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!!! Naj pandemija ne stiša poezije!!!

21. marec 2020 / ob svetovnem dnevu poezije / www.lirikonfest-velenje.si
razglasitev dobitnika_ce festivalne književne nagrade

velenjica - čaša nesmrtnosti 2020
za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v XXI. st.

Književno nagrado »velenjica - čaša nesmrtnosti« za vrhunski desetletni pesniški opus za
odrasle v XXI. st. letos prejme pesnica LIDIJA DIMKOVSKA. Nagrada bo podeljena na
Akademiji Poetična Slovenija – 19. Lirikonfestu v Velenju (28. maja 2020 oz. ob morebitni
prestavitvi festivala na kasnejši termin – v septembru).
Večletni glavni pokrovitelj festivala: Mestna občina Velenje
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LIDIJA DIMKOVSKA / velenjica - čaša nesmrtnosti 2020
za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v XXI. st.
(15. podelitev festivalne književne nagrade / 19. Lirikonfest Velenje, 2020)
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Festivalna nagrada VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI, ki jo od
leta 2006/2007 na Akademiji Poetična Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundacija oz.
Lirikonfest Velenje, je vseslovenska književna nagrada za vrhunski desetletni pesniški opus
za odrasle v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo umetniško literaturo in je v zadnjih desetih
letih avtorsko izkazan z najmanj dvema v slovenskem jeziku knjižno objavljenima vrhunskima
pesniškima zbirkama za odrasle, najmanj enim samostojnim knjižnim prevodom poezije za
odrasle (izdano v tujini) ter v zadnjih treh letih z najmanj eno predstavitvijo v festivalni antologiji
Rp. Lirikon21 oz. branjem na Lirikonfestu. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi
avtorjevo celovito osebnostno držo.

Nagrado so doslej prejeli: Andrej Medved (2006, p. n.), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva
(2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek
(2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014), Maja Vidmar (2015), Peter Semolič (2016),
Tone Škrjanec (2017), Iztok Osojnik (2018) in Uroš Zupan (2019).
Nagrada je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za
vrhunski pesniški opus v novih desetletjih).

▶

◀▶

VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI
za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v XXI. st.

Nagrada je izkazana z umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in
festivalno listino; med letoma 2013 in 2018 je bila pospremljena z nagradno knjižno izdajo 50
izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega pesniškega opusa za odrasle v XXI. st.; od leta 2019
je nagrada ponovno denarna (3000 eur).
Sosvet za nagrado je ob lanskem Lirikonfestu (2019) za dvoletno obdobje (2019 in 2020) izmed
21 širše nominiranih ožje nominiral za nagrado v letih 2019 in 2020 štiri pesnike/pesnice z
vrhunskimi desetletnimi pesniškimi opusi za odrasle v XXI. st.: Lidijo Dimkovsko (letošnja
lavreatka), Miklavža Komelja, Barbaro Korun in Uroša Zupana (lavreat 2019).
Sosvet za nagrado bo med majem 2020 in marcem 2021 širše in ožje nominiral kandidate za
festivalno nagrado za naslednje dvoletno obdobje (2021 in 2022).

Večletni glavni pokrovitelj festivala: Mestna občina Velenje

Velenjska knjižna fundacija, Stari trg 26, Velenje / T 03 5870 920 / lirikonfest@gmail.com / www.lirikonfest-velenje.si

Lirikonfestovanje 2020

Književni ustvarjalci, prevajalci in mednarodni posredniki – prijatelji mesta Velenje

19. književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju (2020)

Pomladni festival liričnega in potopisnega občutja / Rezervat za poezijo

LIRIKONFESTOVI LAVREATI / AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA 2020

© foto Jurij Vižintin © arhiv UVKF-Lirikonfest

velenjica - čaša nesmrtnosti 2020 Lidiji Dimkovski
za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v XXI. st.

(15. podelitev vseslovenske književne nagrade / 19. Lirikonfest Velenje, 2020)
Književnica (pesnica, pisateljica, esejistka), književna prevajalka, kritičarka in literarna
znanstvenica Lidija Dimkovska, roj. 1971 v Skopju, kjer je končala študij primerjalne
književnosti in na univerzi v Bukarešti doktorirala iz romunske književnosti, od leta 2001 živi in
ustvarja v Ljubljani. Objavila je šest pesniških zbirk ter tri romane. V makedonski jezik prevaja
slovensko in romunsko književnost. Njena dela so prevedena v številne tuje jezike. Mdr. je uredila
antologijo sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji Iz jezika v jezik (2014). –
Pesmi piše v makedonščini (za knjižne izdaje v slovenščini jih je prevedel njen soprog, pesnik Aleš
Mustar). – Lidija Dimkovska s svojo poezijo gradi mostove med več kulturami in jeziki. Njen
»slovensko« prepoznavni pesniški jezik, prepleten z religijskimi in mitološkimi simboli ter
nadrealističnimi elementi, ki sestopajo v realistični svet z vsakodnevnimi bivanjskimi vprašanji,
odlikujeta svežina in živahnost z mero duhovitosti oz. samoironije. Njene pesmi prežema aktualna
družbena kritika (konkretno naslovljena vprašanjem sedanje migracije, zbirokratiziranemu XXI.
st., »nacionalnemu pohlepu, čustvenemu stradanju pri odraslih in otrocih, grožnjam pozabljanja
zgodovine« idr.). Z vrhunskima pesniškima zbirkama pH nevtralna za življenje in smrt (2012)
in Črno na belem (2017), objavljenima v zadnjih desetih letih, je Dimkovska več kot dokazala, da
si naslov »slovenska pesnica« zasluži ravno toliko kot stanovski kolegi, ki so se v tej državi rodili.
(Strokovno-umetniški sosvet UVKF za podelitev književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2020)
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