(8) Pozdrav (so)pokroviteljstvu XVII. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2018) in knjižnega paketa Velenjske knjižne fundacije 2018 (08 PSP XVII MLFV-KP UVKF 2018)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) vabi mednarodno ugledne slovenske ali tuje
organizacije, ustanove, podjetja in kulturne mecene k sopokroviteljstvu osrednjega programa oz.
posameznih književno-kulturnih prireditev/produkcij XVII. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje
(2018) in knjižnega paketa Velenjske knjižne fundacije 2018:
1. sopokroviteljstvo XVII. mednarodnega književnega srečanja v Velenju (Mednarodni Lirikonfest Velenje 2018) – tradicionalnega literarnega festivala z mednarodno udeležbo;
2. sopokroviteljstvo v letu 2018 petnajste podelitve mednarodne Pretnarjeve nagrade oz.
častnega naslova »ambasador slovenske književnosti in jezika«;
3. sopokroviteljstvo v letu 2018 trinajste Akademije Poetična Slovenija s podelitvijo vseslovenske literarne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2018 za vrhunski desetletni pesniški opus
slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.;
4. sopokroviteljstvo v letu 2018 štirinajstega letnika mednarodne Rp. Lirikon21 (2018) – festivalno-revijalne antologije izvirne in prevedene evropske poezije XXI. st.;
5. sopokroviteljstvo v letu 2018 dvanajste podelitve mednarodnega festivalnega književnega priznanja Lirikonov zlát (2018) za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. (v letu 2018 prednostno iz novejše novejše slovenske poezije v nemščino), ki bodo izborno objavljeni v mednarodno rastoči antologiji Rp. Lirikon21 (2018);
6. sopokroviteljstvo četrtletnega cikla potopisnih pripovedovanj Velenjska potopisna pomlad 2018 in druge podelitve slovenske literarne nagrade »krilata želva« (2018) za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2017);
7. sopokroviteljstvo cikla Lirikonfestovih osemnajstink v Starem Velenju (2018) – degustacij
liričnega in potopisnega občutja;
8. sopokroviteljstvo dveh 14-dnevnih ustvarjalnih bivanj z gostovanjem na mednarodni
književniško-prevajalski rezidenci v Velenju idr. rezidenčnih točkah UVKF v Šaleški in Zg. Savinski
dolini (2018);
9. sopokroviteljstvo literarnih abonmajev UVKF 2018 (širjenje bralne kulture): Svetovljanka
Bianca – potopisna pripovedovanja velenjskih popotnikov (Velenjčani potujejo); Požiram knjige –
izbrane knjižne produkcije za odrasle in starejšo mladino;
10. sopokroviteljstvo natisa pesniških zbirk (50 izbranih pesmi dobitnikov Lirikonfestove literarne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2017/2018 in 2018/2019 za vrhunski 10-letni pesniški
opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.).
11. sopokroviteljstvo/mecenstvo knjižnega paketa 2018 (4 knjižni naslovi, izdani v knjižnih
zbirkah Velenjske knjižne fundacije).
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Večletni glavni pokrovitelj Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in založniškega programa
Velenjske knjižne fundacije je Mestna občina Velenje.
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
XVII. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2018)
Založništvo UVKF
Ivo Stropnik, glavni in odg. urednik UVKF, vodja festivala
V Velenju, 29. novembra 2018
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