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1 Program festivala

Četrtek, 23. 9. 2021

15.30‒ 17.00 
(Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota)

Mlade oči ‒ literarna delavnica za dijake (vodi 
Lenart Zajc) in kritiška delavnica za študente 
(vodi Nino Flisar)

18.00‒19.00 
(Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota)

Literarna mesta ‒ nastop pisatelja Petra 
Svetine in odprtje razstav

Odprtje razstav Petindvajset let večernice, 
Večerničina literarna bera 2020, Pot knjige – 
od avtorja do bralca

20.00‒21.00 
(Pomurski muzej Murska Sobota)

Literarna mesta ‒ nastop pisatelja Ferija 
Lainščka

Petek, 24. 9. 2021

10.00‒18.00 
(Murska Sobota, Trg kulture)

Knjižna tržnica

10.00‒12.00 
(pomurske osnovne in srednje šole ter vrtci

Literarne matineje ‒nastopi pisateljev

13.30‒14.00 
(konferenčna dvorana v hotelu Zvezda)

Okrogla miza Delo Sekcije za otroško in 
mladinsko književnost pri DSP

Predstavitev knjige Srečanja in srečevanja

Predstavitev filmskih portretov petih 
mladinskih pisateljev

15.00‒18.30 
(restavracija hotela Zvezda)

Simpozij Kritika in vrednotenje mladinske 
književnosti

19.00‒20.30 
(Gledališče Park M. Sobota)

Podelitev večernice

Sobota, 25. 9. 2021

9.00‒17.00
(Murska Sobota-Lendava)

Panonske pisateljske poti

10.30‒11.30  
(razgledni stolp Vinarium)

Literarna matineja – nastop desetih 
nagrajencev večernice
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2 Oko besede

P o več kot četrt stoletja srečevanj na 
Očesu besede lahko ugotovimo, da je 

festival kot rastlina: z globokimi korenina-
mi, razvejan z vedno novimi vsebinami in 
olistan vedno na novo, z novimi avtorji in 
avtoricami ter njihovimi zgodbami.

Lani smo praznovali 25-letnico sre-
čevanj pisateljic in pisateljev na Očesu 
besede, festivalu, namenjenem slovenski 
otroški in mladinski književnosti. Nagrada 
večernica je edina vseslovenska nagra-
da na področju otroškega in mladinskega 
leposlovja in se vsako leto podeljuje na 
Očesu besede v Murski Soboti. Pobudo 
za ustanovitev nagrade sta dala založ-
ba Franc-Franc in revija Otrok in knjiga, 
pokroviteljstvo pa je prevzelo Časopi-
sno-založniško podjetje Večer. Prvo ve-
černico je leta 1997 prejel Tone Pavček, 
sledili so Desa Muck (1998), Janja Vidmar 
(1999), Polonca Kovač (2000), Feri Lain-
šček (2001), Matjaž Pikalo (2002), Marjana 
Moškrič (2003), Slavko Pregl (2004), Igor 
Karlovšek (2005), Dušan Dim (2006), Maj-

da Koren in Irena Velikonja (2007), Ervin 
Fritz (2008), Janja Vidmar (2009), Bina 
Štampe Žmavc (2010), Mate Dolenc (2011), 
Dim Zupan (2012), Peter Svetina (2013), 
Vinko Möderndorfer (2014), Vladimir P. 
Štefanec (2015), Peter Svetina (2016), Pe-
ter Svetina (2017), Anja Štefan (2018), An-
drej E. Skubi (2019), Andrej Rozman Roza 
(2020), Sebastijan Pregelj (2021).

V letih 1997–2021 je večernico pre-
jelo 15 pisateljev in 8 pisateljic; doslej sta 
dvakrat prejela nagrado Janja Vidmar in 
trikrat Peter Svetina. Leta 2007 je bila 
nagrada izjemoma podeljena dvema av-
toricama. Glede na književne zvrsti pre-
vladuje proza, 20 literarnih del, 5 del sodi 
v poezijo, 1 delo vsebuje poezijo in prozo; 
glede na književno vrsto so bili največ-
krat – kar desetkrat – nagrajeni mladin-
ski realistični romani, štirikrat realistične 
povesti, po dvakrat pa pravljice, zbirke 
kratkih realističnih in fantastičnih zgodb, 
eno delo vsebuje pesmi, fantastične in 
realistične zgodbe.
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Pri večernici so pomembne tudi no-
minirane knjige, saj je v ožji izbor po pra-
vilniku o nagradi uvrščenih le pet del. Kar 
desetkrat je bila nominirana Janja Vid-
mar, osemkrat sta bila nominirana Peter 
Svetina in Bina Štampe Žmavc, šestkrat 
Dim Zupan, petkrat Desa Muck, Vinko 
Möderndorfer in Andrej Rozman Roza, 
štirikrat Feri Lainšček in Mate Dolenc, 
trikrat Anja Štefan, Igor Karlovšek, Slav-
ko Pregl, Jana Bauer, Neli Kodrič Filipić 
in Nataša Konc Lorenzutti; dvakrat so 
bili nominirani Irena Velikonja, Miroslav 
Košuta, Milan Dekleva, Borut Gombač in 
Barbara Gregorič Gorenc, 43 avtorjev je 
bilo nominiranih enkrat.

Ti podatki kažejo, da večina nagra-
jenih in/ali nominiranih avtorjev in avto-
ric tvori jedro razvoja slovenske otroške 
in mladinske književnosti zadnjega četrt 
stoletja. Kažejo tudi na to, da imamo ka-
kovostno književnost v poeziji in v prozi; 
hkrati pa se vidi umanjkanje fantastične 
proze, zlasti romanov, in dramskih bese-
dil, izdanih v knjižni obliki.

Tudi delo z mladimi je eden žlahtnih 
temeljev Očesa besede: nastopi avtorjev 
na pomurskih izobraževalnih institucijah 
(vrtci, osnovne in srednje šole) vsako 
leto pritegnejo okrog 1700 mladih poslu-
šalcev; v ta sklop pa sodita tudi kritiška 
in literarna delavnica, kjer študente in 
dijake poglobljeno pripravljamo na pisa-
nje o književnosti in literarno ustvarjal-
nost mladih. Dva literarna večera, s Feri-
jem Linščkom, letošnjim Prešernovim 
nagrajencem, in Petrom Svetino, lanskim 
nominirancem za Andersenovo nagrado 

in trikratnim dobitnikom večernice, sta 
namenjena odrasli publiki, zlasti za pro-
mocijo pomena kakovostne otroške in 
mladinske književnosti. Literarna mati-
neja na Vinariumu je namenjena druži-
nam, še posebej pa promociji nagrajen-
cev večernice in njihovih nagrajenih del. 
Razvijanje občutljivosti za kakovostno li-
teraturo bo posebej poudarjena na sim-
poziju o vrednotenju otroške in mladin-
ske književnosti.

Bogastvo različnih avtorskih poetik, 
tkanja prijateljskih vezi in pogovorov o in 
ob knjigah obeležujemo tudi s posebno 
knjigo spominov, ki nosi naslov Srečanja 
in srečevanja  - 25 let srečanj Oko bese-
de in nagrade večernica.

Leta 2021 je Oko besede prejelo 
dve pomembni priznanji, in sicer prizna-
nje slovenske sekcije IBBY za promocijo 
mladinske književnosti in branja ter pri-
znanje Mestne občine Murska Sobota za 
uspešno delo in prispevek k razvoju kul-
turnih dejavnosti.

Petindvajseta večernica bo na le-
tošnjem Očesu besede zasijala 23. sep-
tembra. Oba, nagrada in festival, sta 
trdoživa. Ali, kakor je zapisal prvi lavreat 
Tone Pavček v pesmi Želje iz nagrajene 
pesniške zbirke Majnice: »Če si močnó 
želiš, se ti vse uresniči /.../ Če želiš moč-
no, ti je usoda mila.«

dr. Dragica Haramija,
programska vodja Očesa besede
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3 Mlade oči

M lade oči so programski sklop Očesa 
besede, ki pritegne k sodelovanju 

mlade. Razdeljen je v dva dela, in sicer 
na literarno delavnico za srednješolce in 
kritiško delavnico za študente.

Literarna delavnica je namenje-
na tistim, ki želijo ustvarjalno vstopiti v 
svet literature. Vodi jo Lenart Zajc, ki bo 
udeleženkam in udeležencem pojasnil, 
kako nastane zgodba, kako slediti ide-
ji bodoče zgodbe, jo nadgraditi z dra-
maturškim lokom, ki bo postal okostje 
zgradbe, iz katerega se bodo nizali po-
samezni neodvisni dogodki. Posebna 
pozornost bo namenjena oblikovanju in 
gradnji v zgodbi nastopajočih likov ter 
vprašanju, katere njihove lastnosti mora 
avtor posebej izpostaviti, da bi postali 
bralcu privlačni in zanimivi. V praktič-
nem delu delavnice udeleženci na krat-
ko opišejo enostaven dogodek, kot je 
na primer padec lista z drevesa, in ga 
nadgradijo v bralcu zanimivo in zabavno 
pripoved.

Vodja delavnice Lenart Zajc, rojen 
v Ljubljani 1967, je izdal svoj prvi 
roman »5 do 12h« leta 1998 in od 
takrat nenehno ustvarja. Piše pred-
vsem za odrasle, je pa značilnost 
večine njegovih literarnih del, da jih 
spremlja že tudi srednješolska mla-
dina. Posebno pozornost pisanja 
posveča dinamiki zgodb, ki so sicer 
večinoma družbeno angažirane. 
Lenart Zajc je tudi idejni snovalec 
odmevnih literarnih delavnic Vklju-
čujemo in aktiviramo.

Kritiška delavnica, ki jo bo vodil Nino 
Flisar, je namenjena tistim, ki bi želeli pi-
sati literarne kritike, zlasti na področju 
otroške in mladinske književnosti. Tovr-
stnih besedil namreč primanjkuje, zato 
Oko besede poskuša tudi na tak način 
vzgajati občinstvo.

Nino Flisar je diplomiral iz sloven-
skega jezika in književnosti ter so-
ciologije na Filozofski fakulteti v 

Mariboru. V dijaških in študentskih 
letih je pisal poezijo in izvajal po-
etične performanse. Leta 1999 je 
zmagal na natečaju literarnih del 
študentov Univerze v Mariboru. So-
deloval je pri ustanovitvi Študent-
ske založbe Litera in bil njen prvi 
urednik v letih 2001–2006, nato se 
je kot urednik zaposlil na Založbi Pi-
vec, občasno pa je deloval še na 
založbi Subkulturni azil, pri kateri 
je uredil zbornik mlade mariborske 
poezije, in v Mladinskem kulturnem 
centru Maribor, pri katerem je bil 
leta 2007 in 2010 koordinator Slo-
venskih dnevov knjige v Mariboru. 
Posvečal se je tudi publicističnemu 
delu, literarne kritike in druge član-
ke s področja kulture je objavljal v 
študentskem časopisu  Spekter in 
v Večeru. V letih 2006–2008 je bil 
v strokovni komisiji Pesniškega tur-
nirja, od leta 2009 pa ga koordinira. 
Leta 2019 je bil v strokovni komisiji 
za Jenkovo nagrado, leta 2021 pa 

regijski selektor za Štajersko na fe-
stivalu mlade literature Urška. Ure-
dil je več kot 200 knjig na področju 
leposlovja in humanistike, napisal 
nekaj čez 10 spremnih besed in vo-
dil več literarnih delavnic.

dr. Dragica Haramija
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4 Literarne matineje v     
 vzgojno-izobraževalnih    
 ustanovah

S rečanje slovenskih mladinski pisa-
teljev Oko besede je zaznamovano 

tudi z obiski pisateljev v vzgojno-izobra-
ževalnih ustanovah. V lanskem letu smo 
potegnili črto pod četrstoletje šolskih li-
terarnih matinej in sešteli, koliko je bilo 
šol (vsako leto od 12 do 15), ki so gostile 
avtorje, koliko avtorjev je šole obiska-
lo (preko 40) in koliko otrok je dožive-
lo pristen stik s pisateljico ali pisateljem 
(preko 30.000). A ne samo številke, tudi 
vsakoletna povečana izposoja knjig v 
knjižnicah po pisateljevem obisku pri-
ča, da je srečevanje mladih bralcev z 
ustvarjalci mladinske književnosti še 
kako zanimivo in dragoceno. 

Tudi letos načrtujemo literarne ma-
tineje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 
v Prekmurju in tudi preko Mure na jugu 
ter vse do Rabe na severu.

