
 
 

Ob Prešernovem dnevu 2022 
Osem festivalnih razpisov – vabil v 21. pomlad Lirikonfesta Velenje (2022) 

 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija   

Lirikonfest Velenje 2022  
21. književno srečanje z mednarodnimi gosti  

 

 
FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA / REZERVAT ZA POEZIJO  

Velenje, junija 2022  
 
• 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in 

mednarodnih posrednikov novejše poezije;  
 

• 21 festivalno izbranih novejših slovenskih pesniških zbirk za odrasle (knjižno 
objavljenih v zadnjih treh letih (2020–2022);   

 

• festivalno izbrani slovenski literarni potopis (knjižno objavljen v preteklem letu);   
 

• 21 refleksij za 21. stoletje na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2022: O naravi 
– »puščavi« in »goščavi« slovenske poezije v 3. desetletju 21. stol. (nenaravnost – 
nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; 
nadnaravnost – nadizkustvenost in duhovnost; protestniškost – družbenokritična 
napadalnost);    

 

• Rp. Lirikon21 (2022) – festivalna antologija slovenske in prevedene novejše poezije za 
odrasle ter festivalno izbranega eseja in slovenskega potopisa (fest. antologija vključena v 
fotomonografijo Lirikonfest 2002–2022);  
 



• Lirikonfestova Akademija Poetična Slovenija 2022 s podelitvijo vseslovenskih festivalnih 
književnih nagrad in priznanj za leto 2022:  

 

• mednarodna Pretnarjeva nagrada 2022 – častni naslov »ambasador poezije, slovenske 
književnosti in jezika« (19. podelitev);  

• velenjica - čaša nesmrtnosti 2022 – vseslovenska festivalna literarna nagrada za vrhunski 
pesniški opus za odrasle v 21. st. (17. podelitev); 

• krilata želva 2022 – vseslovenska festivalna literarna nagrada za najboljši knjižno objavljen 
slovenski literarni potopis preteklega leta (6. podelitev);  

• Lirikonov zlat 2022 – mednarodno festivalno prevajalsko priznanje/plaketa za vrhunske 
festivalne prevode novejše poezije za odrasle (16. podelitev);  

• Lirikonfestov zlat 2022 – bienalno festivalno priznanje/plaketa za najtehtnejši esej na temo 
festivalnega književnega omizja v letu 2022 (4. podelitev); 
 

• mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 2022 (15. leto nagradnih 
ustvarjalnih bivanj);  

 

• Gaj poezije Velenje (21 dreves in 21. poetik za 21. stol.) – drevesni park z umetniško instalacijo 
v naravi (promenadno ob velenjskem Škalskem jezeru) – trajnejši poklon novejši vrhunski 
slovenski poeziji ter Lirikonfestovim lavreatom – osrednje dobitnikom nagrade »velenjica - 
čaša nesmrtnosti« 2006–2022 za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st. 
(posvetitev dreves lavreatom Lirikonfesta 2022);      
 

• Lirikonfestov rezidenčni paviljon »Rezervat za poezijo« (2022) – promenadno razstavišče 
z imeni in verzi Lirikonfestovih lavreatov 2022 ter paviljon za književna omizja in pesniška 
branja v Starem Velenju.  
 

Večletna financerja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.  
 

Vabila v Lirikonfestovo podnebje 2022 so odprta od 8. februarja do 8. oz. 30. marca 2022 in 
objavljena na www.lirikonfest-velenje.si   

 
 

 
 

Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik UVKF; 
vodja Lirikonfesta Velenje / lirikonfest@uvkf.si  
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