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Informacija za medije

Ivan Dobnik predsednik Veronikine žirije
Strokovni žiriji za 21. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji predseduje
pesnik Ivan Dobnik, soodločili pa bosta kritičarka Jelka Kernev Štrajn in Mojca Pišek, novinarka in
kritičarka. Na prvem sestanku je žirija pregledala seznam pesniških zbirk, ki so izšle od lanskega junija
do vključno letošnjega maja. Žirija bo sicer upoštevala vse zbirke, ki bodo izšle do konca maja. Kot
kaže COBISS, je v enem letu izšlo okrog 250 pesniških zbirk, od tega skoraj četrtina v samozaložbi. V
strokovni presoji ne bodo zbirke za otroke, ponatisi in izbori poezij. Tako določa pravilnik o delu žirije.
Zbirka lahko izide pri slovenski, zamejski založbi ali v samozaložbi. Do sredine julija bo žirija sporočila
naslove petih nominiranih pesniških zbirk, ime lavreata, lavreatinje pa bo znano šele na podelitvi v
torek, 29. avgusta na Starem gradu v Celju. Znesek Veronikine nagrade je 4.000 evrov bruto,
zmagovalec slovenskega pesniškega Parnasa prejme tudi častno listino Mestne občine Celje, ki
podeljuje Veronikino nagrado. 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 in Ana Makuc.
Poleg Mestne občine Celje Veronikino nagrado finančno podpirajo Riko, Jak in drugi.
Tudi letos se bo na Veronikinem pesniškem večeru predstavil zmagovalec literarnega natečaja Mala
Veronika. Za takšno spodbudo literarnemu navdihu slovenske srednješolske mladine, letos sodeluje
45 slovenskih srednjih šol, se je odločila Fit media, ki je sicer tudi pobudnik in organizator Veronikine
nagrade. Zmagovalec spletnega glasovanja med petimi nominiranimi pesmimi, o čemer je odločala
strokovna žirija, v kateri so dr. Zoran Pevec kot predsednik, Petra Kolmančič in Robert Simonišek, bo
znan konec maja. Nagrada je v višini 400 € bruto. Zmagovalec na Veronikinem dogodku konec
avgusta prejme tudi plaketo Male Veronike in monografijo Portreti sodobne slovenske literature
(1991-2016), ki je letos izšla pri založbi Fit media.
Prejemnik 13. Zlatnika poezije za življenjski pesniški opus bo znan do konca junija.
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