• Vrtec Murska Sobota
• Vrtec Beltinci
• OŠ I Murska Sobota
• OŠ II Murska Sobota
• OŠ III Murska Sobota
• OŠ IV Murska Sobota
• OŠ Krog
• OŠ Bakovci
• POŠ Dokležovje
• OŠ Puconci
• OŠ Beltinci
• OŠ Miška Kranjca Velika Polana
• Dvojezična osnovna šola I 

Lendava/1. Sz. Lendvai Kétnyelvű 
Általános IskolaGimnaziji Murska 
Sobota

• Dvojezična osnovna šola Jožefa 
Košiča Gornji Senik/Kossics József 
kétnyelvű általános iskola és óvoda

• Srednja poklicna in tehniška šola 
Murska Sobota

• Srednja ekonomska šola Murska 
Sobota

• Srednja biotehniška šola Rakičan
• Srednja zdravstvena šola Rakičan

Vesna Radovanovič
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5 Delo Sekcije za otroško in   
 mladinsko književnost pri DSP 
 Video portreti petih     
 mladinskih pisateljic in    
 pisateljev

S ekcija za otroško in mladinsko knji-
ževnost pri Društvu slovenskih pi-

sateljev, ki je nastala ob koncu leta 
2003, še vedno zvesto opravlja svoje 
poslanstvo, ki sem ga podrobneje opi-
sala v lanski festivalski knjižici na strani 
17 (https://5c12e385-6e4b-4806-a65c-
-e97f2f5d6fb9.filesusr.com/ugd/e8e-
0fa_e71c682f6dbc47aa9f7bdf15e537f-
4ca.pdf). Tokrat želim predstaviti delo 
naše sekcije v »letu suhih krav«, ozna-
čenem z eno najbolj zguljenih in odvra-
tnih besed, ki pa je kljub temu, da bi to 
radi storili, ne moremo izključiti iz be-
sednjaka.

V času pandemije smo se vsi, tudi 
najbolj zategnjeni nasprotniki digitalnih 
tehnologij, naučili uporabljati spletna 
orodja za video srečanja. Vse naše seje 
so se odvijale na daljavo in pokazalo se 
je, da znamo »na daljavo« celo nastopa-
ti. Iz domače delovne sobe smo začeli 
obiskovati bralce po šolah. Pri tem smo 
izmenjevali izkušnje, kako se to najbo-

lje obnese. Nikoli prej si nisem mislila, da 
se bom s člani odbora mladinske sekcije 
kdaj pogovarjala o tem, kako mora biti 
obrnjena kamera prenosnega računal-
nika v razredu, da je nastop smiseln in 
učinkovit. Spomladi 2021 smo na tak na-
čin izpeljali celo del projekta Povabimo 
besedo, česar v prejšnjem letu še nismo 
znali. In smo zato, ker nismo znali, ob 
koncu leta 2020 izvedli prvo snemanje 
kratkih portretov, ki si jih lahko bralec 
tega prispevka ogleda na naslednji po-
vezavi https://drustvo-dsp.si/premiera-
-filmskih-portretov-ob-mednarodnem-
-dnevu-knjig-za-otroke/.

Premiera desetih portretov se je 
odvila 2. aprila 2021, na mednarodni dan 
knjig za otroke. Kmalu po tem dogodku 
pa je žirija za desetnico izbrala nomini-
rance. Tisti, katerih portreti še niso bili 
narejeni, so jih posneli ob tej priložnosti 
(https://drustvo-dsp.si/video-portreti-
-nominirank-in-nominirancev-za-de-
setnico-2021/).
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Desetnica je bila tudi letos, kakor 
lani, kljub negotovosti in strogim ukre-
pom 27. maja podeljena v živo. Dobitnik 
laskave stanovske nagrade, ki jo pisa-
telji podeljujemo pisateljem, je plaketo, 
ki se je drži tudi nekaj denarne spod-
bude, prejel iz rok predsednika Društva 
slovenskih pisateljev Dušana Merca in 
predsednice žirije mag. Magdalene Sve-
tina Terčon. Dogodek je izvrstno pove-
zoval Ambrož Kvartič, glasbena gosta 
sta bila Žiga Ipavec in Anton Lorenzutti. 
Z branjem odlomkov je nastopilo deset 
nominirancev, izmed katerih je bil iz-
bran Damijan Šinigoj z romanom Kjer ve-
ter spi. Duhovit pogovor z nagrajencem 
je vodila red. prof. dr. Dragica Haramija. 
Žirijo so letos poleg že omenjene Mag-
dalene Svetina Terčon sestavljali še Jana 
Bauer, Igor Bratož, Neli Filipić in Slavko 
Pregl.  Seznam del, ki ustrezajo Pravil-
niku o nagradi desetnica, je, kakor ved-
no, pripravila naša nepogrešljiva Dragica 
Haramija.

Člani odbora Sekcije smo se vklju-
čili tudi v delovni skupini za pripravo na 
častni gostovanji Slovenije na medna-
rodnih sejmih v Frankfurtu in v Bologni. 
Zdaj vemo, da bomo v Bologni gostova-
li v letu po gostovanju v Frankfurtu. Do 
takšnega zamika je prišlo zaradi dveh 
odpadlih sejmov v Bologni, saj se gosto-
vanje države, ki je na vrsti pred nami, še 
ni uresničilo.

Pisatelji, ki prostovoljno in častno 
delujemo v odboru Sekcije za otroško in 
mladinsko književnost, smo tudi vestni 
»pisatelji pisem«. Odzivamo se na te-
žave in vprašanja literature za otroke in 

mlade, ne ukvarjamo pa se z družbenimi 
zdrahami, da nas ne bi zaneslo ter da ne 
bi izgubili smeri in skupnega jezika, ki naj 
še naprej vztrajno pripoveduje čisto, ka-
kovostno leposlovje ter poudarja pomen 
našega ustvarjanja za ohranitev narodo-
ve bralne kulture.

mag. Nataša Konc Lorenzutti,
predsednica SOMK

O ko besede predstavlja avtorice in 
avtorje slovenske otroške in mla-

dinske književnosti. Video portreti av-
toric in avtorjev so nastali v sodelova-
nju z Društvom slovenskih pisateljev. 
Posneti so bili v prostorih DSP in imajo 
enak format predstavitve kakor portreti, 
ki so že objavljeni na spletni strani DSP. 
Predstavljenih je pet portretov, v kate-
rih avtorici in avtorji predstavljajo svoja 
literarna dela za otroke in mladostnike in 
ki dopolnjujejo zbirko predstavitev, kate-
rih podlaga je antologija Slovenia′s Best 
for Young Readers (2020). Oko besede 
predstavlja Igorja Karlovška, Ferija Lain-
ščka, Marjano Moškrič, Vesno Radova-
novič in Petra Svetino. 

dr. Dragica Haramija
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6 Simpozij Kritika in vrednotenje   
 mladinske književnosti

6.1   
Simpoziji na Očesu 
besede

Simpozij na izbrano temo je osrednji 
strokovni dogodek Očesa besede. Od 
leta 1996 naprej ga pripravlja Mariborska 
knjižnica – revija Otrok in knjiga oz. v so-
delovanju z uredniškim odborom njena 
urednica Darka Tancer Kajnih, ki sim-
pozije najpogosteje tudi moderira. Sim-
pozij je zasnovan tako, da v prvem delu 
povabljeni referenti predstavijo svoja 
dognanja o simpozijski temi, v kasnejšo 
razpravo pa se vključijo ostali udeleženci 
simpozija.

Na simpozijih je doslej sodelova-
lo več kot 110 referentov z več kot 170 
prispevki, od katerih je bila večina tudi 
objavljena v reviji Otrok in knjiga (OIK). 
Doslej so bile na simpozijih obravnavane 
naslednje teme:

• NEKATERI AKTUALNI PROBLEMI 
SLOVENSKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
(1995)

• ALI SO KNJIGE LAHKO BOLNE? (1996)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Metka Kordigel, Dragica Haramija, Tilka 
Jamnik, Marjan Tomšič, Neža Maurer; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 43.

• MLADINSKA KNJIŽEVNOST V ČASU 
ELEKTRONSKIH MEDIJEV (1997)

Prispevke so pripravili: Metka Kordigel, 
Bogdan Novak, Tilka Jamnik, Milena 
Salaj; moderatorka: Darka Tancer-Kaj-
nih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 45.

• SEKSIZEM V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(1998)

Uvodni referat je podal in simpozij mo-
deriral Igor Saksida.
Poročilo o simpoziju je bilo  objavljeno 
v OIK št. 47.

• MLADINSKA KNJIŽEVNOST V ČASU O 
ČASU (1999)

Prispevke so pripravili: Niko Grafe-
nauer, Bogdan Novak, Bina Štampe 
Žmavc, Vlado Žabot in Janja Vidmar; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 49.

• ETIKA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(2000)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Bogdan Novak, Slavko Pregl, Polonca 
Kovač, France Prosnik, Vasja Cerar; 
moderator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 51.

• HUMOR V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(2001)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Tone Partljič, Bina Štampe Žmavc, Bo-
rut Gombač, Slavko Pregl, Primož Su-
hodolčan; moderator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 53. 

• DRUGAČNOST V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2002)

Prispevke so pripravili: Tilka Jamnik, 
Dragica Haramija, Matjaž Pikalo, Mar-
jan Tomšič, Lidija Gačnik Gombač, Lila 
Prap,  Slavko Pregl; moderator: Igor 
Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 56.

• SLIKANICA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(2003)

Prispevke so pripravili: Marjana Kobe, 
Maruša Avguštin, Lila Prap, Liljana Kle-
menčič, Zvezdana Majhen, Margare-
ta in Janko Dolinšek, Franček Rudolf; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.

Na okrogli mizi so sodelovali: Pavle 
Učakar, Andrej Ilc, Zvonko Čoh, Dami-
jan Stepančič.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 59.

• STRUKTURA JUNAKA V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2004)

Prispevke so pripravili: Zdravko Duša, 
Dragica Haramija, Tone Dodlek, Bog-
dan Novak, Tone Partljič, Slavko Pregl, 
Peter Svetina, Janja Vidmar, Lenart 
Zajc, Dim Zupan; moderator: Zdravko 
Duša.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 62.

• BARVE POKRAJIN IN ULIC V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2005)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Dragica Haramija, Marko Kravos, Miro-
slav Košuta, Tone Pavček, Milivoj Miki 
Roš; moderator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 65.

• MLADINSKA KNJIŽEVNOST V ŠOLSKIH 
BERILIH (2006)

Prispevke so pripravili: Metka Kordi-
gel, Igor Saksida, Vida Medved Udovič, 
Miha Mohor, Barbara Hanuš, Tilka Ja-
mnik, Robert Felix Titan; moderatorka: 
Dragica Haramija.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 67.

• JEZIKOVNO-SLOGOVNE URESNIČITVE 
TEM SODOBNE MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI (2007)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Gaja Kos, Dušan Dim, Janja Vidmar, 
Andrej Rozman Roza; moderator: Igor 
Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 71.
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• FILMSKE ADAPTACIJE SLOVENSKE 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI (2008)

Prispevke so pripravili: Meta Grosman, 
Vanesa Matajc, Zdravko Duša, Lila 
Prap, Vitan Mal, Danila Žorž, Tade-
ja Zupan Arsov, Slavko Pregl, Franček 
Rudolf, Tanja Pogačar, Feri Lainšček, 
Tone Partljič, Milan Dekleva; modera-
tor: Zdravko Duša.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 73.

• RADIJSKA ADAPTACIJA MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI (2009)

Prispevke so pripravili: Rosanda Sajko, 
Ervin Fritz, Igor Saksida, Igor Likar, Bo-
rut Gombač, Klemen Markovčič, Vilma 
Štritof Čretnik, Franček Rudolf, Jana 
Kolarič; moderatorka: Darka Tancer-
-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 76.

• SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
IN NJENO UGLASBLJANJE (2010)

Prispevke so pripravili: Tomaž Habe, 
Matej Jevnišek, Klarisa Jovanović, 
Matjaž Pikalo, Mira Voglar, Metka Pu-
šenjak, Anja Štefan, Brina Vogelnik 
Saje; moderatorka: Darka Tancer-
-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 78/79.

• SLOVENSKA MLADINSKA DRAMATIKA IN 
NJENO UPRIZARJANJE (2011)

Prispevke so pripravili: Tone Partljič, 
Vinko Möderndorfer, Peter Svetina, 
Emica Antončič, Katarina Klančnik 
Kocutar; moderatorka: Darka Tancer-
-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 81.

• SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST, 
ELEKTRONSKI MEDIJI IN SODOBNE IK-
TEHNOLOGIJE (2012)

Prispevke so pripravili: Meta Grosman, 
Miran Pustoslemšek, Roman Vodeb, 
Cvetka Bevc, Majda Koren, Igor Černe,  
Feri Lainšček, Matjaž Kotnik, Tilka Ja-
mnik, Zvone Štor; moderatorka: Darka 
Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 85.

