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 REZERVAT ZA POEZIJO   Velenje   POMLADNI FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA / LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 

   Od leta 2002 tradicionalno mednarodno književno srečanje v Velenju 

Ustanova Velenjska knjižna fundacija / UVKF / Stari trg 26 / 3320 Velenje / SLO / lirikonfest@gmail.com   
Tel.: 03 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si                                                                   LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 2019    
 

18 let mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2002–2019) – predstavitev (V5) 
 

Akademija Poetična Slovenija 2019 / XVIII. mednarodno književno srečanje v Velenju / 29. in 30. maj  

 

 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019 –  
XVIII. mednarodno književno srečanje v Velenju (29. in 30. maja)  
Organizator: Ustanova Velenjska knjižna fundacija   
Festivalni sklic/tema: Distanca in melanholija v XXI. st.  
Večletna glavna pokrovitelja Lirikonfesta: Mestna občina Velenje  
in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije    
 
 

Lirikonfestovo podnebje 2019  
 
Osrednji program Velenjske knjižne fundacije je od leta 2002 vsakoletna organizacija 
Mednarodnega Lirikonfesta Velenje – mednarodnega književnega srečanja v Velenju – 
»festivala liričnega in potopisnega občutja«, »rezervata za poezijo XXI. st.« (prvih šest let/do leta 
2007 imenovanega Herbersteinska srečanja književnikov).  
 
Letos »polnoletni« – že osemnajsti Lirikonfest je jubilejen v več pogledih: v 15. letniku 
festivalne antologije Lirikon21 je ob 60-letnici mesta Velenje predstavljenih (številčno 
simbolično) Lirikonfestovih šestdeset – 60 glasov slovenske in prevedene poezije, književne 
refleksije ter slovenskega potopisa XXI. st., obenem pa dokumentiranih 60 lavreatov v 18. 
letih Mednarodnega Lirikonfesta Velenje, ki so (vključno z letošnjimi) prejeli festivalne 
književne nagrade in priznanja. – Festivalna antologija je v koprodukciji z regionalno VTV Velenje 
pospremljena tudi z istoimensko rastočo TV-antologijo (širjenje branja novejše slovenske in 
prevedene poezije s TV-predstavitvami oz. branji). – Letošnji Lirikonfest bo pospremila tudi 
nagradna knjižna izdaja Petdeset izbranih pesmi Iztoka Osojnika, dobitnika osrednje festivalne 
književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti v preteklem letu (2018). – Vse tri festivalne 
antologije sta pripravila in uredila Ivo Stropnik (pobudnik, večletni programski in organizacijski 
vodja Lirikonfesta) ter Urška Zupančič (koordinatorica festivalnega programa).  
 
Tema književnega omizja letošnjega Lirikonfesta je »Distanca in melanholija v XXI. st.« – 
izbrane debatne refleksije so/bodo objavljene na organizatorjevi spletni strani (www.lirikonfest-
velenje-si) in družbnem omrežju FB ter predstavljene v živo v pomenkih z gostujočimi avtorji in 
prevajalci med predstavitvenimi/festivalnimi branji (29. maja na Terasi Restavracije Jezero) 
na Lirikonfestovi celovečerni degustaciji liričnega občutja, na kateri bo na triurnem večerno-
dopolnočnem pesniško-glasbenem »slow foodu« (s plesnim intermezzom tanga in flamenka) 
v koncertnem prepletu glasbene skupine Čedahuči (slovenski folksterji) predstavljena 
festivalno izbrana tuja in slovenska novejša poezija (za odrasle), tj. v prvi lirični urici s 
pesniškimi branji/predstavitvami gostujočih tujih avtorjev – Adriana Díaz Enciso 
(Mehika/Velika Britanija), Arian Leka (Albanija), Lawrence Schimel (ZDA/Španija) in 
Francisco Tomsich (Urugvaj) – ter slovenskih prevodov novejše poezije iz španščine v prevodih 
Barbare Pregelj, letošnje dobitnice prevajalske plakete Lirikonov zlát; v drugi lirični urici s 

