


Večernica, nagrada za najboljše slovensko 
mladinsko literarno delo minulega leta, praznuje 
letos mali jubilej: pred petnajstimi leti sta jo 
ustanovila Podjetje za promocijo kulture Franc-
Franc ter revija Otrok in knjiga. Kot pokrovitelj 
nagrade se jima je pridružilo Časopisno-
založniško podjetje Večer. V strokovnem smislu 
nad nagrado bdi petčlanska žirija, ki pregleda 
slovensko mladinsko književno produkcijo 
minulega leta in nato iz ožjega nabora literarno-
estetsko najkakovostnejših del po sistemu 
točkovanja pride do petih del, ki nato enako-
vredno kandidirajo za večernico. Avtor dela, ki 
na zadnjem žiriranju doseže najvišje število točk, 
prejme večernico. Nagrada se tradicionalno 
podeljuje na Srečanju slovenskih mladinskih 
pisateljev Oko besede v Murski Soboti.

Žirijo sestavljajo po en predstavnik obeh ustano-
viteljev, predstavnik pokrovitelja, predstavnik 
Društva slovenskih pisateljev in predstavnik 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije - Sloven-
ske sekcije IBBY.

Podelitev večernice, nagrade za najboljše 
mladinsko literarno delo, izšlo v minulem letu, je 
stalnica literarnega festivala Oko besede. Letos 
praznuje mali jubilej, saj jo bo predstavnik ČZP 
Večer podelil že petnajstič. Prejel jo bo Mate 
Dolenc za knjigo Maščevanje male ostrige. 
Prireditev, na kateri bo nastopila Neca Flak z 
legendarnim Mačkom Murijem, bo vodila mag. 
Norma Bale.



1997 2001

1998 2002

1999

Tone Pavček: Majnice  
Bina Štampe Žmavc: Ure kralja Mina
Dim Zupan: Leteči mački
Desa Muck: Kremplin
Lela B. Njatin: Velikanovo srce

Feri Lainšček: Mislice
Marjan Tomšič: Katka in Bunkec
Milan Dekleva: Alica v računalniku
Danila Žorž: Poskus
Matea Reba: Zmajček Bim in Bimbi

Polonca Kovač: Kaja in njena družina  
Kajetan Kovič: Mačji sejem
Lilijana Praprotnik Zupančič: Resnične pravljice in pripovedke
Feri Lainšček: Žlopi
Maja Novak: Male živali iz velikih mest

Desa Muck: Lažniva Suzi 
Milan Dekleva: A so kremšnite nevarne?
Milan Jesih: Štiri igre za otroke
Andrej Rozman Roza: Skrivnost špurkov
Janja Vidmar: Moj prijatelj Arnold

Matjaž Pikalo: Luža
Desa Muck: Anica in zajček
Andrej Makuc: Oči
Bina Štampe-Žmavc: Ukradene sanje
Marjan Tomšič: Martova velika junaštva

Janja Vidmar: Princeska z napako. 
Janja Vidmar: Aknožer
Vitan Mal: Ta grajski
Bina Štampe Žmavc: Muc Mehkošapek
Maja Novak: Vile za vsakdanjo rabo

Marjana Moškrič: Ledene magnolije 
Dim Zupan: Trnovska mafija
Miroslav Košuta: Njune zgodbe
Vinko Moderndorfer: Muc Langus in čarovnička Gajka
Jana Bauer: Izginjevalec čarovnic

2000 2003

Dosedanji dobitniki 
večernice



Slavko Pregl: Srebro iz modre špilje
Desa Muck: Anica in velike skrbi
Peter Svetina: Mrožek dobi očala
Janja Vidmar: Prijatelja
Bina Štampe-Žmavc: Pogašeni zmaj

Majda Koren: Eva in kozel
Irena Velikonja: Poletje na okenski polici
Miklavž Komelj: Zverinice
Marko Kravos: Trst v žepu
Janja Vidmar: Uspavanka za mladega očka

Igor Karlovšek: Gimnazijec 
Neli Kodrič: Na drugi strani
Desa Muck: Anica in velika skrivnost
Franjo Frančič: Dražen in jaz
Borut Gombač: Velike oči male budilke