• TEMATIZIRANJE REVŠČINE V SLOVENSKI 
MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI (2013)

Prispevke so pripravili: Tilka Jamnik, 
Gaja Kos, Anja Štefan, Slavko Pregl, 
Anita Ogulin, Neža Prah; moderatorka: 
Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 88.

• TABUJI V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(2014)

Prispevke so pripravili: Igor Saksi-
da, Gaja Kos, Dragica Haramija, Borut 
Gombač, Alenka Spacal, Suzana Tra-
tnik, Janja Vidmar; moderatorka: Dar-
ka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 91.

• NONSENS V SLOVENSKI MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2015)

Prispevke so pripravili: Barbara Simo-
niti, Igor Saksida, Peter Svetina, Miha 
Mohor, Boštjan Gorenc Pižama, Milan 
Dekleva; moderatorka: Darka Tancer-
-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 94. 

• POPULARNO V SLOVENSKI MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2016)

Prispevke so pripravili: Igor Saksida, Tina 
Bilban, Zdravko Duša, Irena Miš Svoljšak, 
Alenka Urh, Alenka Veler, Janja Vidmar; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 97.

• VREDNOTE V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
(2017)

Prispevke so pripravili: Dragica Hara-
mija, Marija Švajncer, Ivan Štuhec, Vin-
ko Möderndorfer, Janja Vidmar; mo-
deratorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 99.

• TUJSTVO IN TUJOST V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2018)

Prispevke so pripravili: Marijanca Ajša 
Vižintin, Barbara Baloh, Andrej Zavrl, 
Barbara Pregelj, Suzana Tratnik, Peter 
Kuhar, Cvetka Sokolov in Huiqin Wang; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 102.

• LIK STARŠEV V SODOBNI MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI (2019)

Prispevke so pripravili: Marko Kravos, 
Barbara Zorman, Larisa Javernik, Ma-
teja Gomboc, Andreja Erdlen, Jana Ko-
larič, Sabina Fras Popovič; moderator-
ka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK št. 105.

• PREVAJANJE SLOVENSKE MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI (2020)

Prispevke so pripravili: Jana Bauer, 
Tina Bilban, Nada Grošelj, Tanja Petrič, 
Barbara Pregelj, Renata Zamida; mo-
deratorka: Barbara Pregelj.
Referati bodo objavljeni v OIK št. 108.

6.2  
Kritika in vrednotenje 
mladinske književnosti – 
namen in cilji simpozija 

• Odgovoriti na vprašanje, kdo lahko 
avtentično in verodostojno ocenjuje 
mladinske knjige in na kakšnih os-
novah.

• Izpostaviti kriterije, ki so se uve-
ljavili pri podeljevanje posameznih 
slovenskih nagrad na področju mla-
dinske književnosti in jih primerjati z 
nekaterimi najpomembnejšimi tuji-
mi nagradami.

• Predstaviti različne vrste kritiških 
zapisov, ki so namenjeni različnim 
naslovnikom.

• Osvetliti poskuse sodobne cenzure 
in vzroke zanjo.

• Opozoriti na krčenje prostora, ki ga 
mediji namenjajo kritiki mladinske 
književnosti

• S preverljivimi podatki odgovoriti 
tudi na vprašanje, ali kritike in na-
grade vplivajo na bralne interese 
mladih bralcev.
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6.3  
Kritika in vrednotenje 
mladinske književnosti – 
povzetki referatov

Dragica Haramija

VREDNOTENJE OTROŠKE IN 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI ZA 
BRANJE V IZOBRAŽEVALNEM 
PROSTORU

V prispevku so upoštevana literarnozgo-
dovinska, literarnoteoretična in literar-
norecepcijska načela za izbiro kako-
vostnih bralnih gradiv (vrednotenje) iz 
korpusa otroške in mladinske književno-
sti. Upoštevani so različni kriteriji: starost 
naslovnikov oz. razvitost sposobnos-
ti bralne pismenosti mladega bralca ali 
bralke; kriterija dolžine besedila in števila 
različnih besed v besedilu (povezava z 
gradniki bralne pismenosti, zlati z grad-
nikoma besedišče in razumevanje be-
sedila), tematologija (ter zvrsti in vrste), 
oblike knjig in način linearnega ali izbir-
nega branja (tudi multimodalnost).

Primerjalna analiza dveh izborov, 
znanstvene monografije Nagrajene pi-
save (2012) in antologije Slovenia‘s Best 
for Young Readers (2020), sta predstav-
ljali temeljno metodološko izhodišče pri-
spevka. V obeh so kot izhodišče presoje 
literarne nagrade, ki se na Slovenskem 
podeljujejo za otroška ali/in mladinska 
besedila: večernica, Levstikova nagrada, 
desetnica, nagrada Kristine Brenkove 

za izvirno slovensko slikanico in prizna-
nje zlata hruška. Monografija predstavlja 
samo nagrajene prozaiste, a vsa njihova 
do tedaj izdana dela; antologija upošteva 
tudi nominacije, kar se je pokazalo kot 
dober presek različnih kriterijev za izbiro 
nominiranih in nagrajenih del pri nave-
denih nagradah in priznanju. Posebnost 
izborov je Levstikova nagrada za življenj-
sko delo, večina ne prejema več sprotnih 
nagrad, so pa zelo pomembni za razvoj 
sodobne slovenske otroške in/ali mla-
dinske književnosti. Začetki ustvarjanja 
teh avtoric in avtorjev segajo v 70. leta 
20. stoletja, vsi so že postali kanonski 
avtorji, njihova besedila so uvrščena v 
(šolsko) branje na različnih stopnjah.

Primerjava nagrajenih del in pri-
merjava avtorskih opusov pokaže na 
kakovostne ustvarjalce, ki izstopajo, in 
pogoste književne vrste, v okviru teh pa 
analize pokažejo na najbolj produktivne 
vzorce sodobne slovenske otroške in 
mladinske književnosti, to so pravljice, 
kratke realistične zgodbe in realistični 
mladinski romani. Opazen je razkorak 
med nagrajenimi in najbolj branimi knji-
gami; največkrat nagrajeni avtorji zelo 
pogosto niso tudi najbolj brani.

Pri vrednotenju otroške in mla-
dinske književnosti mora biti proces 
usmerjen na mladega bralca in njegov 
(postopen) razvoj razumevanja prebra-
nega z možnostjo kritičnega odziva na 
bralno gradivo. Izbor kakovostnih bese-
dil je lahko dober model za pomoč pri 
razvijanju notranje motivacije mladega 
bralca ali bralke, ker je ta nujna za vseži-
vljenjsko branje.

Dr. Dragica Haramija je redna profe-
sorica za področje mladinske knji-
ževnosti na Filozofski in Pedagoški 
fakulteti Univerze v Mariboru, avto-
rica številnih znanstvenih in stro-
kovnih člankov ter znanstvenih mo-
nografij, programska vodja festivala 
Oko besede in predsednica žirije za 
podelitev večernice 2021.

Liljana Klemenčič

STREL V KOLENO  ALI TRPLJENJE 
STARE MLADINSKE KNJIŽNIČARKE

Referat bo predstavil (na primeru Knji-
žnice Ivana Potrča Ptuj)  vpliv postavi-
tve knjižničnega gradiva na zaželenost 
posameznih avtorjev pri obiskovalcih 
mladinskih knjižnic; bibliopedagoško 
delo kot sivo kritiko knjižnega trga; po-
men pisnih kritik v dnevni lokalni peri-
odiki in širše; pomen vztrajnosti in stal-
ne dinamike poročanja in vrednotenja 
knjižne produkcije, kompetentnost in 
glavne vidike, kriterije vrednotenja v 
mladinskih knjižnicah in oblikoval bo 
trditev, da cenzura ni nujno negativna, 
marveč bi bila nujna, saj so na sloven-
skem knjižnem trgu pogosto tudi zelo 
nekakovostni izdelki knjig za mlade 
bralce. 

V prispevku bodo izpostavljeni tudi 
primeri vrhunskih izvirnih slikanic in knjig 
za mlade bralce, ki kljub svoji vrhunsko-
sti zaradi izostanka kritike in priporočil v 
letu izdaje ne najdejo enostavne poti do 
mladih bralcev. 

Na primeru zbirke Lupus in fabula 
bo v referatu predstavljena še raznolikost 
kritiškega pristopa, ki je odvisen od na-
slovnika.

Liljana Klemenčič je vodja Mladin-
skega oddelka Knjižnice Ivana Potr-
ča Ptuj, pravljičarka in publicistka. 
Piše recenzije otroškega in mladin-
skega leposlovja za različne medije, 
strokovne članke o branju in knjižni 
vzgoji in je avtorica več spremnih 
besed.  

Gaja Kos

OŽINE IN ŠIRINE (DOMAČE) 
KRITIKE MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI

Prispevek se bo pregledno sprehodil po 
krajini domače kritike mladinske knji-
ževnosti. Poskušal bo razbiti mit o tem, 
da se medijski prostor oži in razmišljal 
o tem, kako bi se ga lahko še razširilo. 
Pogledal bo, kdo tovrstno kritiko piše in 
kdo jo piše na novo ter za koga, pa tudi, 
kdo v zadnjem času kritkom predstavlja 
„konkurenco“. Razmišljal bo o razmerju 
med pozitivnimi in negativnimi kritikami 
ter o izboru knjig, ki za kritiški pretres 
sploh pridejo v poštev. Nazadnje bo po-
skušal na primeru založbe Miš pogleda-
ti, kako/če nagrade, ki se jim prispevek 
prvenstveno sicer ne bo posvečal, a je 
izbor nominirancev in njihovo podelje-
vanje prav tako pomemben del vredno-
tenja vsakoletne produkcije, vplivajo na 
prodajo knjig. 
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Dr. Gaja Kos  je raziskovalka mladin-
ske književnosti, kritičarka, publi-
cistka, urednica, pisateljica in pre-
vajalka. Literarne kritike objavlja v 
revijah Literatura, Sodobnost, Otrok 
in knjiga ter Dialogi, v Delovih Knji-
ževnih listih in na www.ludlitera-
tura.si, pri založbi Miš ureja izvirno 
slovensko leposlovje za otroke in 
mladino, kot zunanja strokovna so-
delavka sodeluje pri pripravi Priroč-
nikov za branje kakovostnih mladin-
skih knjig.

Igor Saksida

VEČERNICA KOT SMEROKAZ 
KNJIŽEVNE KAKOVOSTI 
IN RAZNOVRSTNOSTI ZA 
KURIKULARNE (IN VSE DRUGE) 
BRALCE

Prispevek uvodoma pojasnjuje, kaj je 
branje književnosti glede na sodobno 
sistemsko literarno in specialnodidak-
tično teorijo, ki poleg bralčevega subjek-
tivnega opomenjanja besedila opozarja-
ta tudi na pomen književnega konteksta 
pri nastajanju, uveljavljanju in razume-
vanju književnosti. Pri tem v uvodnem 
delu presega nasprotje med branjem 
»v samoti« ali »v primežu« konteksta, 
pojasnjuje pomen in raznovrstnost ku-
rikularnega branja, v osrednjem delu pa 
osvetljuje pomen nagrade večernica kot 
pomembnega dejavnika zagovarjanja 
književne kakovosti in raznovrstnosti 
branja v okviru bralnega dogodka. Pri-
spevek odstira vprašanja, kako nagrada 

večernica deluje kot prvina literarnega 
polisistema, kako se povezuje s kuri-
kularnim branjem in katere vrednostne 
predpostavke (o literaturi in naslovniku 
mladinske književnosti) je mogoče iz-
luščiti iz nabora nagrajencev oz. fina-
listov. Na ta vprašanja odgovarja s pri-
merjavo med nagrajenimi knjigami in 
izbiro besedil za tekmovanje za Cankar-
jevo priznanje, opozarja na načine cen-
zure in na koncu na podlagi didaktične 
prognoze morebitnih cenzurnih odzivov 
kurikularnih bralcev analizira roman Vin-
ka Möderndorferja Jaz sem Andrej, ki se 
je uvrstil med finaliste večernice za leto 
2019. Opredeljuje slogovne, tematske in 
tipološke poteze tega izvrstnega dela, 
ki kljub izjemni kakovosti utegne spod-
buditi proteste predvsem med odraslimi 
naslovniki mladinske književnosti, kot je 
bilo to že videno v povezavi z nekateri-
mi drugimi kakovostnimi besedili, npr. ob 
romanih Na zeleno vejo Andreja Predina 
in Elvis Škorc, genialni štor Janje Vidmar.

Dr. Igor Saksida je redni profesor 
za slovensko književnost na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani, predava 
tudi na Pedagoški fakulteti v Kopru 
in na Fakulteti za humanistične štu-
dije Koper. Njegov raziskovalni opus 
obravnava v prvi vrsti  zgodovino 
in teorijo mladinske književnosti ter 
didaktiko književnosti. Piše učbeni-
ke oz. vodi avtorske ekipe za njiho-
vo pripravo ter navdušuje otroke in 
pedagoge za kvalitetno literaturo. 
Bil je član več žirij za podelitev raz-
ličnih nagrad, tudi večkratni pred-
sednik žirij za podelitev večernice.