http://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje
http://uvkf.si/file/repository/01_Mednarodni_Lirikonfest_Velenje_2002_2019_P_slo_eng_fv5.pdf
http://uvkf.si/file/repository/01_Mednarodni_Lirikonfest_Velenje_2002_2019_P_slo_eng_fv5.pdf
http://www.lirikonfest-velenje-si/
http://www.lirikonfest-velenje-si/
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pesniškimi branji slovenskih avtorjev, ožje nominiranih za letošnjo osrednjo festivalno 
nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti (za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus v XXI. st); o 
letošnjem lavreatu bo med štirimi ožje nominiranimi (nominirani za obdobje dveh let/2019 in 
2020) – navedeni po abecedi: Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun, Uroš Zupan 
– na predvečer podelitve odločila anonimna 60-članska žirija občinstva in strokovno-umetniškega 
sosveta, lavreat pa znan/razglašen 30. maja na Akademiji Poetična Slovenija.   
 
Dva dneva/večera v Lirikonfestovem »rezervatu za poezijo« (29. in 30. maja) bosta 
prepletena z izbrano novejšo slovensko in prevedeno tujo poezijo, izbranim slovenskim 
potopisom in glasbo.  
 
Na »Lirikonfestovem Olimpu« – Akademiji Poetična Slovenija 2019 bomo 30. maja že 
šestnajstič podelili mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov »ambasador 
slovenskega jezika, literature in kulture«; štirinajstič velenjico - čašo nesmrtnosti (za vrhunski 
desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st.); tretjič nagrado krilata želva (za najboljši 
slovenski potopis preteklega leta) in trinajstič prevajalsko priznanje/plaketo Lirikonov zlát (za 
vrhunske revijalne prevode novejše poezije, predstavljene v festivalni antologiji Lirikon21).  
 
V umetniškem programu letošnje Lirikonfestove Akademije Poetična Slovenija (Vila Bianca, 30. 
maja, ob 19. uri) bo koncertirala glasbena skupina SLO blues band (slovenske ljudske v blues 
preobleki); po akademiji pa bo v družbi lavreatov idr. književnih gostov koncert glasbene skupine 
Swingatan (gipsy-swing glasba).  
 
Častni književni gostje letošnjega Lirikonfesta bodo mdr. tudi lavreati iz preteklih let: 
Andrej Medved, Zoran Pevec, Esad Babačić, Peter Semolić, Iztok Osojnik, Peter Kuhar, 
Željko Perović, Mateja Komel Snoj idr.  
 

* * * 
 
Na Lirikonfestovi matinejski čajanki potopisnega in svetovljanskega občutja (v četrtek, 30. 
maja, med ob 10:00 in 12:30 v Vili Bianca) bomo gostili letošnja Lirikonfestova lavreata – 
Jakoba J. Kenda, dobitnika festivalne nagrade krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis 
lanskega leta (Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike; v pogovoru z Romano Dobnikar 
Šeruga),  in Metko Lokar, učiteljico/lektorico slovenščine v Pekingu, dobitnico mednarodne 
Pretnarjeve nagrade 2019 – častnega naslova »ambasadorka slovenskega jezika, literature in 
kulture na Kitajskem« (v pogovoru z Ivom Stropnikom in Urško Zupančič).       
  
V četrtek, 30 maja (ob 18. uri v Vili Bianca) –  uro pred Lirikonfestovo slavnostno Akademijo 
Poetična Slovenija s podelitvijo letošnjih festivalnih nagrad in priznanj bomo lahko (ob 18:18 v 
galeriji Vile Bianca; ob priložnostni fotografski razstavi Jurija Vižintina Izza objektiva 
Lirikonfestovih 18) »pesniškim in nepesniškim dušam v živo« prisluhnili refleksiji (o melanholiji 
in distanci v XXI. st.) pesnika in filozofa Andreja Medveda, prvega dobitnika književne nagrade 
»čaša nesmrtnosti« (2006).     
 
