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Pesniška olimpijada je projekt, ki je luč sveta ugledal pred trinajstimi leti na pobudo mladih
študentov entuziastov, ljubiteljev pisane slovenske besede, ter ob pomoči Kluba Koroških
Študentov
, JSKD OI
Dravograd
in
Zveze kulturnih društev Dravograd
zrasel ter se razvil v vseslovenski pesniški projekt, katerega vogale v zadnjih letih podpira tudi
Javni zavod Dravit
. Projekt je v osnovi zasnovan na štirih pesniških delavnicah, literarnem nastopu in predvsem
druženju, spoznavanju ter kaljenju najboljših avtorjev s priznanimi in uveljavljenimi pesniki –
mentorji delavnic.

Projekt, ki je svoje pesniške korenine globoko pognal na Koroškem, zadnja leta vztrajno širi veje
tudi preko mej Slovenije. V Dvorcu Bukovje, ki je pretekli vikend, 17. in 18. novembra 2012, že
četrtič gostil udeležence Pesniške olimpijade, je od 14 izbranih, ki so svojo poezijo pogumno
poslali na naš razpis, 9 prisotnih udeležencev (Tanja Carli, Valentina Plaskan, David Ahačič,
Tonja Jelen, Rok Vahter, Nika Škorjanc, Nina Bizjak, Jasna Janež in Maja Kojanec
), od tega tudi ena udeleženka iz Italije, letos prvič prespalo v dvorcu, kjer so v času od lanske
olimpijade uredil prijetne sobe (naenkrat lahko v njih tako prenoči 20 gostov).

Sobotno jutranjo delavnico je pričel dramaturg, pesnik in pisatelj Ervin Fritz, ki je s svojimi
dolgoletnimi izkušnjami, nasveti in pogledi na poetično izražanje mladih, odprl nekatere teme, o
katerih bi lahko debatirali precej več čas kot smo ga imeli na razpolago.

Po opoldanskem kosilu so udeleženci z gospodom Fritzem rekli še nekaj besed o prevajanju
poezije, o poznavanju in primernosti pesniškega jezika ter pesniških oblik. Tudi druga delavnice
je pustila odprtih nekaj vprašanj, ki smo jih pridno »shranili« za našega drugega mentorja,
pesnika mlajše generacije, Davida Bedrača, ki je večkrat poudaril, da so mu delavnice z

1/4

Srečna trinajstica projekta Pesniška olimpijada - Bajta | Tri doline v eni Bajti | Koroški spletni časopis
Prispeval Barbara Žvirc
Sobota, 24 November 2012 20:26

mladimi pesniki v veliko veselje. David se nam je pridružil v soboto popoldne in z mladimi
nadobudneži prvič poklepetal tik pred literarnim večerom, na katerem so združili pesniške sile,
za vrhunsko glasbo pa je v premorih poskrbel domačin, virtuoz na kitari, Andrej Ofak. Po
pesniškem valovanju je besedni čolniček spretno krmarila naša zvesta povezovalka večera,
Ana Pisar, ki je bila v preteklih letih tudi sama udeleženka in zmagovalka ene izmed Pesniških
olimpijad.

Takoj na začetku literarnega večera smo razglasili rezultate že 2. Mlade pesniške olimpijade,
natečaja za vse osnovnošolce, ki pišejo pesmi v slovenskem jeziku. Letošnji natečaj na temo
Moja družina se je zaključil 22. oktobra, nanj pa je prispelo nekaj manj kot 400 pesmi iz 47
slovenskih in zamejskih osnovnih šol
(vključno s podružničnimi šolami). Žirija v sestavi
Aleksandra Kocmut
, pesnica, pisateljica in urednica,
Tatjana Knapp
, pisateljica,
Maja Visinski Andrejc
, pesnica in
Barbara Žvirc
, pesnica ter vodja projekta Pesniška olimpijada, je imela težko nalogo izbrati tiste pesmi, ki so
po kvaliteti izstopale od ostalih.

{gallery}prnas/2012/11/pesniska{/gallery}

Žirija se je osredotočila predvsem na izvirnost vsebine glede na dano temo in na tiste rime, ki
niso bile "na prvo žogo", že takoj v prvi vrsti pa je izločila tiste avtorje pesmi, ki se teme niso
držali, pri avtorjih, ki so poslali več kot eno pesem, pa je upoštevala najkvalitetnejšo po lastnem
izboru. Prva tri mesta so si v prvi kategoriji, učenci od 1. do 4. razreda, razdelili Anastasia
Golcova
, 3.
razred, OŠ Martina Krpana, Ljubljana, za pesem Jaz pa pravim (1. mesto),
Katarina Lozar
, 2. razred, PŠ Podkraj, za pesem Moja mama rada šiva (2. mesto) in
Ema Smolič
, 4. razred, OŠ Mirna Peč, za pesem Sine (3. mesto).