Alenka Urh

KRITIKA IN VREDNOTENJE 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

Ko govorimo o kritiki in vrednotenju mla-
dinski književnosti, moramo upoštevati 
vrsto vprašanj, povezanih s specifičnim, 
mladim naslovnikom, ki so v primeru kri-
tike književnosti za odrasle bolj ali manj 
irelevantna. Ob splošnih literarnoteoret-
skih kriterijih se kritika mladinske knji-
ževnosti neizbežno ukvarja tudi s peda-
goško-didaktičnim vidikom. 

Če sta ob izboru nagrajencev za 
eno najpomembnejših mednarodnih na-
grad na področju mladinske književno-
sti – nagrade ALMA - kot glavna kriterija 
navedena presežna literarna kakovost 
in vključevanje ter zagovarjanje humani-
stičnih vrednot, to med drugim pome-
ni, da družba do mladinske književnosti 
(upravičeno) goji določena pričakovanja, 
povezana z njeno sporočilnostjo, ki so v 
sklopu književnosti za odrasle izvzeta iz 
območja obravnave. 

Vrednotenje ni povsem objektivna 
kategorija, hkrati pa tudi ni tako subjek-
tivna, kot se ji včasih rado podtika, zato 
je ločevanje kakovostnega branja od 
nekakovostnega oziroma zrnja od plev 
vsekakor izjemnega pomena. Glede na 
število mladinskih del, ki izidejo vsako 
leto, in glede na pomen, ki ga ima branje 
na razvoj otrokove bralne sposobnosti, 
etično-moralne presoje in mnogih drugih 
zmožnosti, je kritiki tega pomembnega 
korpusa besedil namenjenega premalo 

pozornosti in medijskega prostora. Kot 
dolgoletna urednica Mlade Sodobnosti, 
v sklopu katere kontinuirano objavljamo 
po dva poglobljena kritiška prispevka na 
mesec, se zavedam, da je to premalo, 
saj je na tak način odraslim bralcem re-
vije predstavljenih zgolj deset knjig na 
leto. Ob reviji Otrok in knjiga ter občas-
nih recenzijah v časopisu Delo za kriti-
ko mladinske književnosti pravzaprav ni 
prostora. Predvsem pa je velika večina 
recenzentskih zapisov namenjena odra-
slim naslovnikom, kar v osnovi implicira 
misel, da je naloga izkušenih bralcev, da 
posredujejo (kakovostno) književnost 
mladim. Pri tem se pokaže velik pomen 
raznih promotorjev branja, strokovno 
podkovanih bibliotekarjev in podobnih 
kultivatorjev literarnoestetskega okusa. 
Pa vendar se kaže vprašati tudi, kako (in 
predvsem kje) bi kritika mladinske knji-
ževnosti lahko prišla nasproti svojemu 
pravemu naslovniku – mlademu bralcu, 
ki bo prej ali slej sam odločal o tem, kaj 
bo bral in ali bo sploh bral.  

Alenka Urh je literarna kritičarka, 
publicistka, prevajalka, urednica 
Mlade sodobnosti.

Boža Krakar Vogel

SPORNE KNJIGE  V 
KURIKULARNEM BRANJU 

V prispevku bomo pregledali odzive ne-
katerih skupin bralcev (staršev, medijev, 
civilne družbe) na nekatere knjige, ki 
so bile v zadnjih desetletjih predpisane 
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za kurikularno branje (bodisi pri pouku 
bodisi za maturo, Cankarjevo priznanje 
idr.). Poskusili bomo osvetliti razloge za 
tovrstne odzive in jih umestili v širši ča-
sovni okvir od 19. stol. dalje ter podati 
nekaj pojasnil z literarnopedagoškega 
vidika.

Dr. Boža Krakar je redna profesori-
ca na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani,  literarna zgodovinarka in 
strokovnjakinja za didaktiko knji-
ževnosti, avtorica številnih strokov-
nih in znanstvenih člankov, vodja 
prenove osnovnošolskih beril Novi 
svet iz besed 7-9 (2012 - 2015).

Darka Tancer-Kajnih
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7 Večernica

PREBRATI, DA BI NA KONCU 
LAHKO PREBRALI

»Knjiga in literatura sta eden 
od odgovorov proti surovosti, 
sovražnosti, populizmu, proti bana-
lizaciji in rumeni megli, ki se spušča 
nad nas. Večernica je le ena od Ve-
čerovih zavez, da bo ostal del tega 
gibanja.« 

Matija Stepišnik, 
odgovorni urednik Večera

V ečer je najstarejši slovenski časnik, 
ki z visokimi novinarskimi in etičnimi 

standardi ter odgovornostjo predstavlja 
javnosti dogajanje v svojem okolju. Nje-
govo najvišje vodilo je iskati in posre-
dovati resnico, reči bobu bob, zato mu 
bralci zaupajo že več kot 76 let.

»Časopis, ki mi je blizu« je osrednji 
moto strategije Večera. Večer je 
blizu svojim bralcem tako s skrbno 
izbrano vsebino kot s svojimi družbeno 
odgovornimi projekti, ki se razvijajo v 
lokalnem okolju severovzhodne Slovenije.

Na različnih področjih išče odličnost 
‒ presežke v svojem okolju tako institucij 
kot osebnosti, jih izpostavlja in nagrajuje. 
Kot osrednji medij v regiji podpira števil-
ne športne, kulturne in umetniške pro-
jekte.  S svojimi projekti in dogodki skrbi 
za razvoj družbe in rast posameznika. 

Posebno pozornost namenja Večer 
ohranjanju jezika in lepe besede pri mla-

dih, zato že 25 let za najboljše mladinsko 
literarno delo podeljuje nagrado večer-
nica.  Za Večer pomeni izbor večerni-
ce doprinos k ustvarjanju in ohranjanju 
slovenske besed, hkrati pa z izborom 
omogoča, da se tudi presežna otroška 
in mladinska literarna beseda izpostavlja 
in nagradi. 

Večer

7.1  
Večernica

N agrado za najboljše mladinsko li-
terarno delo minulega leta, imeno-

vano večernica, sta leta 1996 ustano-
vila založba Franc-Franc in revija Otrok 
in knjiga, pokroviteljstvo pa je prevzelo 
Časopisno-založniško podjetje Večer. O 
nagradi odloča petčlanska žirija, v kateri 
imajo svojega predstavnika revija Otrok 
in knjiga, Podjetje za promocijo kulture 
Franc-Franc (od leta 2016 naprej Dru-
štvo za humanistična vprašanja Argo), 
Časnik Večer d.o.o., Društvo slovenskih 
pisateljev in Zveza bibliotekarskih dru-
štev Slovenije skupaj s Slovensko sekcijo 
IBBY. Časnik Večer marca ali aprila obja-
vi razpis, na podlagi katerega je mogoče 
kandidirati za nagrado. Za večernico naj 
bi se torej založbe in avtorji praviloma 
potegovali, vendar lahko žirija prispe-
lemu naboru knjig doda dela, za katera 

meni, da ne smejo biti spregledana. Po 
opravljenem branju žirija iz ožjega nabo-
ra najkakovostnejših del po sistemu toč-
kovanja izbere pet finalnih del, ki enako-
vredno kandidirajo za večernico. Avtor 
dela, ki na zadnjem žiriranju doseže naj-
višje število točk, prejme večernico.

7.2 
Štiriindvajset  
večernic

V letih 1997-2020 je večernico prejelo 14 
pisateljev (Peter Svetina 3 x) in 8 pisate-
ljic (Janja Vidmar 2 x). Leta 2007 je bila 
nagrada izjemoma podeljena dvema av-
toricama. 

DOSEDANJI DOBITNIKI VEČERNICE 
IN OBRAZLOŽITVE NAGRAD

Večernica 1997 
Tone Pavček • Majnice – fulaste pesmi 

»Izvirno sporočilo Majnic, Fulastih 
pesmi je, da sta tudi v času hladne 
elektronske komunikacije za poe-
zijo in ljubezen rezervirana vonj po 
papirju in črnilu.«

Večernica 1998 
Desa Muck • Lažniva Suzi

»Tretjeosebna pripoved Dese Muck 
Lažniva Suzi sodi v okvir tem, ki 
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jih je pisateljica obdelovala že v 
prejšnjih delih. Njen opus se posve-
ča predvsem prikazom odraščanja 
in težav, ki so povezane z njim. Od-
raščanje je praviloma povezano z 
liki mladostnic (Pod milim nebom, 
Hči lune), v nizu dogodivščin pa za-
vzema Desa Muck zanjo značilno 
humorno držo do sveta. V romanu 
Lažniva Suzi je novost tako glede na 
avtoričin dosedanji opus kot glede 
na mladinsko literaturo v celoti, da 
prikaže tudi temnejše, resne plati 
odraščanja. Nekateri motivi sodijo 
skorajda med ‹tabuje› v mladinski 
književnosti: alkoholizem v družini, 
socialna beda, izguba nedolžnosti. 
Kljub tem sporočilnim plastem pisa-
teljica ne posega po tragičnih, raz-
čustvovanih oziroma pridigarskih 
tonih. Doživetja glavne osebe Su-
zane Mavrič, sprva osmošolke, kas-
neje gimnazijke, so upovedena na 
značilno humoren avtoričin način. 
Ker je dekle s socialnega dna, si iz-
mišljuje, da je iz bogate družine, kar 
je vir cele vrste smešnih pripetljajev. 
Nekoliko trpkejša spoznanja o živ-
ljenju dobi glavna junakinja v prvih 
ljubezenskih izkušnjah, predvsem 
v naključni izgubi nedolžnosti; to jo 
pripelje v trpljenje, samoobsojanje 
in sram, kasneje pa celo do posku-
sa samomora. Ljubezen spremljajo 
seveda tudi komični dogodki, na 
primer priznanje ljubezni ‹po po-
moti›. Brez velikih besed ali naukov 
zaključuje Desa Muck svoj mladinski 
roman v preprosti, a hkrati temelj-
ni resnici, da humor in življenjska 

energija mladosti na koncu pre-
magata vse hudo. Lažniva Suzi se 
zaveda, da si nekoliko preveč izmi-
šljuje, a kljub temu vztraja v tej svo-
ji drži, ki je zanjo hkrati tudi edina 
možna avtentična, individualna ži-
vljenjska pot.«

Večernica 1999
Janja Vidmar • Princeska z napako

»Že v posvetilu ‒ ›Knjigo posvečam 
vsem tistim mladim in manj mla-
dim, ki se ne počutijo dovolj dobro 
v svoji koži‹ ‒ se odraža prevladu-
joča poetika proze Janje Vidmar, in 
sicer prikazovanje problematičnega 
junaka, autsajderja. Tokrat se ta po-
etika oddaljuje od lahkotne, svetle 
podobe problematičnega mlado-
stnika in se ukvarja z begunko Fati-
mo iz vasice pri Srebrenici. že zače-
tek romana razkriva tudi izhodišče 
grozljive zgodbe, ki ji je bralec priča: 
›najprej ji je zatežil Brane‹. Od te iz-
jave ›prikaz teženja‹ preraste v por-
tret sodobne brezčutnosti, ›mrzlih 
src‹, kar avtorica simbolno postavlja 
v mraz novoletnega časa. Temelj-
na značilnost literarne junakinje, 
skozi katero pisateljica Janja Vid-
mar prikazuje sodobno barbarstvo 
našega časa: poniževanje, nasilje, 
sovraštvo do vsega drugačnega, je 
osamljenost. Fatima je pač ›Bosan-
ka v Sloveniji‹, izročena na milost in 
nemilost posmehu sošolcev, bedi in 
celo spolnemu nasilju. V tako pret-
resljivo, včasih že kar preveč temno 

in brezizhodno besedilno stvarnost, 
ne posije nikakršen žarek upanja, 
saj Fatima nima doma nikjer, celo v 
lastni družini ne. Tako je ta roman 
predvsem podoba želje po prija-
teljstvu in hkrati opomin bralcem 
vseh starosti, da morda par metrov 
od naših varnih gnezd živi nekdo, ki 
ga je življenje brez njegove krivde 
vrglo v čas ledu in samote. Poseb-
na odlika dela sta tudi jezik oziroma 
slog: opazni so neposredni, skoraj-
da naturalistični opisi, ki vzbujajo že 
na ravni predstav občutek mraza, 
hkrati pa je novost tudi vnašanje 
citatov iz maternega jezika glav-
ne literarne junakinje. Tako roman 
dokazuje, da lahko mladinska lite-
ratura s specifičnim portretiranjem 
mladostnika tudi danes vznemirljivo 
govori ›o najbolj odraslih rečeh.‹

