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Spoštovani. 

 

Vabimo Vas, da se udeležite video konferenčne literarne delavnice   

 

POTA POEZIJE: Od rokopisa do bralca  

 

Pisanje poezije je na Slovenskem, vsaj tako se zdi po številu izdanih zbirk, množičen pojav. Kako pa je z njeno branostjo, 

sprejemom pri bralcih in njeno družbeno odmevnostjo, kako od zapisanih pesmi priti do bralcev, kako priti do spletnih, 

revijalnih ali celo knjižnih objav, kako poezijo promovirati – to bodo temeljna vprašanja te delavnice. Ob njih pa se bodo 

odprla tudi vprašanja preverjanja kvalitete napisane poezije, pri čemer bo poseben poudarek namenjen pripravi besedil, 

torej dodelavi pesmi s pomočjo kritika, urednika ali druge kompetentne osebe, ki naj bi poskrbela, da ne bo zadrege ali 

sramu ob objavi, ki si jo velika večina želi. A objava je le možnost, da se ta poezija da brati, ob tem je treba najti pot oz. 

dostop do bralcev in kritiške javnosti, s čimer se posamezni pesniški glasovi pozicionirajo znotraj slovenske pesniške scene. 

 

Delavnico bo vodil Nino Flisar,  urednik leposlovja in humanistike na Založbi Pivec. 

Tematski sklopi: po srečanjih 

 1. SREČANJE:  sreda, 3. marec 2021 od 17:00 do 18:30 
 

·     PISANJE (delo na besedilu, pesmih). Potrebna je zadostna mera samokritičnosti. Zelo koristno je branje, predvsem 
kvalitetnih pesnikov (a izogibanje posnemanju sloga, tem, motivov). Feedback je nujen: učitelji, ugledni pesniki, kritiki, 
uredniki. Kako dostopati do njih, osebno poznanstvo (pasti – neiskreno mnenje, preveč naklonjeno) …  

·      OBJAVE, NATEČAJI: objave v časopish in revijah (šolskih, študentskih, lokalnih, slovenskih literarnih revijah) in na spletu. 
Sodelovanje na natečajih. Pri katerih časopisih in na katerih natečajih poskusiti … 
  
2. SREČANJE:  petek, 5. marec 2021 od 17:00 do 18:30 

·      NASTOPI: skupinska branja, samostojni literarni večeri, sodelovanje na festivalih, vrste literarnih nastopov. Kje, kdaj in kako 
nastopati?  

·      KNJIŽNA OBJAVA: ponudba založbam in drugim izdajateljem, optimizem/ pesmimizem, vztrajnost, kako in komu poslati. 
Postopek nastajanja knjige, vsebinski in oblikovni. Možosti in smiselnost samozaložbe … 

3. SREČANJE:  torek, 9. marec 2021 od 17:00 do 18:30 

·      DISTRIBUCIJA IN PROMOCIJA PESNIŠKE ZBIRKE: kako se lotiti distribucije knjižne izdaje v primeru samozložbe, 
promocijske aktivnosti – recenzijski izvodi, literarni nastopi, branja, pogovori, performansi … 

·     ODZIVI BRALCEV IN KRITIKOV: kako se na njih odzvati, se je mogoče iz njih kaj naučiti oz. na podlagi njih izboljšati svojo 
poezijo … 
 

 Nino FlisarNino Flisar (1975, Murska Sobota) urednik, pesnik, prevajalec. Diplomiral je iz 
slovenskega jezika in književnosti ter sociologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Bil je med ustanovitelji Študentske založbe Litera. Od leta 
2001 do leta 2006 je bil njen glavni in odgovorni urednik, pri njej je uredil 30 knjig in v letih 2001–2002 urejal kulturni magazin Asskalla. V 
letih 2008–09 je bil zaposlen na MKC Maribor, izvajal je program MKC črke in bil vodja festivala Performa in Slovenski dnevi knjige v 
Mariboru. Od leta 2007 do danes je koordinator Pesniškega turnirja, od leta 2008 pa plakatne akcije Poezija na mestnih ulicah. V letih 
2007–2010 je bil občasni urednik na založbi Subkulturni azil, pri kateri je med drugimi knjigami uredil tudi zbornik nove mariborske poezije 
Nova kolekcija. Od leta 2009 je urednik leposlovja in humanistike na Založbi Pivec, pri kateri je uredil okrog 100 knjig. V zadnjih desetih letih 
je moderiral več kot 200 literarnih prireditev. Leta 2019 je bil član strokovne komisije za Jenkovo nagrado. 
 

 



 

KOTIZACIJA:  za udeležence Območnih  izpostav JSKD Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica brezplačno, 

 za ostale 10,00  € + DDV. 

-za kritje stroškov se lahko dogovorite tudi z društvom, kar mora biti razvidno iz prijavnice. 

 

ROK PRIJAVE: do ponedeljka, 22.2. 2021. 

NAČIN PLAČILA: ob prejemu vaše prijave, Vam bomo izstavili predračun, ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. 

 

Na delavnici je lahko istočasno prisotnih 12 udeležencev, zato Vas prosimo, da pohitite s prijavami.  

 

PRIJAVE:  

Prijavnico pošljite ČIMPREJ na naslov:Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart, Nikova 9, 

2230 Lenart ali po emailu: breda.slavinec@jskd.si 

najpozneje do ponedeljka, 22.2. 2021. 

 

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na: 031 472 914 (Breda). 

 

Lepo  Vas pozdravljamo. 

 

 

Lenart, 2.2. 2021                                                                 Breda Slavinec, vodja JSKD Lenart 

mailto:breda.slavinec@jskd.si


Prijavnica  

 

POTA POEZIJE: Od rokopisa do bralca 

 

Ime in priimek ..……………………………………………………………..… Leto rojstva …..…………………….    

 

Točen naslov: ulica, hišna št., kraj ……………………..………………………………..………………………….. 

                  

poštna številka ………………………………....  pošta ………………..…………………………………………… 

 

Telefon  …….…………………………………… GSM ………………..……….…………………………………… 

 

E-naslov ……………………………………………………………………..………………………….……………… 

 

Plačnik kotizacije /Obkroži!/ 

Sam             Ustanova / šola / društvo     

Ustanova / šola / drugi ……………………………….……………………………………………………………….. 

 

Ulica, hišna št., kraj …………………….………………….……………………………………..…………………… 

 

Poštna številka …………..……….…………….…  pošta ….……………………………………………………….. 

 

Telefonska številka ……….………………………………….  fax …………………………………………………. 

 

Ali ste davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite):          DA                            NE 

 

Davčna številka ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:                                                 Žig:                                     

 

 

Podpis odgovorne osebe (če kotizacijo poravna društvo, ustanova, šola): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