V petek, 31. maja, dopoldne bodo festivalno gostujoči tuji avtorji in prevajalka Barbara 
Pregelj (letošnja dobitnica festivalne prevajalske plakete Lirikonov zlat) predstavljeni velenjskim 
srednješolcem (gimnazijcem); zvečer pa bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču srečanje 
s Pretnarjevo nagrajenko Metko Lokar.      
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O Lirikonfestu  
  
Mednarodni Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »pomladni festival liričnega in 
potopisnega občutja«) v organizaciji Ustanove Velenjska knjižna fundacija predstavlja in 
popularizira umetniško literaturo XXI. st.; vzpostavlja in širi mednarodna sodelovanja, zlasti z 
izvirno in prevedeno novejšo poezijo ter premišljevanji o spoznavni in kritični vlogi umetniške 
literature v evropski družbi in širše. Združuje večletne književne projekte, nagrade in 
prireditve  (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2019), ki v celoletnem festivalnem 
programu obsegajo  21 produkcij, s katerimi se je (z izvirnimi in prevedenimi objavami v 
festivalni antologiji Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih 
bivanjih idr. dogodkih) v dosedanjih 18 letih predstavilo že preko poldrugi tisoč – letno ok. sto, 
v vsakoletnem osrednjem festivalnem izboru pa v živo po »21« – uveljavljenih in uveljavljajočih 
se evropskih idr. književnih ustvarjalcev, prevajalcev, strokovnih interpretov, urednikov, 
mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev 
mednarodnih književnih festivalov idr. poznavalcev ter spremljevalcev umetniške literature XXI. 
st. (zlasti novejše poezije in od leta 2017 programsko pridruženo izvirnega slovenskega potopisa). 
Večletna glavna pokrovitelja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije.     
 
 
O lavreatih in nominirancih 18. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2019) –  
Akademija Poetična Slovenija 2019:  
 
Metka Lokar – mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov »ambasadorka slovenskega 
jezika, literature in kulture na Kitajskem« (16. podelitev);  
 
Jakob J. Kenda – krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis (preteklega leta): Apalaška pot 
– 3500 kilometrov hribov in Amerike (ISPO, 2018); (3. podelitev);    
 
Barbara Pregelj – Lirikonov zlat 2019 za vrhunske revijalne/festivalne prevode poezije (za 
odrasle) XXI. st. (13. podelitev);  
 
štirje ožje nominirani* za osrednjo festivalno nagrado – velenjica - čaša nesmrtnosti 2019 za 
vrhunski desetletni slovenski pesniški opus (za odrasle) v XXI. st. (14. podelitev): Lidija 
Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun, Uroš Zupan.  
 

* lavreat med štirimi ožje nominiranimi, predstavljenimi z avtorskimi pesniškimi branji 29. maja, bo po izboru 60-članske 
žirije občinstva in umetniško-strokovnega sosveta razglašen 30. maja na Akademiji Poetična Slovenija  

 
Slavnostna podelitev bo na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija, v četrtek, 30. maja, 
ob 19. uri v Velenju (Vila Bianca). 
  
Organizator: Ustanova Velenjska knjižna fundacija   
www.lirikonfest-velenje.si / lirikonfest@gmail.com 
 

LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 2019 
 

 

LAVREATI IN NOMINIRANCI 18. MEDNARODNEGA LIRIKONFESTA VELENJE (2019) 
 

 

 
  

http://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje
http://uvkf.si/sl/lavreati-in-nominiranci-18-mednarodnega-lirikonfesta-velenje-2019-
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METKA LOKAR / mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov 
»ambasadorka slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem« (16. podelitev)  
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov »ambasadorka 
slovenskega jezika, literature in kulture« na Kitajskem – Metki Lokar – 
slovenski lektorici/učiteljici na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški 
univerzi za tuje študije – v zahvalo za večletno poučevanje, posredovanje, širjenje 
slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem; vzpostavljanje slovensko-kitajskih 
jezikovnih in kulturnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo  
 
 Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka. Leta 1997 je na ljubljanski FF 
diplomirala iz sodobne slovenske književnosti in sodobne likovne umetnosti, oboje pa leta 2006 
povezala v magistrskem delu o konkretni in vizualni poeziji. Leta 1998 se je zaposlila na Centru 
za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF Univerze v Ljubljani in delala na področju založniške 
dejavnosti. Med 2009 in 2013 je bila zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije 
ZRC SAZU, kjer se je pretežno ukvarjala z raziskovanjem etnično-migracijskih dinamik v prostoru 
nekdanje Jugoslavije ter medkulturnih odnosov. Nekaj časa je živela na Kosovu. Na Podiplomski 
šoli ZRC SAZU v okviru primerjalnega študija idej in kultur pripravlja doktorat na temo 
»chinoiserie« – zahodne interpretacije in imitacije kitajske umetniške tradicije. – Od leta 2013 
živi na Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik že šesto 
leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za 
tuje študije, tj. eni osrednjih in tudi najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz (znani tudi kot 
zibelki kitajske diplomacije), kjer je slovenščina od leta 2018/2019 s prvo generacijo oz. 
deseterico redno vpisanih študentov že redni/dodiplomski študij, skoraj desetletje poprej pa je 
bila izbirni predmet (slovenski jezik in kultura na začetni in dveh nadaljevalnih ravneh za kitajske 
študente 2., 3. in 4. letnikov različnih študijskih smeri na univerzi). Med njenimi študenti 
slovenščine so mdr. tudi takšni, kot je Yuan Fan, ki si je za diplomsko nalogo izbrala Srečka 
Kosovela in zato v kitajščino odlično prevedla Kosovelovo zbirko Integrali '26, ki je leta 2017 izšla 
tudi knjižno. Slovenska lektorica/učiteljica Metka Lokar je nedvomno zaslužna, da je v zadnjih 
letih več generacij njenih študentov na pekinški univerzi več kot samo slišalo za slovenski besedni 
zaklad in mdr. usvajalo njegov črkovni zapis (v naši pisavi s šumevci s strešicami) ter slovenske 
slovnične sklanjatve (ki jih kitajščina nima); spoznavalo Trubarja, Prešerna, Cankarja, Kosovela, 
Šalamuna idr. slovenske književnike; slišalo za Kekca in Triglav oz. Slovenijo sploh. Poučevanje, 
navduševanje, tkanje in ohranjanje spoznavanja in razumevanja slovenskega jezika v 
nesamoumevnem zanimanju kitajskega sveta nedvomno zahteva od slovenske učiteljice 
svojevrstno vztrajnost, pogum, pronicljivost, znanje in ljubezen do popolnoma različnih jezikov, 
literatur in kultur najmanj dveh narodov.  

 
* * * 
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JAKOB J. KENDA / krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis (preteklega 
leta) / Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike (ISPO, 2018) / (3. podelitev)    

 

Za nagrado krilata želva 2019 sonominirana potopisa: Nataša Rogelja: Trinajsti mesec, portreti 
morskih nomadov (Aktivni mediji, 2018); Peter Zupanc: Kitajska, dežela razdalj, in jaz (Antika, 
2018) 
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 Jakob J. Kenda je v javnosti najbolj znan po svojih prevodih, predvsem Harryja Potterja. 
Kot doktor literarnih ved, avtor ali urednik je sicer podpisan pod številne publikacije od antologij 
do beril. Za mnoge časopise in revije piše o literaturi in filmu ter predava. Rado se ga tudi pokliče, 
kadar se v kakšni kulturni instituciji pokaže potreba po kriznem menedžerju. Ena njegovih 
največjih ljubezni pa je pohodništvo in leta 2017 je kot prvi Slovenec prehodil Apalaško pot; ta 
pustolovščina mu je bila tudi osnova za istoimenski potopisni roman.  