Ervin Fritz: Vrane
Andrej Predin: Na zeleno vejo
Andrej Rozman Roza: Kako je Oskar postal detektiv
Anja Štefan: Štiri črne mravljice
Dim Zupan: Hektor in mala šola

Dušan Dim: Distorzija
Slavko Pregl: Spričevalo
Janja Vidmar: Fantje iz gline
Danila Žorž: Izkop
Barbara Gregorič Gorenc: Tri pike … 

Janja Vidmar: Pink
M. Dolenc: Polnočna kukavica in druge zgodbe 
Evald Flisar: Alica v nori deželi
Bina Štampe Žmavc: Vprašanja srca
Irena Velikonja: Leto v znamenju polža

Bina Štampe Žmavc: Cesar in roža 
Dim Zupan: Hektor in male ljubezni
Mate Dolenc: Kraljičin lipicanec in druge zgodbe
Grega Hribar: Hotel sem samo …
Svetlana Makarovič: Mi, kosovirji

2004

2007

2005

2008

2006

2009

2010



Žirija v sestavi Vlado Žabot (predstavnik Društva 
slovenskih pisateljev in pred-sednik žirije), dr. 
Dragica Haramija (predstavnica Podjetja za pro-
mocijo kulture Franc-Franc), Ida Mlakar (pred-
stavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in 
Slovenske sekcije IBBY), Melita Forstnerič (pred-
stavnica ČZP Večer) in Manca Perko (predstavnica 
revije Otrok in knjiga) je obravnavala slovenska 
mladinska literarna dela, ki so izšla v letu 2010. 
Izmed pregledanih del je izbrala pet fina-listov:

Mate Dolenc: Maščevanje male ostrige

Feri Lainšček: Barvice

Peter Svetina: Skrivnost nilskih konjev

Bina Štampe Žmavc: Roža v srcu

Janja Vidmar: Kebarie

Po končni odločitvi žirije večernico  
za leto 2010 prejme Mate Dolenc.

2011
Večernica za leto 2010

“En teden sem se zadrževal 
v mestu in bil že vsega po-
šteno sit. Namreč sestankov 
in dogovorov in sitnarjenja 
in vseh mogočih dolžnosti in 
zmerom enakih debat. Zaže-
lel sem si nazaj v mir hišice 
ob robu gozda in še posebno 
sem se veselil srečanja s 
svojim prijateljem črnim 
mucom Mevkom, saj se ga še 
spomnite? To je tisti muc, ki 
se je skotil v drvarnici in ostal 
pri meni tudi potem, ko so vsi 
drugi muci odšli v svet ...”



V prvem delu posveta, ki ga bo 
vodil prof. Franci Just, bomo 
ob sodelovanju odvetnika in 
strokovnjaka za avtorsko pravo 
Boštjana Rejca spregovorili o 
slovenski mladinski književnosti 
na spletu in v učbenikih ter o 
avtorskih pravicah, izhajajočih 
iz tega. V drugem delu posveta 
bodo dr. Dragica Haramija in 
njeni sogovorniki razpravljali 
o (hiper)produkciji sloven-
ske mladinske književnosti in 
njenem vrednotenju.

Aktualna vprašanja ustvarjanja 
sodobne slovenske mladinske 
književnosti



AVTORJI IN NJIHOVA DELA

Iskali bomo odgovore na dva sklopa zelo aktualnih vprašanj, povezanih z 
mladinsko knjižno produkcijo, in sicer o literarni (hiper)produkciji ter kritiki 
mladinske književnosti. 

IZHODIŠČA

1. Literarna (hiper)produkcija

Opozoriti velja zgolj na nekatera izhodišča, predvsem statistična, ki kvantita-
tivno prikazujejo rast števila naslovov mladinske književnosti. Najbolj opazna 
je rast slikaniške produkcije, ki trenutno zajema že 2/3 vseh izdanih mla-
dinskih knjig. Povedano drugače: največ knjig izide za otroke v predbralnem 
obdobju (do 9. leta starosti), kar pomeni, da morajo imeti mladi poslušalci/
začetni bralci zelo kompetentne mentorje branja, da bi le-ti zanje zmogli 
izbrati kakovostne knjige.