Večernica 2000 
Polonca Kovač • Kaja in njena družina

»Pretres v čustvenem svetu deklice 
je napisan kot tretjeosebna pripo-
ved: vanjo so vključeni drobci dekli-
činih slutenj, spoznanj in odzivov, kar 
daje delu izrazito otroško perspek-
tivo. Zanimiva in učinkovita so tudi 
kratka fantazijska oz. pravljična be-
sedila na začetku poglavij: pogovor 
zelenega zajca s kraljično, pticami, 
mišjo, žabo in drugimi živalmi. Ti deli 
so komentarji glavnega dogajanja, v 
njih pa se nevsiljivo in zastrto odra-
ža poanta posameznega poglavja. 
Posebna odlika dela je tudi to, da 

osebe niso oblikovane črno-belo: 
Kaja ni popoln otrok, zgled ravnanja 
ali pomilovanja vredna ‹sirota›, od-
rasli pa tudi niso enodimenzionalni 
negativni liki. Tesnobnost, osamlje-
nost, deloma pa tudi bolečino izra-
žajo tudi ilustracije Maje B. Jančič: 
s ‹pogledom od zgoraj› in praznimi 
prostori ter očitno nepremičnostjo 
upodobljenih likov ilustratorka le še 
poudari razpoloženje in temo pripo-
vedi.«

Večernica 2001 
Feri Lainšček • Mislice

»Pisatelj Feri Lainšček se v knjigi 
Mislice vrača k ljudskemu pravljič-
nemu izročilu, njegovim prepoznav-
nim motivom (predvsem situacijam) 
ter značilni tematiki (moč ljubezni in 
dobrote Pisatelj skuša obuditi in ak-
tualizirati značilno pripovedno držo, 
v kateri se ne identificira npr. s sve-
tom otroške želje, pač pa postavlja 
dvogovor z izročilnim pripovedoval-
cem, z njegovo prvinsko modrostjo 
in pripovednim tonom kot bistveno 
značilnostjo izročila ljudske pravlji-
ce.«

Večernica 2002 
Matjaž Pikalo • Luža

»Pikalov Luža, deček Ran, obiskuje 
waldorfski vrtec; iz simpatičnih 
srečevanj med njim ter pravili 
vrtca in običajnega sveta nastaja 
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prvoosebna pripoved, ki je igriva, 
prepričljiva in najmočnejša pred-
vsem v avtentični dikciji šestletnika. 
Njegovemu miselnemu svetu in 
jezikovnim zmožnostim avtor 
prilagaja skladenjske vzorce ter 
izbor besed, med katerimi so 
nekatere tudi tabujske in ki brez 
dlake na jeziku poimenujejo tisto, 
o čemer mladinska književnost 
največkrat molči. Pikalova izpeljava 
pripovedi je dosledna in nikjer ne 
odstopa od koncepta, inovativna 
je tudi tematsko, saj si je avtor 
drznil vplesti v dogajanje nekatere 
‹banalne› situacije: brisanje ritke 
na stranišču ali lulanje v ‹poznejših› 
letih ... Izvrstno, subtilno je 
oblikoval pripoved nenavadnega, 
netipičnega dečka, ki dobi meso in 
sladkarije samo pri babici, ki se ne 
igra z orožjem in pozna jogo...«

Večernica 2003 
Marjana Moškrič • Ledene magnolije

»S prvoosebno pripovedjo je avtori-
ca Marjana Moškrič spretno izko-
ristila močan čustven naboj, ki ga 
tovrstna oblika pisanja omogoča, 
in se prek njega približala bralcu. 
Boleča zgodba glavne junakinje je 
povedana v krčevitem jeziku, ki na 
pravih mestih prehaja že v neka-
kšno poetično zaklinjanje. Avtorica 
je v romanu uporabila socialno rea-
lističen jezik, ki pa je ga posredova-
la s pravo mero in utemeljeno. Tudi 
s pomočjo jezika in drugih pripove-

dnih elementov je Marjana Moškrič 
uspela temno moro glavne junaki-
nje razvezati v slutnjo svetlejše zar-
je, nenazadnje posebna svetloba 
prežarja vso knjigo Ledene magno-
lije.«

Večernica 2004
Slavko Pregl • Srebro iz modre špilje

»Kolektivni junak v romanu Slav-
ka Pregla išče zaklad in ga najde. 
Dogaja se avantura, dogaja se na 
počitnicah, dogaja se otrokom. 
Kolektivni junak ni klišejski, ker so 
liki prefinjeno individualizirani. Prav 
tako so premišljene in netipske nji-
hove relacije z okoljem. Generacij-
ski konflikt ne postane samoza-
dosten razlog pretiravanj, ker niso 
odrasli ne bolj ne manj popolni od 
še ne odraslih. Oboje avtor ves čas 
neprizanesljivo in zares duhovito 
ironizira. Druga ali verjetno prva 
pripovedna potujitev žanra pa je 
precizna in bogata pisava, ki ne 
ovira tekoče zgodbe, vendar pa 
bralca «vrže» iz samoumevnosti 
avtomatiziranega dojemanja sve-
ta in mu omogoča, da ga vidi na 
novo. Natančno artikulirani pisavi 
se pridružuje natančno zgrajena 
zgodba. Vse niti se prepletajo in 
iztečejo, vendar ne v klasičen sre-
čen konec. Zgodba iskanj ostaja na 
vseh ravneh odprta.«

 

Večernica 2005
Igor Karlovšek • Gimnazijec

»Gimnazijec je presunljiv roman o 
najglobljih breznih sodobne mladosti. 
Besedilo ni napisano stilistično 
bravurozno, toda katerakoli druga 
jezikovna izbira bi bila neavtentična in 
olepševalna. Roman ponuja napeto 
branje o zahtevnih problemih družine, 
šole in prevzgojnih domov, vendar 
z nedvoumno svetlobo na koncu 
brezupno temnega rova dogajanja. 
Nadpovprečno inteligenten mlado- 
letnik Peter Janežič je po nedolžnem 
obsojen, da je kriv smrti svojega 
prijatelja in je zato poslan v 
prevzgojni dom Radeče. Strahote 
sistematičnega šikaniranja domske 
mladostniške ‹elite› prestopnikov, ki 
jih mora prestajati glavni lik, bralca ne 
pustijo neprizadetega: najprej zaradi 
sugestivnosti prvoosebne pripove-
di glavnega lika ter njegove nesen-
timentalne dikcije, pa tudi zato, ker 
Karlovšek domski vzorec ‚prevzgoje‘ 
mladostniških prestopnikov posre-
dno in neposredno problematizira 
kot vzgojno neproduktiven koncept.«

Večernica 2006
Dušan Dim • Distorzija

»Silovita in eruptivna, s čustvi nabi-
ta, iskrena in prepričljiva pripoved 
Dušana Dima je prvenec, ki zaradi 
svoje univerzalnosti presega gene-
racijske okvire, četudi ga je avtor 
namenil mladim, ki se navdušuje-

jo nad glasbo, zlasti nad punkom. 
Vendar punk, četudi v ospredju ro-
mana, za njegovo sporočilnost niti 
ni tako zelo pomemben, kar je raz-
vidno že iz večpomensko zastav-
ljenega naslova. Distorzijo, ki v me-
dicini označuje izvin, pretrganje 
sklepnih vezi, v glasbi pa poseben 
kitarski efekt, lahko v prenesenem 
pomenu razumemo kot izrazit in 
skrajen napor, ki je pogoj za pre-
seganje izjemne situacije, v kateri 
se znajde tudi glavni junak roma-
na, petnajstletni Piksi: gimnazijec, 
upornik, umetnik, sin proletarskih 
staršev, prebivalec ljubljanskih ulic 
in punkovski zanesenjak. Eruptiv-
nost in prepričljivost zgodbe najde-
ta svoj optimalen izraz tudi v slogu. 
Avtor Distorzije ne izumlja jezika, da 
bi se priličil domnevni mladosti, nje-
gov jezik se zdi enako avtentičen 
ter hkrati izčiščen in skoncentriran 
kot njegova tematska izbira.«

Večernica 2007
Majda Koren • Eva in kozel
Irena Velikonja • Poletje na okenski polici

»Majda Koren je v zbirki zgodbic 
znano tematiko ›nadomestnega 
zaveznika‹ izpeljala prefinjeno in 
dosledno. V povsem izčiščeni pri-
povedi o osamljeni deklici, ki se 
najdeva med ločenimi starši in še 
ne osvojeno šolo, ni prostora za 
komentiranje in razsojanje o nje-
nem svetu. Tako ostane ves pros-
tor za neposredno težnost in milino 
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tega sveta in za skritega prijatelja, 
ki pomaga deklici nositi eno in dru-
go. Prav v konstrukciji odnosa med 
realnostjo in fikcijo otroškega sve-
ta se zdi knjižica Eva in kozel zares 
presežna. Avtorica je izumila prepri-
čljiv model za vstopanje fikcije v re-
alnost in izstopanje iz nje. Tako je na 
koncu knjige tudi odraslim bralcem 
jasno to, kar vedo otroci ves čas: 
popolnoma vseeno je, iz kakšne 
‹snovi› je kozel ‒ kar je najgloblje, 
ni nikoli iluzija in torej tudi ne more 
doživeti deziluzije.«

»Prvenec Irene Velikonja je ›pro-
blemski roman z neproblematično 
junakinjo‹. Avtorica je znano temo 
mladostniškega dozorevanja v lo-
čenih družinah subtilno nadgradila 
s tipom protagonistke, ki ni upor-
nica, temveč opazovalka sveta ‚z 
okenske police‘. Pisateljica nam 
nevsiljivo ponudi spoznanje, da so 
najstniki ob svojih težavah sposobni 
in pripravljeni razumeti in sprejema-
ti tudi svet odraslih ter da so tegobe 
enih in drugih enako pomembne in 
rešljive le s skupnimi močmi. Prvo-
osebna pripoved je izjemno pre-
pričljiva, tudi jezikovna izbira se zdi 
presenetljivo avtentična: četudi je 
zaznamovana z mladostniškim sti-
lom, ne želi biti za vsako ceno izzi-
valna in ‚hiperrealistična‘. Poletje na 
okenski polici je eden tistih tenko-
čutnih romanov za mladostnike, ki 
odpirajo prostor in oči tudi odraslim 
bralcem.«

Večernica 2008
Ervin Fritz • Vrane

»Način upesnjevanja kaže na iz-
jemno veščega in ustvarjalnega 
pesnika, saj je Fritzev pesniški po-
stopek dognan pri smotrni in učin-
koviti uporabi pesniških sredstev. 
V ospredju njegovega pesnjenja je 
namreč hudomušni humor, ki vzni-
ka iz duhovitih motivov, ti so tudi 
sicer vgrajeni v njegov pesniški 
opus za odrasle bralce. Branje Fri-
tzevih pesmi odpira prosto pot tako 
dobronamernemu, prostodušnemu 
smehu, ki vznika ob drobnih člo-
veških pomanjkljivostih in napakah, 
kot sarkastičnemu, satiričnemu in 
karikiranemu. Posmeh v njegovih 
pesmih z oksimoroni in paradoksi 
razkriva prikrite napake, ki nepriča-
kovano z vso silovitostjo privrejo na 
dan. Bralna izkušnja Fritzevih pesmi 
prinaša svežino in umik pred pro-
zaično vsakdanjost ter pri mladih 
spodbuja jezikovno ustvarjalnost na 
duhovit in inovativen način.«

Večernica 2009
Janja Vidmar • Pink

»Ker ›patina minljivega prekrije vse 
velike travme preteklosti‹ in je moč 
nostalgije ravno v minljivosti, je Pink 
zares hommage generaciji, ki je rasla 
v času hlepenja po zahodnih dobri-
nah, kot so bile milka, banane, rama, 
generaciji, ki ni imela ničesar, je pa 
imela drug drugega, kot pravi pisa-

teljica. Z vso ›jugoslovansko mitolo-
gijo‹ ‒ od Kraševih črnih napolitank, 
ki se jih Janca prenaje in za rojstni 
dan pobruha Jugoslavijo, do levisk, ki 
so bile nedosegljiv fetiš časa ‒ Vid-
marjeva izrisuje subtilni intimni svet 
in družbeni kontekst, ki nagovarjata 
vse generacije, ne le tistih, ki se še 
spominjajo vonja hrenovk in šipko-
vega čaja 29. novembra ob pionir-
ski zaprisegi. Pa plesov v Fontani (za 
nepoučene, to je bil v 70-ih kultni di-
sko v Mariboru) in mame, kako poje 
partizanske pesmi. Avtorici je uspelo 
z lucidno gesto obvladati vso gmo-
to spominov in jih organizirati v za-
bavno, pikro, otožno, avtoironično 
zgodbo, ki deluje sveže in vznemir-
ljivo za vse generacije. Tiste, ki so še 
doživele redukcije, somrak Titovega 
odhajanja, švercanje, in one, rojene 
po Titovi smrti. Za tiste, ki niso doži-
veli rokerskih frikov, Titovih pionirjev, 
mladincev in državnih blagovnih re-
zerv, pa Pink odstira svet odraščanja, 
ki s tem današnjim nima, pa spet ima 
toliko skupnega. Problemi najstništva 
so zagotovo univerzalni in mladostni-
ška radovednost prav tako večna. 
Vse to nam sporoča Pink ‒ z vzponi 
in padci odraščanja, razpetega med 
zgodovino in intimo, med stvarnim 
dogajanjem in osebno zgodbo.«

