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Zbirka 80 pesmi ob 80-letnici 

Ob 80. življenjskem jubileju pesnice in skladateljice Lenčke Kupper je izšla nova zbirka 

njenih 80 najbolj priljubljenih in znanih pesmi. Zbirko „Iz škratove krošnjice - otroške 

pesmi skozi leto“ sta izdala Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska 

kulturna zveza (KKZ), predstavili so jo v četrtek dopoldne na tiskovni konferenci v 

prostorih KKZ. 

Knjiga kot del Tischlerjeve nagrade 

Koroška avtorica otroških pesmic, lutkovnih iger, pripovedk in pravljic, skladateljica in 

pesnica Lenčka Kupper je letos praznovala svoj 80. rojstni dan, ob tem častitljivem jubileju 

sta ji KKZ in NSKS ob začetku leta podelila 39. Tischlerjevo nagrado za bogato delo na 

področju otroške in mladinske književnosti. 

Del te nagrade je tudi izdaja zbirke 80 izbranih pesmi ob 80-letnici avtorice, pravi poslujoči 

tajnik Narodnega sveta Marko Oraže. 

Oraže: „Dela ni mogoče orisati na en večer“ 

 

orf/kelih 

Projektni koordinator pri nastanku zbirke je bil Martin Kuchling iz Krščanske kulturne zveze, 

ki opozarja na pet tematskih sklopov. 

https://kaernten.orf.at/news/


Kuchling: „Pesmi razporejene po letnih časih“ 

 

Zbirka je izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu, ki bo knjigo Lenčke Kupper uvrstila v svoj 

naslednji knjižni dar, je na tiskovni konferenci dejal Adrian Kert iz Mohorjeve založbe. 

Kert: „Zbirko bomo predstavili tudi v Ljubljani“ 

 

orf/kelih 

Izbor pripravil Jožko Kovačič 

Najnovejša knjiga „Iz škratove krošnjice“ vsebuje izbrana besedila z enoglasnimi napevi in 

bogatimi ilustracijami. Zbirka iz 55 let ustvarjanja daje dober pregled nad ustvarjanjem 

avtorice in vsebuje številne uspešnice njenega dela. Izbor večinoma otroških pesmi je 

pripravil glasbeni urednik pesmarice Jožko Kovačič, v spremni besedi knjige pa je 

podpredsednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice in njenega bogatega opusa. 

Vrbinc: „Vse njeno delo je posvečeno slovenščini“ 

80 izbranih pesmi od skupno 260, ki jih je ustvarila Lenčkna Kupper, krasijo ilustracije 

Polone Lovšin, s katero sta se ujeli, čeprav se nista nikoli videli, je dejala avtorica Lenčka 

Kupper. 

Kupper: „Res je prikupna pesmarica“ 