Statistični podatki, ki jih objavlja Pionirska – center za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, so zgovorni. Ob analizi Priporočilnega seznama mladin-
skih knjig iz let 1991–1997, ki sicer vsebuje le izbor kakovostnih leposlovnih 
knjig (celotni seznami izdanih knjig za to obdobje so objavljeni v reviji Šolska 
knjižnica), se je pokazalo naslednje: opazen je delež ponatisov sloven-
ske mladinske klasike (npr. Levstikov Martin Krpan, Kovičev Maček Muri, 
Zvezdica Zaspanka Franeta Milčinskega, slikanic v zbirki Svetlanovčki Svetlane 
Makarovič, del Leopolda in Primoža Suhodolčana) in posebnih izdaj antologij 
(Bisernica, ur. Marjana Kobe, Primi pesmico za rep, ur. Igor Saksida, Sončnica 
na rami, ur. Niko Grafenauer). To je tudi obdobje, ko so na Slovenskem začele 
uspevati knjižne serije (npr. Zvesti prijatelji Bogdana Novaka, zgodbe o Drekcu 
Pekcu in Pukcu Smukcu Dima Zupana). Za leto 1991 je predstavljenih 22 knjig 
(13 C, 6 P, 3 M), leta 1992 je predstavljenih 23 knjig (15 C, 7 P, 1 M), leta 1993 je 
številka narasla na 37 knjig (17 C, 16 P, 4 M), leta 1994 je bilo predstavljenih 34 
knjig (15 C, 14 P, 5 M), 1995 največ, to je 42 knjig (27 C, 10 P, 5 M), 1996. leta 41 
knjig (32 C, 6 P, 3 M), leta 1997 pa 38 knjig (18 C, 14 P, 6 M).

Najstarejši dosegljivi podatek o celotni produkciji sega v leto 1998, ko je 
Tilka Jamnik zapisala, da je tega leta izšlo 108 izvirnih slovenskih del, skupaj 
s prevedenimi pa 288 leposlovnih; tega leta je izšlo 393 vseh mladinskih 
knjig. Vojko Zadravec ugotavlja, da je leta 2004 izšlo 176 izvirnih slovenskih 
mladinskih leposlovnih del, leta 2009 pa kar 369 naslovov slovenskega 
izvirnega leposlovja. Všteti so tudi ponatisi, a teh res ni veliko, pa še tisti, vsaj 
večinoma, sodijo v kakovostno berivo. Leta 2004 je izšlo 532 mladinskih del 

(slovenskih in prevedenih, leposlovnih in poučnih), leta 2009 pa že kar 1044, 
od tega skupaj (slovenskih in prevedenih) kar 827 leposlovnih. Natančneje: 
kar 683 leposlovnih in informativnih knjig za otroke v predbralnem obdobju, 
to je do devetega leta starosti (58 za otroke do treh let, 317 za otroke od 
treh do šestih let in 308 za otroke v prvem triletju OŠ). V petih letih se je 
produkcija podvojila! Številke pa še kar naraščajo: letos je žirija za večernico 
obravnavala nezavidljivih 356 slovenskih izvirnih leposlovnih del (v letu 2010 
pa je izšlo kar 830 leposlovnih naslovov).

2. Kritika mladinske književnosti

Težavno postaja v poplavi slabih knjig najti tiste dobre, vredne branja. Vedno 
bolj se zavedam, da je že skorajda nemogoče prebrati celotno letno produk-
cijo, zato je najbrž res edini način sprotno vrednotenje mladinskih del. Kritika 
torej. Nikakor ne sodim med tiste, ki bi želeli po komerkoli pljuvati, kritizersko 
napadati neko delo ali celo avtorja le-tega. Veliko bolj produktivno se mi zdi 
hvaliti kakovostne knjige in jim tako morebiti omogočiti, da jih mladi bralci ne 
spregledajo. Zakaj bi se ukvarjali s slabim, če lahko pokažemo na dobro? 

red. prof. dr. Dragica Haramija,
Univerza v Mariboru

Pedagoška in Filozofska fakulteta

SODELUJEJO

Ida Mlakar,
višja knjižničarka, vodja bibliopedagoških dejavnosti za otroke
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni 
knjižnici Ljubljana

Vojko Zadravec,
knjižničar, 
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni 
knjižnici Ljubljana

Kakovostna mladinska knjiga v presoji Pionirske

Prispevek se bo sprehodil po statistiki stanja na področju mladinske knjige, 
ka-kor ga beleži Pionirska s svojimi priročniki za branje kakovostnih mladin-
skih knjig v zadnjih desetih letih. Predstavil bo svojo promocijo dobre knjige 
(zlata hruška) v spremenjenih založniških razmerah in skozi optiko kriterijev, 
kot si jih zastavlja Pionirska.