Večernica 2010
Bina Štampe Žmavc • Cesar in roža

»Knjiga Cesar in roža Bine Štampe 
Žmavc je v svojih tematskih, motiv-

nih in fabulativnih komponentah na 
videz zbirka pravljic - ki pa se kma-
lu izkaže za zanimivo demitizacijo 
same pravljičnosti. Tovrstno proble-
matičnost današnje, sodobne pra-
vljičnosti avtorica razgalja z manjka-
njem mitske utemeljenosti življenja, 
z manjkanjem stika s svetim, z arhe-
tipskim, skratka s profanizacijo tako 
tradicionalnih pravljičnih tem in mo-
tivov kot s profanizacijo same člo-
večnosti. Točka, v kateri bi človeško 
samozavedanje in samoprepozna-
vanje moralo biti utemeljeno v svoji 
mitski privzdignjenosti ali pogloblje-
nosti v odrešujočo vrednoto ali sve-
tost, torej točka, v kateri bi se lahko 
porajala tudi tradicionalna pravljič-
nost, boleče manjka. Ravno ta bo-
leča razčaranost svetega v grenko 
ironičnost ali izpraznjenost pravljič-
nega fabulativnega ter tematskega 
in motivnega okolja pa v vsaki posa-
mezni zgodbi posebej in v zbirki kot 
celoti s svojo estetsko učinkovitostjo 
bralca opozarja in drami iz njegove 
sodobne odtujenosti in sekundar-
nosti.«

Večernica 2011
Mate Dolenc • Maščevanje male ostrige

»Zbirka kratkih zgodb Maščevanje 
male ostrige je dragocena knjiga, 
ki nam v umirjenem, prijazno to-
plem pripovednem slogu odstira 
resnico, da je človečnost mnogo 
globlja in dragocenejša, kot se nam 
spričo vsakdanje, zaslepljujoče igre 
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zgolj videzov vse prepogosto doz-
deva. Živalske zgodbe iz knjige so 
vendarle predvsem pripovedi o so-
dobni človeški družbi, ki jo pripove-
dovalec – modri starec, katerega 
pribežališče je hišica na robu gozda 
– opazuje odmaknjen od dogajanja. 
Književni prostori so prepoznavni, 
čeprav pogosto niso poimenovani 
z realnimi geografskimi imeni, npr. 
Bohinj, Veliki Brion, Piranski zaliv, ži-
valski vrt v Ljubljani. Pripovedovalec 
razkriva resnice o našem bivanju 
(tudi) skozi živalsko perspektivo, 
mestoma pa poveže dogajanje iz ži-
valskega sveta s sodobnimi novica-
mi, pri čemer ironizira nespametno 
ravnanje ljudi. Pri živalskih literarnih 
likih se avtor izvrstno izogne kliše-
jem vnaprej dane/pričakovane vlo-
ge posamezne živali, kar mu omo-
goča vzpostavitev individualiziranih 
karakternih lastnosti glavnih in epi-
zodnih likov.«

Večernica 2012
Dim Zupan • Hektor in zrela hruška

»Redko se zgodi, da bi avtor us-
pešne, zelo brane serije to zaklju-
čil s temo, za katero zagotovo ve, 
da med bralci ni prav priljubljena. 
Še redkeje se zgodi, da je zad-
nje delo take serije eden od njenih 
vrhuncev, če ne prav njen najboljši 
del. A Dimu Zupanu je uspelo oboje. 
Hektor in zrela hruška je v sloven-
skem prostoru in tudi širše zagoto-
vo edinstvena pripoved o staranju, 

starosti in smrti, namenjena mladim 
bralcem, in kot vsa vrhunska mla-
dinska literatura močno nagovarja 
tudi odraslega. Avtor, ki se s humor-
jem in blago ironijo vseskozi uspeš-
no brani pred tem, da bi mu pripo-
ved zdrsnila v sentimentalnost, pa 
ostaja prepričljiv in v skladu sam s 
seboj, tudi ko Hektorju dovoli izreči 
njegov (svoj) pogled na bistvo sobi-
vanja v tem našem skupnem svetu: 
‚Pogledal sem jih, mojo družino, ki 
so družno točili solze, in se vprašal, 
kaj je bilo tisto, kar nas je vse moje 
življenje tako tesno držalo skupaj. 
Ljubezen. To je bila ljubezen.‘«

Večernica 2013
Peter Svetina • Ropotarna

»Ropotarna je organizirani kaos 
drobnih zakladov, ki potrpežljivo 
čakajo, da jih bralec vzame v 
roke in z njih odpihne prah. Kajti 
v ropotarnici – taki vsakdanji – 
pa naj bo ta na podstrešju ali v 
kleti ali v predalu otroške sobe, 
se vedno najdejo zanimive, celo 
skrivnostne reči. V knjigo bralec 
dobesedno vstopi skozi oblikovno 
prehodni O naslova RopOtarna in v 
tistem hipu prav nič ne ve, kaj ga 
čaka: nič v knjigi ni predvidljivega. 
Umetnikovo spretno krmarjenje 
med prozo in poezijo, kjer se včasih 
zdi, da premen sploh ni, je le igrivo 
valovanje, polno retoričnih figur, ki 
s posebno dinamiko popelje bralca 
od realnega k iracionalnemu, od  

mogočega k nonsensu, od za- 
vestnega v podzavestni svet in spet 
nazaj. Skrivnosti, ki jih najdemo 
v Ropotarni, so vzpostavljene z 
elementi presenečenja, z zavestnim 
odstopanjem od predvidene forme 
in vsebine, z drznimi preobrati in 
subverzivnostjo. Zdrsi med prozo in 
poezijo so predihi, ki pripravijo na 
vedno novo bralno pustolovščino, 
le-ta niha od dvovrstičnih šaljivk, 
preko lirske poezije, mestoma celo 
zgledno ljubezenske, realistične 
kratke proze do zabavnega non- 
sensa. Svetino v Ropotarni na 
tematskem nivoju zanima vse: ope-
ra, nalepke, ki jih najdemo na iz-
delkih, sklanjatev, povodni možje, 
ogledalo, pralni stroj, obešalnik, 
nočna lučka in neobičajnosti, vse 
pa je pretkano z močjo čutenja in 
doživljanja. Slogovno je za Ropotar-
no značilna humorna drža z dina-
mičnimi preobrati, pri čemer avtor 
ves čas ohranja lirično pripovedno 
perspektivo, ki daje delu samosvojo 
mehkobo.«

Večernica 2014
Vinko Möderndorfer • Kot v filmu

»Najstniški roman Vinka Mödern-
dorferja je delo sijajnega fabulista. 
Prepričljiva, lucidna pripoved o od-
raščanju v sodobnem svetu je tako 
rekoč brezhibna, na vseh ravneh 
pravilno dozirana, polna presenetlji-
vih, nevsiljivih preobratov. Prvoo-
sebna zgodba o skoraj 12-letnem 

Gašperju in njegovem zorenju sub-
tilno kombinira humorno in trpko. 
Spretno se sprehaja med zgolj na 
prvi pogled zguljenimi arhetipi in 
dobro znanimi situacijami iz sodob-
nega življenja. A skozi Möderndor-
ferjevo optiko in njegov superav-
tentični najstniški jezik so vsakdanje 
teme kot ločitev, vrstniško nasilje, 
nepriljubljenost v razredu zaživele 
na novo, povsem drugače in sve-
že. Da je literatura močnejša, jas-
nejša in sugestivnejša od življenja, 
dokazuje avtor. Izkušnja dramske-
ga pisanja mu koristi in kilometrina 
dialogov, ki jih je izpisal v dramah, 
romanih, filmskih scenarijih. Pa tudi 
režiral, kar ne gre zanemariti. Vse je 
v tej knjigi, vsi žanri, sodobno in sta-
rinsko, znanstvenofantastični trilerji 
in kriminalke, drame in pustolovske 
knjige, vse v privlačni, žlahtni eklek-
tični mešanici, brez vsiljive pouč-
nosti, moraliziranja.«

Večernica 2015
Vladimir P. Štefanec • Sem punk čarovni-
ca, Debela lezbijka in ne maram vampov

»Realistični, deloma tudi problemski 
mladinski roman Sem punk čarov-
nica, Debela lezbijka in ne maram 
vampov je napisan kot prvoosebna 
pripoved najstnice Daše in se začne 
s sporom pripovedovalke s sošolko 
Ajšo. Osmošolka Daša je vseka-
kor nekaj posebnega, tudi nekateri 
drugi vrstniki (npr. Vid) so nenavad-
ni. Daša skuša z videzom in obna-
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šanjem delovati uporniško, kritič-
no do družbe, krivic, hinavščine in 
vseh mogočih stereotipov: glasba 
jo v njeni samosvoji drži vsekakor 
še posebej določa. Z očetom, ki je 
bivši punker, odideta na Dunaj, kjer 
se skupaj udeležita koncerta (po 
besedilih sodeč gre za ameriško 
skupino Green Day). To je hkrati tudi 
priložnost za spremembo Dašinega 
odnosa do očeta in predvsem do 
okolice. Iz pasivne osebe postane 
samozavestna, aktivna junakinja, ki 
se odloči, da bo posegla v svet in 
ga spreminjala, saj ji je ljubša mož-
nost, ‹da ostaneš in se boriš, boriš 
za tisto, v kar verjameš›.«

Večernica 2016
Peter Svetina • Kako zorijo ježevci

»Kako zorijo ježevci Petra Svetine je 
izvrstna zbirka nonsensnih živalskih 
zgodb, v katerih igrajo prevladujo-
čo vlogo humorne jezikovno-pred-
stavne domislice in igrivi preobrati. 
Nenavadno za tovrstno poetiko je, 
da se v njej smeh prepleta z na-
tančno premišljenim občutkom za 
zven in pomen besed. Kakor da bi 
se besede osvobajale od svojega 
vsakdanjega pomena in bi, kot kako 
krhko bitje iz zgodb, doživele novo, 
vznemirljivo in navdihujoče življe-
nje.«

Večernica 2017
Peter Svetina • Molitvice s stopnic

»Izvrstna pesniška zbirka Molitvice s 
stopnic je presunljivo iskrena in pre-
pričljiva zaradi ›sporočilnega mini-
muma‹, tudi sicer značilnega za ne-
katera besedila Petra Svetine – tudi, 
kadar gre za poetiko nonsensa –,  
ki književnega sporočila ne gradi le 
na povedanem, ampak tudi ali celo 
predvsem na tem, kar ostaja neiz-
rečeno in presežno. Pesmi izhajajo 
iz na videz naivne in preproste, a v 
globini modre otroške perspektive: 
celo Bog in angel, osrednji osebi, 
ki ju nagovarja in za kaj prosi otrok 
kot pesemski jaz, sta otroški, pri-
kazani povsem človeško, saj je z 
njima mogoče skorajda kramljati in 
skupaj z njima sobivati v veliki dru-
žini, v kateri so slabovidni dedek, 
premražena muca, teta, ki ne more 
imeti otrok, ter razmišljujoči, a tudi 
prestrašen in osamljen otrok. Te-
matika zbirke in vključevanje verske 
tematike in motivike bi lahko zelo 
hitro zdrsnilo v idealizacijsko ali po-
učevalno držo ‹molitve›, ki jo izreka 
zgledni otrok. A Petru Svetini se to 
nikoli ne zgodi: otrok v svojih proš-
nji, žalosti in ljubezni do vsega, kar 
je, ostaja otroško naiven; v teh tonih 
je mojstrsko oglašen tudi jezik, ki se 
bliža zajčevski poetiki ‹molka›, zas-
tiranja, zgolj nakazovanja neizreklji-
vega ... Molitvice s stopnic so zato 
brez dvoma ena pomembnejših 
pesniških zbirk v sodobni slovenski 
mladinski poeziji – njihova magič-

nost v sozvočju z ilustracijami nudi 
skoraj hipen, a nepozaben in pret-
resljiv bralni užitek.«

