke, ki so izšle v zamejski založbi ali v
samozaložbi, vendar ne zbirk za otroke in ne izbora poezij posameznih avtorjev. Veronika nagrajuje
liriko in tudi letos bo znašala nagrada, ki jo podeljuje Mestna občina Celje, finančno sodelujeta Riko in
JAK, 4.000 € bruto. Lavreat prejme še posebno listino Mestne občine Celje.
Strokovna žirija bo do konca julija izbrala 5 nominirank/cev. Lavreata bodo razglasili na podelitvi v
torek, 30. avgusta v Celju. Prvič bodo v Celju podelili Malo Veroniko. To je nagrada, ki jo letos
namenja Fit media zmagovalcu nagradnega literarnega, pesniškega natečaja za slovenske srednje
šole. Strokovna žirija Male Veronike (Zoran Pevec, Petra Kolmančič in Veronika Šoster) je za
zmagovalca razglasila Urbana Janjiča z Gimnazije Kranj, na spletnem glasovanju pa so srednješolci s
skoraj 7.000 glasovi dali prednost dijaku Gašperju Percu s Srednje zdravstvene šole Celje. Oba
srednješolska poeta bosta brala nagrajeno pesem na podelitvi.
Na jubilejni Veroniki bodo obujali spomine prvi Veronikin zmagovalec Iztok Osojnik, Evald Flisar,
takratni predsednik Društva slovenskih pisateljev, in Ciril Zlobec, prvi predsednik strokovne žirije za
Veronikino nagrado. Doslej so Veroniko 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. V drugi polovici junija bodo v jubilejnem letu Veronike
odprli v Osrednji knjižnici Celje razstavo portretov dosedanjih lavreatov in lavreatinj.
Na prazniku slovenske poezije konec avgusta bo Fit media dvanajstič počastila enega izmed poetov z
Zlatnikom poezije za njegov življenjski opus.
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