Manca Perko,
profesorica, 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, generalna sekretarka

Kako se po petdesetih letih današnjemu mentorju branja odpirajo aktualna 
vprašanja sodobne mladinske književnosti?

»Lepa knjiga v domačem jeziku je bila mojemu rodu še posebna dragotina, 
ker smo v času okupacijskega nasilja tudi iz nje črpali moč za človeški in 
narodnost-ni obstoj. Ko smo prve dni zasedbe morali v nemško šolo prinesti 
slovenske uč-ne knjige, sem čitanko kot najljubšo mi utajil in skril. Zato 
me je pozneje, v za-četnih letih poučevanja, precej prizadelo, da nisem 
mogel za takšno lepo knjigo prav ogreti učencev, medtem ko so jih recimo 
strastno privlačevali tudi slabi ali neprimerni filmi. Neblagi priokus ‘obveznega 
domačega čtiva’ se ni dal kar zlah-ka popraviti in treba je bilo najti poti iz 
sformaliziranih šolskih prijemov, nad ka-terimi so kdaj potožili celo starši. 
V tedanjem reformnem ozračju sem začel zase reševati problem tako, da 
sem v pouk vključeval impresivne črtice ali odlomke iz novejše in najnovejše 
domače literature, obenem pa sem seveda učence na ta dela opozoril.« 
Stanko Kotnik o tem, kako se mu je porodila ideja o bralni znački. (Kotnik, 
pogovor v Naših razgledih, 1976, objavljeno v: Spodbude, Ob-zorja Maribor, 
1988)

Kristina Picco,
univ. dipl. literarna komparativistka, bibliotekarka,
prej dolgoletna sodelavka Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni 
knjižnici Ljubljana

Slikaniško založništvo

Stanje slikaniškega založništva na Slovenskem ponazarja analiza, ki jemlje v 
za-jem celotno število izdanih izvodov slikanic v zadnjih nekaj letih. Znotraj 
prob-lematike nekakovostnih slikanic velja posebej opozoriti na pojav, ki 
združuje likovno kakovost na eni in literarno šibkost na drugi strani.

Primož Suhodolčan,
pisatelj

Sedem čudes o knjigi

1. Vsi pravijo, da zelo radi berejo in da brez knjig ne gre. 
2. Čeprav vsi zelo radi berejo in trdijo, da brez knjige ne gre, se nihče ne 
spomni, kaj je včeraj prebral. 
3. Čeprav se nihče ne spomni, kaj je prebral, 100-odstotno vsi poznajo vse knjige. 

4. Čeprav vsi 100-odstotno poznajo vse knjige, so glave še vedno prazne. 
5. Čeprav so glave prazne, se vsi delajo, da so polne knjig. 
6. Čeprav se vsi delajo, da imajo polne glave knjig, trdijo, da je za knjigo še 
vedno veliko prostora. 
7. Čeprav vsi trdijo, da je za knjigo še vedno veliko prostora, knjiga vedno bolj 
izumira. 

VODITELJICA POSVETA

red. prof. dr. Dragica Haramija,
Univerza v Mariboru
Pedagoška in Filozofska fakulteta



Na simpoziju, ki ga pripravlja revija Otrok 
in knjiga in ga bo vodila njena urednica 
prof. Darka Tancer Kajnih, bodo sodelujoči 
referenti spregovorili o žanrski in vsebinski 
(motivno-tematski) raznolikosti sodobne 
slovenske otroške/mladinske dramatike, o 
razmerju med realistično in nerealistično 
(pravljično, fantastično, nonsensno) mla-
dinsko dramatiko, o specifičnih lastnostih 
besedil za lutkovne predstave, o knjižnih 
izdajah mladinskih dramskih besedil, o 
uprizarjanju otroške/mladinske dramatike, o 
nagradah za slovensko mladinsko dramatiko 
in o festivalih.