Večernica 2018
Anja Štefan • Drobtinice iz mišje doline

»Izvrstna pesniška zbirka Drobtine iz 
mišje doline, ena najboljših sodobnih 
knjig poezije za otroke, se osredo-
toča na življenje mišk kot pesem-
skih junakov: ti so drobni, a v svoji 
ustvarjalnosti v resnici veliki – zazrti 
so v lepoto sveta, igro besed, a tudi 
v manj prijetne resnice sodobnega 
časa, zato je zbirka izjemno aktual-
na. Ena najbolj prepričljivih pesmi je 
Le pogumno, le za mano – upanje v 
možnost boljšega sveta se posre-
dno, a natančno izrazi v sklepnih 
verzih besedila, ki ob tem ohranja 
poetiko sporočilnega minimuma. Ta 
je značilna tudi za druga besedila, 
tudi tista s ‹tabujskimi› motivi – ko 
okoli miške, ki je jedla grah, ‹grmi›, 
da ‹vsak beži› (Grah), ali smrt pre-
preči miši in mišjaku, da bi pojedla 
medenjak (Medenjak). Posodobi-
tve izštevank (An ban), naštevalnih 
otroških ljudskih pesmi (Je miška, 
miška, miška nesla lešnik) in drugih 
besedil (Če miš prinese ti drobiž …) 
so inovativne, taki so tudi zvočna 
igra (Sir), ritem in ponavljanje; pesmi 
zato omogočajo prepričljivo inter-
pretativno branje najmlajšim. Izro-
čilo in aktualna sporočila se zlijejo v 
mozaično sestavljanko mišjega sve-
ta, ki ga določa igrivost kot temeljna 

možnost doživljanja sveta. Ob tem 
je na njenem ozadju povsem jas-
no vpisana pot v ‹boljši svet›; a ne 
z velikimi in še manj moralističnimi 
besedami, ampak z ‹drobtinami› – 
krhkimi, skorajda nevidnimi okruški 
iz ‹življenjca›, v katerem je možna 
iskrena vera v resnico, vrednote in 
lepoto.«

Večernica 2019
Andrej E. Skubic • Babi nima več telefona

»Nagrajeno delo je druga knjiga iz 
izvrstne štiridelne zbirke Trio Golaz- 
nikus, ki jo sestavljajo prepletene 
kratke pripovedi o prijateljstvu med 
deklico in dvema dečkoma. Že prva 
knjiga (Ne bi smel odpreti tistih vrat) 
dokazuje, da gre za zelo kakovostno 
in slogovno prepričljivo delo (avten-
tičen sleng osrednjih oseb, igra z 
imeni), ki vsakodnevne potegavščine 
otrok, starih osem let, nadgrajuje s 
posrednim opozarjanjem na stere-
otipe ter na pomen ustvarjalnosti in 
prijateljstva: Liam, Tomaž in Lija pos-
tanejo nepremagljivi trio Golaznikus. 
V delu Babi nima več telefona gre 
avtor še naprej: med dogodivščine 
tria vplete sijajno zgodbo o možnos-
ti empatije med mladostniki, v kateri 
je rahločutno zajeto tudi soočanje s 
smrtjo bližnjega. Duhoviti, igrivi, celo 
nonsensni telefonski podvigi tria se 
spremenijo v tih, poetičen prikaz 
pravega pogovora, ki ga ne more 
vzpostaviti še tako super zmogljiv 
mobilnik – Liamova plastična punčka 
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je telefon do babi, ki je ni več. Vrli trio 
se zave, da za nekatere stvari potre-
buješ le srce, ki se spominja in čuti.«

Večernica 2020
Andrej Rozman Roza • Rimuzine in črko-
lazen 

»Z zbirko Rimuzine in črkolazen An-
drej Rozman Roza dosledno raz-
iskuje nove možnosti nonsensa: 
pesem se izroča čisti jezikovni igri 
izmišljanja nenavadnih tvorjenk (npr. 
česenbula), ustvarjanja rim (Ples 
besed), iskanja besede v besedi 
(Skrite živali), preobražanja slovnič-
nih pravil (npr. množinski samostal-
niki v pesmi Parniki) in povezovanja 
enakozvočnic (Potovanje od para 
do para). Pogosti so tudi predstavni 
nonsens kot spreminjanje razmerij 
med predmeti in osebami (Štiri čud-
ne), aliteracijsko lepljenje besed (Kaj 
je abeceda?) in igra s stalnimi be-
sednimi zvezami, ki se preoblikujejo 
v daljše pripovedne pesmi (Mokro, 
slano in prostrano). Ta vrsta poezi-
je prevladuje v sklepnem delu zbir-
ke – inovativne teme v tem delu so 
vprašanja prevzemanja tujih besed, 
pomen pogovora (Nekaj ti moram 
povedat) in že v prejšnjih zbirkah 
značilen upor zoper pravila, ki je do-
sežen z nenavadnimi preobrati pe-
semske zgodbe in medbesedilnimi 
navezavami (Ne pogovarjaj se med 
predstavo). Nekatera sklepna bese-
dila upesnjujejo sodobne razvade in 
negativne človeške lastnosti (Groz-

ljiva zgodba o tem, zakaj ni mogoče 
imet vsega), druga se vrnejo k igri s 
črkami in besedami(Črke s krono) –  
pesniška zbirka zaokroženo nad-
grajuje prepoznavno poetiko igrive-
ga upora zoper pravila (slovnice in 
logike) in zagovarja svobodo ustvar-
jalnosti.«

7.3  
Petindvajseta  
večernica

Trinajstega aprila letos je časnik Večer 
objavil razpis za petindvajseto večerni-
co. Zanjo so se lahko potegovala izvir-
na slovenska mladinska literarna dela, ki 
so izšla v knjižni obliki pri kateri od slo-
venskih založb ali v samozaložbi v letu 
2020 oz. nosijo to letnico izida in so jih 
avtorji, založniki, ustanove, društva ali 
posamezniki poslali do 22. maja. Žirija, ki 
so jo sestavljali predstavnica Društva za 
humanistična vprašanja Argo dr. Barba-
ra Zorman, predstavnica revije Otrok in 
knjiga Darka Tancer Kajnih, predstavni-
ca Časnika Večer d.o.o. Melita Forstne-
rič Hajnšek, predstavnica Društva slo-
venskih pisateljev dr. Dragica Haramija 
(predsednica žirije) ter predstavnica 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
in Slovenske sekcije IBBY) Alenka Urh, je 
po pregledu slovenskega mladinskega 
leposlovja iz leta 2020 izbrala pet lite-
rarnih del, ki so enakovredno vstopila v 
zadnji krog izbora za jubilejno petindvaj-
seto večernico. To so bile knjige:

Borut Gombač
SKRIVNOST LEBDEČE KNJIGE

(Litera)

Sebastijan Pregelj
VRNITEV

(Miš)

Barbara Gregorič Gorenc
NEGOTOVE PESMI

(Mladinska knjiga)

Simona Semenič
SKRIVNO DRUŠTVO KRVZ

(Mladinska knjiga)
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Damijan Šinigoj
KJER VETER SPI

(Miš)

Slavnostno podelitev jubilejne pet- 
indvajsete večernice v Gledališču Park 
Murska bo vodila Norma Bale, uvod va-
njo pa bo lutkovna predstava Drobtine 
iz mišje doline, ki jo je po motivih iz z 
večernico nagrajene knjige Anje Štefan 
pripravil ansambel Lutkovnega gledali-
šča Maribor.

»Uprizoritev drobne prigode iz mišjega 
življenja skozi pesmi in domiselne rabe 
animacije zasuka v vrtiljak življenja, ki 
je v svoji sporočilnosti stvaren, v odr-
ski atmosferi pa igriv, poetičen in poln 
domišljije. Z uprizoritvenimi postop-
ki vzpostavlja izrazit dialog s slikaniško 
predlogo in obenem navihanemu sve-
tovju mišk daje samostojno, razgibano in 
polnokrvno odrsko življenje: likovni jezik 
slikanice inovativno prešije s snovnostjo 
scenskih in lutkovnih možnosti, se po-
igrava z ritmom in ponavljanjem, išče 
zven besed in razpoloženj ter jih podpi-
ra z domišljeno glasbeno podobo. Poln 
iskrivih idej se ta svet, čeravno ne vedno 
lep, razpira v čarobnosti in zvedavosti 
ter občutljivo spleta komunikacijo z do-
življajskimi toni najmlajših.« (Nika Arhar, 
Adriana Gaberščik, Martina Peštaj)

*Za besedila obrazložitev večernic, ki so jih 
oblikovale vsakokratne žirije, se zahvaljujemo 
časniku Večer, ki nam jih je prijazno posredo-
val iz svojega arhiva.

Franci Just

Vir: https://www.zlatapalicica.si/predstava/
drobtine-iz-misje-doline/
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8 Literarna mesta

Literarna mesta je programski sklop 
Očesa besede, s katerim se festival od-
pira in s svojimi vsebinami vključuje v 
lokalno kulturno okolje. Zasnovan je kot 
niz literarnih večerov z izbranimi udele-
ženci Očesa besede. Na letošnjem festi-
valu se v okviru Literarnih mest občin-
stvu predstavljajo pisatelja Peter Svetina 
in Feri Lainšček ter dobitniki večernice.

8.1  
Literarno mesto 
Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota 
z gostom Petrom Svetino
POGOVOR Z AVTORJEM VODI  
DR. DRAGICA HARAMIJA.

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota bo nastopil  pesnik, pisatelj, pre-
vajalec in literarni zgodovinar Peter Sve-
tina. Zaposlen je kot profesor slovenske 
književnosti na fakulteti v Celovcu. Izdaja 
znanstvena dela in poezijo za odrasle, 
predvsem pa je prepoznaven kot avtor 

za otroke. Doslej je edini avtor, ki je prejel 
kar tri večernice (Ropotarna, Kako zorijo 
ježevci, Molitvice s stopnic) in edini slo-
venski avtor, ki je bil leta 2020 uvrščen 
med finaliste za Andersenovo nagrado 
(to je najpomembnejša nagrada za mla-
dinsko književnost na svetu).

Doslej je izdal več kot 20 knjig za 
otroke, med njimi pesniške zbirke Mi-
mosvet, 2001, Pesmi iz pralnega stroja, 
2006, Domače naloge, 2014, Molitvice s 
stopnic, 2016; živalske pravljice O mrož-
ku, ki si ni hotel striči nohtov, 1999, Mrožek 
dobi očala, 2003, Ringaraja, 2009; krat-
ke realistične zgodbe, kamor sodijo zbir-
ka detektivskih zgodb Skrivnost mlečne 
čokolade, 2002, in slikanica Raznašalka 
kruha, 2021; prisrčne zgodbe o odraslih 
Klobuk gospoda Konstantina, 2007, Kako 
je Jaromir iskal srečo, 2010, Čudežni pr-
stan, 2011, Kako je gospod Feliks tekmoval 
s kolesom, 2016, Kako je gospoda Feliksa 
doletela sreča v nesreči, 2021; fantastični 
kratki zgodbi Lila mesto, 1999 in Antonov 
cirkus, 2008; fantastično propoved Vi-
dov angel, 2000; daljšo realistično prozo 
Usodne platnice, 2001, in roman Škržati 

umolknejo opolnoči, 2005; najbolj prepo-
znaven je po nonsensnih pripovedih, ka-
mor sodijo slikanice Sredi sreče in v četr-
tek zjutraj, 2015, Spoznal sem te po rdečih 
nogavicah, 2018, Debela pekovka, 2020; 
in zbirke Modrost nilskih konjev, 2010, Ro-
potarna, 2012, Sosed pod stropom, 2016, 
Uho sveta, 2017, Timbuktu, Timbuktu, 
2019, Modri Portugalec - romanček, 2021.

Peter Svetina v svojih delih postavlja 
v ospredje bivanjsko tematiko, ki jo po-
daja skozi pravljično ali realistično per-
spektivo, pri čemer je tema dosledno iz-
peljana humorno, optimistično in z vero 
v dobro v človeku.

Timbuktu je tam, kjer se igraš. 
Timbuktu je tam, kjer imaš 
očeta in mamo in brate in 
sestre in tete in strice. Timbuk-
tu je tam, kjer imaš v predalu 
spravljene nogavice. Timbuktu 
je tam, kjer je kdo, ki te ima 
rad. Timbuktu je tam, kamor 
si skril svoj najdragocenejši 
zaklad. Timbuktu je tam, kjer 
raste za vsakega ena žemlja in 
zori zmeraj za vsakega po en 
paradajz. Timbuktu je tam, kjer 
se spečeš, pa ti kakšna roka 
ponudi obkladek prej, ko rečeš 
ajs! Vse to je timbuktu. Timbuk-
tu! Timbuktu! (Peter Svetina: 
Kaj je timbuktu, Timbuktu! 