 

 Jakob J. Kenda: Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike 
 
 »… sem hoja, sem pot«, zapiše Jakob J. Kenda, ki ga sicer poznamo kot vrhunskega 
prevajalca, v svojem potopisnem romanu Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike. 
Razgibana pohodniška pot, ki vodi skozi 14 ameriških zveznih držav, nosi toliko obrazov, da za 
bralca sčasoma postane eden od protagonistov knjige. – Prav tako v različnih lučeh spoznamo tudi 
avtorja, njegove občasne sopotnike in druge pohodnike, ki jih srečuje. Ravno ta naključna srečanja 
dvignejo potopisno pripoved na žlahtnejši nivo. Pisana paleta oseb namreč nudi vpogled ne le v 
ustroj sodobne ameriške družbe in življenje v »resnični Ameriki«, ampak predstavlja sodobno 
družbo v malem. Razlike med njimi so opisane na hudomušen način, ki skriva ostro bodico resnice 
in s tem bralcu nastavi ogledalo. – Velika odlika knjige je njena večplastnost. Po njej lahko posežejo 
potencialni pohodniki, ki jih zanima »mati vseh poti«, zahtevnejše bralce pa bo pritegnila s 
številnimi literarnimi referencami in citati, liričnimi opisi narave, izdelanimi dialogi in iskrenostjo 
ter humorjem. Kenda je nedvomno prinesel s tem književnim delom svežino v slovenski 
potopis in s svojevrstno kombinacijo literarnega in dokumentarnega nanj vtisnil 
prepoznaven avtorski pečat. – (U. Z.)   
 

 

 
književna nagrada  

18. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje  

za najboljši slovenski potopis 
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BARBARA PREGELJ / Lirikonov zlát 2019 – 
plaketa za vrhunske revijalne/festivalne prevode poezije (za odrasle) XXI. st.  
iz španščine v slovenščino (pesmi Lawrenca Schimela in Francisca Tomsicha),  

predstavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2019) – (13. podelitev) 
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 Barbara Pregelj (1970) je doktorica literarnih ved in pridružena profesorica na Fakulteti 
za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske 
literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno 
interpretacijo. Deluje tudi kot prevajalka in kulturna promotorka, sodna tolmačka ter glavna 
urednica na založbi Malinc, kjer je zasnovala in vodi bralnomotivacijske projekte. Koordinirala je 
pripravo Bele knjige o prevajanju 2018, ki je nastala pod okriljem Društva slovenskih književnih 
prevajalcev. Njena bibliografija obsega več kot 500 bibliografskih enot. Prevaja iz in v španščino 
ter iz katalonščine, galicijščine in baskovščine. Doslej je podpisala več kot 60 književnih prevodov 
za odrasle in otroke, med katerimi velja v zadnjem času še posebej izpostaviti Rdeči zvezek, roman 
baskovske avtorice Arantxe Urretabizkaie, antologijo sodobne baskovske poezije (v tisku) in 
crossover besedilo Laž katalonske avtorice Care Santos.   
 

 
 
štirje ožje nominirani* za osrednjo festivalno nagrado –  

velenjica - čaša nesmrtnosti 2019 za vrhunski desetletni slovenski pesniški 
opus (za odrasle) v XXI. st. / (14. podelitev) / * dvoletna nominacija/2019 in 2020 /  

Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun, Uroš Zupan  
* lavreat med štirimi ožje nominiranimi, predstavljenimi z avtorskimi pesniškimi branji 29. maja, bo po izboru 
60-članske žirije občinstva in umetniško-strokovnega sosveta razglašen 30. maja na Akademiji Poetična Slovenija  

 
DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST. / 21 širše nominiranih za 
nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti (2019) – (navedeni po abecedi): Cvetka Bevc, Primož 
Čučnik, Lidija Dimkovska, Ivan Dobnik, Anja Golob, Andrej Hočevar, Jurij Hudolin, Jure 
Jakob, Klarisa Jovanović, Alenka Jovanovski, Petra Kolmančič, Miklavž Komelj, Barbara 
Korun, Meta Kušar, Cvetka Lipuš, Brane Mozetič, Josip Osti, Barbara Pogačnik, Ivo Svetina, 
Aleš Šteger, Uroš Zupan   
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Organizator: Ustanova Velenjska knjižna fundacija   
www.lirikonfest-velenje.si / lirikonfest@gmail.com 

 
LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 2019 
 
LAVREATI IN NOMINIRANCI 18. MEDNARODNEGA LIRIKONFESTA VELENJE (2019) 
 
Lirikonfestova Čitalnica Pri pesniški duši  
 
Lirikonfestovih 60 / Lirikonfestova rastoča VTV-antologija slovenske in prevedene poezije za odrasle XXI. st.  
 