Slovenska mladinska
dramatika in njeno 
uprizarjanje



Bralne značke Slovenije in strokovnih žirij za nagradi večernica  in desetnica, 
predsednik Sveta Borštnikovega srečanja. Z literaturo in pisanjem se je Tone 
Partljič začel ukvarjati v šestdesetih letih. Piše prozo in dramatiko, tudi dela 
za mladino. Kot dramaturg in režiser (zelo pogosto tudi scenarist) je sodeloval 
pri mnogih uprizoritvah šolskih gledaliških skupin.
 Za mladino je napisal dve zbirki kratkih spominskih črtic Hotel sem 
prijeti sonce (prejela je Levstikovo nagrado) in Slišal sem, kako trava raste ter 
pripovedi Dupleška mornarica ter Maša in Tjaša. Za svoje delo je prejel več 
nagrad in priznanj.

PETER SVETINA

Pisatelj, pesnik, prevajalec, literarni zgodovinar in publicist Peter Svetina 
je na filozofski fakulteti Ljubljana doštudiral slovensko književnost in jezik 
ter magistriral in doktoriral iz starejše slovenske poezije. Predava slovensko 
književnost na univerzi v Celovcu. Kot soavtor je sodeloval tudi pri pripravi 
slovenskih beril za književnost v osnovni šoli. 
 Njegova prva objavljena knjiga je bila slikanica O mrožku, ki si ni 
hotel striči nohtov (1999), po kateri je nastala tudi lutkovna igra. V lutkovne 
igre so bila predelana še naslednja njegova dela: Mrožek dobi očala, Klobuk 
gospoda Konstantina in Kako je Jaromir iskal srečo. 
 Prevaja iz angleškega, češkega, nemškega, in hrvaškega jezika. 
Leta 2008 jer za slikanico Klobuk gospoda Konstantina prejel nagrado  za 
izvirno slovensko slikanico, letos pa je že drugič med finalisti večernice.

MATEJ BOGATAJ

Je eden najvidnejših literarnih in gledaliških kritikov v Sloveniji, redni 
sodelavec radijskih in televizijskih oddaj, ki so namenjene kulturi. Kritike 
objavlja v večini slovenskih časnikov in kulturnih revij. Poleg tega je avtor več 
monografskih publikacij. Letos je bil selektor 14. bienalnega mednarodnega 
festivala igranih predstav za otroke in mlade Zlata paličica 2011.

BINA ŠTAMPE ŽMAVC

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala primerjalno književnost in 
literarno teorijo. Kot absolventka se je zaposlila v šolstvu in poučevala pet let. 
Trinajst let je vodila otroško improvizacijsko gledališče v Eksperimentalnem 
gledališču Celje, kjer je bila režiserka, dramaturginja in avtorica tekstov.
 Piše poezijo za otroke in odrasle ter mladinsko prozo in dramatiko 
in je za svoje literarno ustvarjanje prejela več nagrad, mdr. tudi večernico 
(2010) in desetnico (2007, 2011).

IZHODIŠČA

Žanrska in vsebinska (motivno-tematska) raznolikost sodobne slovenske 
otroške/mladinske dramatike
Razmerje med realistično in nerealistično (pravljično, fantastično, nonsen-
sno) mladinsko dramatiko
Govor dramskih oseb
Motivika sodobnega sveta
Poetične in satirične prvine v naslovniško odprtih besedilih

Specifične lastnosti dramskih besedil za lutkovne predstave 

Knjižne izdaje dramskih besedil
Pogostost njihovega izhajanja, naklade posameznih izdaj, državne subvencije, 
posebne knjižne zbirke
Branje/bralci dramskih besedil v knjižnih izdajah (z napotki za uprizarjanje)
Predelave dramskih besedil v prozna in proznih besedil v dramska

Uprizarjanje otroške/mladinske dramatike
Poklicna in amaterska gledališča, šolski odri
Razmerje med domačimi in tujimi besedili
Literarna in gledališka kritika 