Timbuktu! Dob: Miš založba, 2019: 33)

dr. Dragica Haramija

8.2  
Literarno mesto 
Pomurski muzej 
z gostom Ferijem 
Lainščkom

POGOVOR Z AVTORJEM VODI  
PROF. DARKA TANCER-KAJNIH

»Pisatelj, pesnik in dramatik Feri La-
inšček  (1959, Dolenci na Goričkem) je 
eden vélikih umetnikov našega časa, ki 
je s svojim izvirnim in raznovrstnim lite-
rarnim opusom neprecenljivo obogatil 
slovenski umetnostni in kulturni prostor. 
Objavil je več kot sto monografskih del 
za odrasle, mladino in otroke. V mladin-
skem slovstvu je med najbolj prepoznav-
nimi nagrajena zbirka pravljic  Mislice, v 
književnosti za odrasle pa nagrajeni ro-
mani Raza, Namesto koga roža cveti, Ki 
jo je megla prinesla  in Muriša, v katerih 
sugestivno razpira eksistencialna vpra-
šanja, nas očara s slikami pokrajine ob 
reki Muri in sledi toku ljubezni kot temelj-
ni vrednoti človekovega bivanja.

Feri Lainšček je tudi avtor izvrstnih 
radijskih in lutkovnih iger, filmskih sce-
narijev in besedil za šansone. Njegova 
dela so prevedena v številne evropske 
jezike, več njegovih romanov pa je zaži-
velo tudi v filmski uprizoritvi.

Je vrhunski pesnik in pisatelj pa-
nonske Slovenije, ki tankočutno slika 
življenje preprostih ljudi z roba družbe, 
s prikazovanjem nemirne, iščoče plati 
ciganske duše pa izraža spoštovanje do 
drugačnih. S svojim narečnim leposlov-
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jem je prispeval k utrjevanju duhovnih 
mostov med matično domovino in po-
rabsko zamejsko skupnostjo. Pisateljeva 
umetniška dela, ukoreninjena v sloven-
sko pokrajino, odražajo njegovo veliko 
ljubezen do domovine, hkrati pa sestav-
ljajo podobe njegove duhovne biografije.

Njihova osrednja tema je človekovo 
iskanje identitete in bivanjskega smisla v 
še tako težkih okoliščinah, iskanje har-
monije s svetom, ki jo omogoča ljubezen 
do sočloveka.« (Odlomek iz obrazložitve 
za Prešernovo nagrado za življenjsko 
delo, ki jo je Lainšček prejel februarja 
2021)

Z romanom Kurji pastir (2020),  v 
katerem se avtor na magično-realisti-
čen in zelo poetičen način vrača v čas 
svojega najzgodnejšega otroštva, se je 
Lainšček že šestič uvrstil med pet fina-
listov za kresnika (nagrado za najboljši 
slovenski roman preteklega leta). Roman 
je založba Beletrina promovirala kot prvi 
del načrtovane trilogije. 

Roman ponuja tudi nekaj zanimivih 
povezav z zbirko pravljic Mislice, za ka-
tero je avtor leta 2001 prejel nagrado ve-
černica. Odkrivanje teh pomembnih so-
rodnosti bi naj bila rdeča nit tokratnega 
literarnega pogovora.

Darka Tancer-Kajnih
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9 Razstave in spomini

9.1 Razstavni program

Razstavni program Očesa besede 2021 
v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota je letos, ob srebrnem jubileju 
nagrade večernica, posvečen zvezdi, 
ki že 25 let osvetljuje nebo slovenske-
ga mladinskega literarnega ustvarja-
nja. Razstavljene bodo knjige, ki so se 
obdržale na grobem in finem situ ve-
černičinih žirij, torej tiste, ki so prišle v 
ožji izbor, in nominirana literarna dela, 
vključno s finalisti za večernico za leto 
2021..

Ker pa se je ob tako spoštljivi oble-
tnici vredno ozreti nazaj, to razstavo 
spremljata še razstava vseh večernic 
preteklih petindvajsetih let in gostujoča 
razstava Pot knjige – od avtorja do bral-
ca, postavljena  v sodelovanju z Javno 
agencijo RS za knjigo.

9.2 Knjiga spominov

In k taki razstavi sodi tudi knjiga, posebna  
knjiga za posebne bralce – udeležence 
našega Očesa besede, ki so jo pomaga-
li ustvarjati. V društvu ARGO smo se na-
mreč odločili, da knjigi Kdaj ste umrli iz 
leta 2005 dodamo še spominsko knjigo 
Srečanja in srečevanja  - 25 let srečanj 
Oko besede in nagrade večernica. Knjiga 
je opremljena s fotografijami preteklih let, 
ki pričajo o tem, da poti teh srečevanj po-
leg večernice osvetljujejo tudi naša srca.

Vesna  
Radovanovič

Oči že čutijo
dotik!
Pod prsti
pa ničesar ni -

kot da razpira
se nebo
in tla se vdirajo
v temi ...

Na hologram
polagam dlan:
resnice in iluzije
splet ...

Je laže s krili
domišljije
prepotovati
vek in svet!

Barbara Gregorič Gorenc
HOLOGRAM OČESA BESEDE

Srečanja
 in  srečevanja 

25 LET SREČANJA 
OKO BESEDE IN NAGRADE VEČERNICA

Sr
eč

an
ja

  in
  s

re
če
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nj

a 
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10 Panonske pisateljske poti

L endava z okoliškimi vinogradi in s 
prepišno geografsko lego predsta-

vlja stičišče različnih kultur in kulinarič-
nih užitkov, pri čemer ima pomembno 
vlogo tudi vino. Vinarium se nahaja v 
osrčju vinogradov in simbolizira tržnico 
vin, forum vinarium iz časa rimskega 
imperija. Tako je razgledni stolp sredi 
slikovitih Lendavskih goric dobil ime. 
V kratkem je poleg turistične atrakci-
je postal metafora prelepih razgledov 
‒ je zgodba o lendavskem uspehu, ki 
temelji na pogumni povezavi tradicije s 
sodobnostjo

S svojo višino 53,5 metra vabi na 
čudovit razgled na griče in ravnice štirih 
držav: Slovenije, Madžarske, Hrvaške in 
Avstrije. Na najvišjo razgledno ploščad 
stolpa se lahko udobno povzpnete z 
dvigalom ali pa peš po 240 stopnicah 
in doživite vzpon na najlepšo razgle-
dno točko daleč naokoli na najbolj pris-
ten način. Ko se naužijete prekrasnega 
razgleda, vas v hiškah ob stolpu pri-

čakujejo dišeči užitki: gibanica, langaš, 
votli kolač, domače mesnine ter žlahtna 
kapljica.

Stolp je tudi prizorišče kulturnih, 
kulinaričnih in zabavnih dogodkov ter 
vsebin, ki popestrijo obisk najvišjega 
razglednega stolpa v Sloveniji. V njegovi 
okolici vabijo na pokušino vin vinoto-
či ter vinske kleti, kjer je moč prenočiti 
v sklopu razpršenega Hotela Vinarium. 
Sprehodite se lahko tudi do kamnite-
ga obeležja na najvišji točki Lendavskih 
goric – piramide ali do klopce ljubezni, 
zagotovo pa je vredna ogleda cerkvica 
sv. Trojice, saj hrani edinstveno narav-
no mumificirano telo kapetana Mihaela 
Hadika, ki se je bojeval proti turškim vo-
jakom. Legenda o ljubezni med grašča-
kovo hčerko Piroško in poveljnikom Mi-
haelom še danes buri duhove … 

Razgledni stolp Vinarium Lendava 

Dolgovaške Gorice 229, 9220 Lendava
+386 (0)1 200 98 83, info@vinarium-lendava.si
www.vinarium-lendava.si

Literarno mesto 
Vinarium

»Panonski svetilnik« ali »pomurski Ei-
fflov stolp«, kot domači turistični zane-
senjaki ljubkovalno imenujejo razgledni 
stolp Vinarium, bo tretje literarno mesto 
Očesa besede 2021. S svojo umetniško 
besedo bodo z njega fizično in virtualno 
prisotne nagovorili izbrani dobitniki na-
grade večernica:

• Janja Vidmar (večernica 1999 za 
roman Princeska z napako, 2009 za 
roman Pink)

• Feri Lainšček (večernica 2001 za 
zbirko avtorskih pravljic Mislice)

• Marjana Moškrič (večernica 2003 za 
mladinski roman Ledene magnolije)

• Slavko Pregl (večernica 2004 za 
mladinski roman Srebro iz modre 
špilje)

• Majda Koren (večernica 2007 za 
fantastično pripoved Eva in kozel)

• Ervin Fritz (večernica 2008 za 
pesniško zbirko Vrane)

• Peter Svetina (večernica 2013 za 
zbirko proze in poezije Ropotarna, 
2016 za zbirko fantastičnih zgodb 
Kako zorijo ježevci, 2017 za pesniško 
zbirko Molitvice s stopnic)

• Anja Štefan (večernica 2018 za 
pesniško zbirko Drobtine iz mišje 
doline)

• Andrej E. Skubic (večernica 2019 za 
pripoved Babi nima več telefona)

• Sebastijan Pregelj (večenica 2021 za  
pripoved Vrnitev)
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11 Oko besede in Nacionalni   
 mesec skupnega branja

N acionalni mesec skupnega branja 
(NMSB) je portal, ki med vsemi sta-

rostnimi skupinami in generacijami širi 
zavest o pomembnosti branja in spod-
buja branje kot vrednoto ter želi prispe-
vati k boljšemu prepoznavanju pomena 
bralne pismenosti in bralne kulture na 
nacionalni ravni. Pobudniki in organi-
zatorji NMSB ’18 so bili Bralno društvo 
Slovenije, Društvo Bralna značka Slove-
nije – ZPMS, Zveza bibliotekarskih dru-
štev Slovenije, Mestna knjižnica Kranj, 
Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska 
sekcija IBBY, Združenje splošnih knjižnic, 
Mariborska knjižnica in Mestna knjižni-
ca Ljubljana. Že prvi nacionalni mesec 
skupnega branja je deloval sodelovalno, 
zlasti s plakatno kampanjo je ozaveščal 
prebivalstvo o pomenu branja. NMSB se 
vključuje tudi v gradnjo nacionalne mre-
že za dvig bralne kulture in bralne pi-
smenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v 
slovenskem zamejstvu in med Slovenci 
po svetu.

Oko besede oz. društvo Argo že vse 
od ustanovitve NMSB leta 2018 sodelu-
je in objavlja dogodke na portalu, da jih 
obiskovalci prireditev lažje najdejo. Por-
tal je namenjen prav temu: na enem 
mestu zbrati dogodke, povezane z bra-
njem, bralno kulturo, knjigami ter avtorji.

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRA-
NJA 2021 poteka med 8. septembrom in 
10. oktobrom; dogodki pa se lahko vne-
sejo v portal za vse leto.

Dragica Haramija

55



12 In memoriam

Š estkrat je na minulih Srečanjih slo-
venskih mladinskih pisateljev v Mur- 

ski Soboti besede, kipeče od življenjske-
ga zagona  in ustvarjalnosti, prekinila tiši-
na, ko smo se poklonili spominu na pre-
minule stalne udeležence Očesa besede 
Daneta Zajca, Miho Mateta, Vasjo Cerarja 
in Toneta Pavčka, Milana Vincetiča in Er-
nesta Ružiča. V nobenem obdobju med 
prejšnjim in naslednjim festivalom pa 
nismo izgubili toliko literarnih sopotnikov, 
prijateljev in zvestih udeležencev Očesa 
besede kot tokrat: med nami ne bodo 
več Karolina Kolmanič, Rudi Ringbauer in 
Tone Dodlek. 

Vemo, da se neizprosni sili 
minevanja ni mogoče upreti, a 
verjamemo, da obstaja pros-
tor, kjer se skupaj preživeti 
dnevi zbirajo v tiho prisotnost. 
Ta prostor je spomin in s to 
razsežnostjo naše duše se 
bomo poslej dotikali Karolinine, 
Rudijeve in Tonetove večnosti.

Še en prostor je, v katerem 
se bomo poslej lahko družili s 
Karolino, Rudijem in Tonetom 
ne samo udeleženci Očesa be-
sede, ampak vsi Slovenci. To je 
prostor lepega, ki so ga ustva-
rili v svojih literarnih delih in nas 
v njem nagovarjajo naprej.

Karolina Kolmanič 
 (29. 9. 1930 ‒ 10. 12. 2020)

Rudi Ringbauer 
 (19. 2. 1931 ‒ 2. 11. 2020)

Tone Dodlek 
(14. 12. 1943 ‒ 5. 6. 2021)
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Organizacijski odbor Očesa besede 2021:  
Norma Bale, Simona Cizar, Dragica Haramija, Franci Just,  
Vesna Radovanovič, Darka Tancer-Kajnih, Feri Lainšček
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