Lirikonfestovo književno omizje 2019: 21 REFLEKSIJ O DISTANCI IN MELANHOLIJI V XXI. ST.  

 
 

 
 
 Urška Zupančič,                      Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik UVKF, 
 koordinatorica festivalnega programa                                                    vodja Lirikonfesta Velenje  
 

 
  

 

  

http://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje
http://uvkf.si/sl/lavreati-in-nominiranci-18-mednarodnega-lirikonfesta-velenje-2019-
http://uvkf.si/sl/citalnica-pri-pesniski-dusi
http://uvkf.si/sl/citalnica-pri-pesniski-dusi
http://uvkf.si/sl/lirikonfestovih-60-rastoca-tv-antologija-slovenske-in-prevedene-poezije-za-odrasle-v-xxi-st-
http://uvkf.si/sl/lirikonfestovih-60-rastoca-tv-antologija-slovenske-in-prevedene-poezije-za-odrasle-v-xxi-st-
http://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-knjizevno-omizje-2019-spletnodebatne-festivalne-refleksije-
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Okvirni osrednji program 18. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2019)  
 
SREDA, 29. maj 2019 
-- 20:00 / Velenje, terasa Restavracije Jezero / LIRIKONFESTOVA CELOVEČERNA 
DEGUSTACIJA LIRIČNEGA OBČUTJA / večerno-dopolnočni pesniško-glasbeni slow food (3 x 
60 min. festivalno izbrane tuje in slovenske poezije ter glasbe (v koncertnem prepletu glasbene 
skupine Čedahuči); pesniška branja gostujočih tujih avtorjev, prevodov poezije dobitnice 
prevajalskega priznanja Lirikonov zlat 2019 in ožje nominiranih za osrednjo festivalno 
nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019 (predstavitev pred žirijo občinstva in anonimno 
strokovno-umetniško žirijo); odprto za javnost;  
 

 
 

ČETRTEK, 30. maj 2019   
Velenje, Vila Bianca 
 
-- 10:00 / pogovor Romane Dobnikar Šeruga z Lirikonfestovim lavreatom Jakobom J. Kenda 
– dobitnikom festivalne nagrade krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis (preteklega leta);  
 
-- 11:30 / pogovor z Lirikonfestovo lavreatko Metko Lokar – dobitnico mednarodne 
Pretnarjeve nagrade 2019/častnega naslova »ambasadorka slovenskega jezika, literature in 
kulture na Kitajskem«;  
 
-- 18:00 / pesnik in filozof Andrej Medved / refleksija o melanholiji in distanci (»pesniškim in 
nepesniškim dušam v živo«); 
 
-- 19:00 / Akademija Poetična Slovenija 2019 / SLAVNOSTNA PODELITEV 
LIRIKONFESTOVIH NAGRAD IN PRIZNANJ 2019 (Lirikonov zlat 2019, mednarodna Pretnarjeva 
nagrada/ASKJ 2019, krilata želva 2019, velenjica-čaša nesmrtnosti 2019); koncert v programu 
akademije: SLO blues band;  
-- 21:00 / koncertna zdravica lavreatom: Swingatan / družabni zaključek akademije (predv. z 
večernim krogom pesniških branj);    

 
 
PETEK, 31. maj 2019 
- dopoldansko gostovanje Lirikonfestovih tujih književnih gostov na ŠC/Gimnaziji Velenje;   
- večerno srečanje s Pretnarjevo nagrajenko/ASKJ 2019 v Tržiču (Knjižnica dr. T. Pretnarja)   

 
 
 
 

 