Nagrade za slovensko mladinsko dramatiko

Festivali
Bienalni mednarodni festival igranih predstav za otroke in mlade Zlata paličica
Poletni lutkovni pristan
Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije
Mednarodni lutkovni festival Lutke

prof. Darka Tancer Kajnih,
urednica revije Otrok in knjiga

SODELUJEJO

TONE PARTLJIČ

Diplomiral je iz angleškega in slovenskega jezika na mariborski pedagoški 
akademiji, leta 1971 je postal dramaturg Drame SNG, leta 1987 je prevzel 
umetniško vodstvo MGL, 1991 pa vodstvo Drame SNG v Ljubljani. Od leta 1990 
do upokojitve leta 2004 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. 
Bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev (1983-1987), predsednik 



KATARINA KLANČNIK KOCUTAR

 Na AGRFT je končala študij dramaturgije. Sprva je bila zaposlena kot 
novinarka za kulturo na Radiu Maribor. Od leta 1999 do 2004 je bila direk-
torica Lutkovnega gledališča Maribor, po letu 2004 pa je njegova strokovna 
programska sodelavka. Pisala je gledališke kritike za Razglede in članke za 
Katedro, Večer, revijo Otrok in knjiga ter Dialoge. Letos je bila predsednica  
5-članske strokovne komisije za izvirno lutkovno predlogo, ki jo je razpisalo 
Lutkovno gledališče Maribor. 

EMICA ANTONČIČ

 Po diplomi  na Filozofski fakulteti v Ljubljani (slovenski jezik s 
književnostjo in primerjalna književnost z literarno teorijo) se je zaposlila kot 
lektorica v Drami SNG Maribor. V tem obdobju je tudi poučevala odrski govor, 
bila lektorica pri nekaj celovečernih filmih in urejala gledališki list mariborske 
Drame.Leta 1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistrirala iz zgodovine 
novejše slovenske književnosti.
 Leta 1991 je postala članica uredništva kulturne revije Dialogi, leta 
1994 pa njena glavna in odgovorna urednica. To funkcijo opravlja še danes.. 
Od jeseni 1993 vodi svojo založbo Aristej. Založba se je uveljavila z nekaj pre-
poznavnimi strokovnimi izdajami in je edina, ki v zadnjih letih še sistematično 
izdaja dramatiko za otroke (zbirka Lutkovni oder). 

Pripravila
Darka Tancer Kajnih

VINKO MÖDERNDORFER

 Po končani AGRFT  je pričel z delom v slovenskih gledališčih, kjer je 
zrežiral več kot 90 predstav. V svojem režijskem iskanju se je spoprijel z vsemi 
gledališkimi zvrstmi, stili in žanri. V določenem obdobju ga je zelo privlačevala 
novejša anglo-ameriška dramska produkcija. Leta 2003 je postal docent 
gledališke režije. Deluje tudi kot radijski, filmski in televizijski režiser. V tel-
evizijskem mediju je režiral predvsem TV-igre in dokumentarne TV-filme po 
svojih scenarijih. Leta 2003 je po svojem romanu posnel svoj prvi celovečerni 
film Predmestje, ki je na mednarodnih festivalih prejel številne nagrade.
 Literarno pot je začel kot pesnik v drugi polovici sedemdesetih let. 
Napisal je več deset knjig poezije, proze, dramatike in esejistike. Piše tudi za 
mlade bralce. Med bolj znanimi so zgodbe Muc Langus & čarovnička Gajka 
(nominirana za večernico), Potovanje muca Langusa & čarovničke Gajke, 
Vrnitev muca Langusa & čarovničke Gajke, Zakaj so sloni rahlospeči?.
 Od leta 1989 naprej je za radio napisal preko 80 radijskih iger, 
mnoge so bile odigrane tudi v tujini (Nemčija, Italija, Češka, Slovaška, 
Hrvaška). Z  njimi je pogosto sodeloval na najpomembnejših evropskih 
radijskih festivalih.  Svoja literarna in strokovna dela objavlja tudi v sloven-
skih revijah. V strokovnih razmišljanjih se loteva predvsem gledališke režije, 
dramaturgije in igre.
 Za svoje delo je prejel več nagrad, mdr. Borštnikovo nagrado za 
režijo predstave Potujoče gledališče (1986), Župančičevo nagrado mesta 
Ljubljane za zbirko novel Krog male smrti (1994), nagrado Prešernovega 
sklada za knjigo novel Nekatere ljubezni (2000), nagrado Marjana Rožanca za 
leto 2002 za knjigo esejev Gledališče v ogledalu (2003) in Ježkovo nagrado za 
režijo filma Kandidatka in šofer (2010).

