
20 let Ustanove Velenjska knjižna fundacija in književnega festivala Lirikonfest Velenje 

Književni ustvarjalci, prevajalci in mednarodni posredniki – prijatelji mesta Velenje 
 

Jubilejno 20. književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju (2021) 
 

    
junija in/ali septembra 2021 v »Gaju poezije Velenje« 
FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA / REZERVAT ZA POEZIJO 

 

 
Ob Prešernovem dnevu 
Sedem vabil v Lirikonfestovo podnebje 2021  
 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija objavlja ob Prešernovem dnevu sedem literarnih 
razpisov oz. vabil k sodelovanju v programu letošnjega jubilejnega 20. Lirikonfesta – 
tradicionalnega književnega srečanja z mednarodnimi gosti v Velenju – festivala liričnega in 
potopisnega občutja (v jubilejnem letu mdr. zasnovanega s poklonom poeziji z zasaditvijo 
drevesnega parka in pridruženo umetniško instalacijo »Gaj poezije Velenje«. (Datum festivala, 
ki bo v juniju in/ali septembru, zaradi nepredvidljivosti epidemije trenutno še ni določen.)  
 
Na jubilejnem 20. Lirikonfestu bo predstavljenih 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih 
književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov, vabljenih k refleksijam na 
temo debatnega književnega omizja: (Ne)posvečenost in (ne)svetost poezije v 21. st. – njene 
nove poti, razhajanja in medkulturne razpetosti.  
 
Na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2021 bodo podeljene (3 literarne nagrade in 
dvoje priznanj): mednarodna Pretnarjeva nagrada 2021 – častni naslov »ambasador slovenske 
poezije/književnosti in jezika« (18. podelitev); velenjica - čaša nesmrtnosti 2021 – 
vseslovenska literarna nagrada za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. (16. 
podelitev); krilata želva 2021 – vseslovenska literarna nagrada za najboljši knjižno objavljen 
slovenski potopis preteklega leta (5. podelitev); Lirikonov zlat 2021 – mednarodno prevajalsko 
priznanje/plaketa za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle (15. podelitev); 
Lirikonfestov zlat 2021 – bienalno priznanje/plaketa za najtehtnejši esej/refleksijo na evropsko 
aktualno temo festivalnega književnega omizja (5. podelitev).  
 
20. Lirikonfest bo pospremila jubilejna izdaja festivalne antologije Lirikon21 (17. letnik), 
mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju (15. leto nagradnih ustvarjalnih 
bivanj) pa bo gostila izbranega 25. književnega ustvarjalca oz. prevajalca.  
 
Večletna financerja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.  
 
Vabila v Lirikonfestovo podnebje 2021 so odprta od 8. februarja do 8. marca 2021 in 
objavljena na www.lirikonfest-velenje.si.  
 
 

V Velenju, ob Prešernovem dnevu 2021   Ivo Stropnik, 
glavni in odgovorni urednik UVKF; 
vodja Lirikonfesta Velenje 
 

 