Nagrade v drugi kategoriji, učenci od 5. do 9. razreda, pa so pripadle Petri Schwartzbartl, 9.
razred, OŠ Venclja Perka, Domžale, za pesem Naša družina riše sonce (1. mesto),
Maksu Rotarju
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, 6. razred, OŠ Brezovica pri Ljubljani, za pesem Deček sanja (2. mesto) in
Urbanu Janjiču
, 9. razred, OŠ Simona Jenka, Kranj, za pesem Domen! (3. mesto).

Na literarnem večeru smo imeli priložnost pozdraviti tudi osnovnošolca Maksa Rotarja, ki je
prejel drugo nagrado v kategoriji učencev od 5. do 9. razreda. Podelili smo mu priznanje in
knjižno nagrado ter se mu zahvalili za pogum. Tudi vsi ostali nagrajenci osnovnošolskega
natečaja bodo po pošti prejeli knjižne nagrade in priznanja. Slednja bodo prejeli tudi Matija
Prah
, 3.
razred,
PŠ Dol pri Hrastniku, za pesem Moja družina,
Nik Janoš
, 3. razred,
OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, za pesem Aktivna družina,
Rok Velikonja
, 6. razred, OŠ Dušana Muniha, Most na Soči, za pesem Rastemo in
Nuša Perovnik
, 6. razred, OŠ Neznanih talcev, Dravograd, za pesem Moja družina, ki se sicer niso uvrstili na
prva mesta, so pa njihove pesmi po kvaliteti pozitivno izstopale.

David Bedrač je tik pred koncem literarnega večera razglasil še zlatega olimpijca, avtorja, ki je
med vsemi udeleženci s svojo poezijo najbolj prepričal. Pesniški lovorjev venec je tako prejel
Rok Vahter, ki za svoja mlada leta piše izjemno kakovostno poezijo (letos se je prijavil s poezijo
v prozi), tako, ki bralcu ponudi ogromnoo tem za razmišljanje. Rok je za nagrado prejel
organizacijo lastnega literarnega večera, ki jo poklanja JSKD OI Dravograd, knjižno nagrado in
priznanje. Knjižne nagrade in priznanja za udeležbo je prejelo tudi ostalih 8 udeležencev. Knjige
za udeležence so nam letos prijazno podarile založbe Litera, KUD Apokalipsa, Center za
Slovensko književnost, Studio Hieroglif, založbi Tuma in Morfem, Celjska Mohorjeva družba in
Boštjan Gorenšek. Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Literarni večer smo zaključili s prigrizkom, na katerem smo se posladkali tudi s torto –
presenečenjem, ki ga je v čast srečni trinajstici Pesniške olimpijade pripravila prijateljica Tonja
Kos.

Besede so se prepletale še dolgo v večer in krasnega vzdušja med udeleženci se je najbrž
ustrašil tudi dvorni duh, ki se menda drugače v visokih petah potika po spodnjih nadstropjih
dvorca. Duh bivše lastnice dvorca, obubožane Melite Feldman-Kometter tako še zmeraj ostaja
le zgodba, saj se Melita ni prikazala nikomur izmed nas.
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V eno združeni nedeljski delavnici z Davidom Bedračem sta minili kot bi mignil. V štirih urah so
udeleženci, poleg neštetih nasvetov izkušenega mentorja, dobili tudi mnenje o njihovi poeziji,
koristne napotke o začetkih pisanja, o morebitnih objavah ter o eksperimentiranju s poezijo.
Spoznali smo, da bomo v prihodnje morali naš pesniški vikend podaljšati za kak dan ali pa
narediti poletni tabor, toliko tem smo načeli in toliko kreativnih idej se je utrnilo med dvodnevnim
druženjem.

V prevešanju nedeljskega dopoldneva v popoldne smo se razšli s kopico novih vtisov, izkušenj
in nasvetov, prežeti s krasno poezijo in napolnjeni z odlično glasbo. In razšli smo se z obljubo,
da se, če se naše poti ne križajo že prej, spet srečamo na 14. Pesniški olimpijadi. Mogoče se
nam naslednjo jesen s svojo poezijo pridruži tudi Melita, kdo ve.

Do takrat pa valovite pesniške poti in prijetno leto 2013!
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