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vabijo na 
 

predstavitev knjige 
Lenčka Kupper  

IZ ŠKRATOVE KROŠNJICE 
Otroške pesmi skozi leto 

 

 
 

v četrtek, 20. septembra 2018, ob 10.30 uri 
v sejni sobi Krščanske kulturne zveze 

 

Prisrčno vabljeni! 
 

 

  
Za prireditelje: Zalka Kelih-Olip (KKZ), Marko Oraže (NSKS), Franc Kelih (Mohorjeva založba) 
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O KNJIGI 
 
 
 

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta 22. januarja 2018 podelila koroški 

pesnici in skladateljici Lenčki Kupper 39. Tischlerjevo nagrado za njeno dolgoletno ustvarjanje na 

glasbenem in pesniškem področju. Del te nagrade je tudi izdaja pričujoče zbirke 80 izbranih pesmi 

ob 80-letnici Lenčke Kupper iz njenega obširnega opusa. Zbirka daje dober pregled nad 

ustvarjanjem avtorice in vsebuje številne uspešnice njenega dela, kot tudi nekaj manj znanih pesmi. 

Izbor pesmi, ki so razporejene po letnih časih, je pripravil glasbeni urednik zbirke Jožko Kovačič, v 

spremni besedi knjige pa je podpredsednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice, ko je zapisal: 

»S svojim ustvarjanjem se uvršča v dolgo vrsto besednih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so začeli 

ustvarjati v slovenščini za to, da pokrivajo potrebo bližnjih po estetski izobrazbi v domačem jeziku 

…« Pesmi Lenčke Kupper - za večino od njih je avtorica napisala tudi melodijo - so priredili številni 

prirejevalci in skladatelji za razne zborovske zasedbe, prepevajo pa jih otroški, mladinski in odrasli 

zbori v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.  

Zbirka IZ ŠKRATOVE KROŠNJICE vsebuje besedila z enoglasnimi napevi in je bogato 

ilustrirana, za kar je poskrbela znana ilustratorka Polona Lovšin. Tako prikupne risbe posrečeno 

dopolnjujejo uspešne melodije in besedila koroške avtorice. Knjiga je izšla pri Mohorjevi založbi v 

Celovcu, njena cena pa je € 19,00. 

 

 
 

 

Knjigo bodo predstavili izdajatelji 

Navzoči bosta tudi avtorica Lenčka Kupper in ilustratorka Polona Lovšin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