IGOR LIKAR

 Je pesnik, režiser, dramaturg, scenarist in publicist. Končal je 
AGRFT – smer Režija in dramaturgija. Ukvarja se z umetniško radiofonijo, 
režijo, pisanjem iger, scenarijev in z dokumentarnim filmom. Od leta 1979 
deluje kot režiser v Uredništvu igranega programa Radia Slovenija, kjer je 
režiral več kot 180 dramskih besedil, dokumentarnih iger in eksperimentalnih 
zvočnih del. Sodeloval je tudi v mednarodni skupini ekspertov Ars Acustica pri 
EBU od njene ustanovitve v Firencah, na številnih mednarodnih simpozijih v 
tujini in je avtor več v tujini nagrajenih zvočnih del.
 Za slovenska gledališča je režiral več dramskih ustvarjalcev 
(Becketta, Strindberga, Camusa, Montherlanta, Jerofejeva, Ghelderoda, J. 
M.Barriea, B. A. Novaka, Koviča, Kocbeka, Kosovela idr.). Je tudi scenarist 
in režiser prireditev ob podelitvah nagrade kresnik in mednarodne nagrade 
vilenica.



Razstava »Večerničina literarna bera« zajema izbor slovenskih mladin-
skih literarnih del, ki so izšla v letu 2010 in so kandidirala za večernico. Z 
razstavo »Dobitniki večernice 1996-2011« pa se Oko besede pridružuje 
proslavljanju večerničinega malega jubileja – petnajstletnice nagrade. 
Obe razstavi je pripravila višja knjižničarka Vesna Radovanovič iz 
Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.

Večerničina literarna bera 
2010 / Dobitniki večernice 
1996-2011



V literarnem pogovoru, ki ga bo vodila dr. Dragica Hara-
mija, bodo finalisti letošnje večernice predstavili poglede 
na svoje literarno ustvarjanje, sprego-vorili o svojih 
nominiranih knjigah in z branjem odlomkov posredovali 
njihove literarne svetove.

Literarni pogovor s finalisti večernice



Na tokratnem popotovanju na relaciji 
Murska Sobota‒Bodonci‒Grad‒Ženavlje‒ 
‒Bokrači‒Murska Sobota bomo spoznali 
in doživeli nekaj drobcev kulturnozgo-
dovinske in naravne dediščine Krajinskega 
parka Goričko.

»Nekje je dežela, ki jo vzhajajoče sonce 
ljubkovalno poboža, se za hip ustavi na 
njenih hribih, širnih gozdovih, pšeničnih 
poljih, vinogradih ...«

To velja tudi za Goričko. Njegovo ime prihaja 
od goríc, kakor domačini imenujejo griče, 
ki so davno tega nastali na dnu Panon-
skega morja in se potem dvignili. Mehko 
oblikovan peščeni svet so ljudje naselili v 
pradavnini in tod ostali. Čeprav do velikih 
evropskih mest ni zelo daleč, je Goričko 
»napredek« zaobšel, tako da je ohranilo 
podobo, značilno za srednjo Evropo pred 
drugo svetovno vojno. Goričko je bilo dolga 
leta pozabljena pokrajina, slovenska zav-
est o Prekmurju se je ustavila ob Muri in 
rodovitni ravnini ob njej. Tok dogodkov je bil 
tod počasnejši, zaradi izoliranosti in železne 
zavese je ostalo otok sredi pokrajin, ki so 
drugačne - podobni sta mu le pokrajini 
Raab v Avstriji in Őrség na Madžarskem, s 
katerima tvori naravovarstveni trideželni 
park Goričko-Raab-Őrség.

Krajinski park Goričko




