Literárna veda

Ľubica Kepštová
sa narodila 3. novembra
1960 v Skalici. Vyštudovala
filozofiu a estetiku
na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského
v Bratislave. Pôsobila ako
pracovníčka knižnice a domu
detí a mládeže (1985 – 1989).
Od roku 1989 je redaktorkou,
od roku 1993 zástupkyňou
šéfredaktora časopisu
Slniečko, ktoré vychádza
v Literárnom informačnom
centre. Ako autorka recenzií
o súčasnej detskej literatúre
a autorka rozhovorov
s tvorcami detskej literatúry
spolupracuje s Knižnou
revue, s revue Bibiana
a s ďalšími časopismi.
Prekladá z češtiny
a z angličtiny.
Žije v Ivanke pri Dunaji.

VÝBER Z TVORBY

Slovenská detská kniha (2008,
1.vydanie)

Poézia
Moje srdce má
prázdniny (2008,
1.vydanie)

Editorsk á činnosť
•
•

Pre deti a
mládež
•
•
•
•
•
•
•

Dobrý deň, slniečko (1995,
leporelo)
Veselé mačiatka (1996, leporelo)
Veselé šteniatka (1996, leporelo)
Veselí zajkovia (1996, leporelo)
Mydlinky a bublinky (1998,
leporelo)
Komínový panáčik (2001,
poézia)
Bola raz jedna škola a iné
školoviny (2012, 1.vydanie)

•

Mamičke (1998)
Umenie pre deti. Autori a
interpreti (1999)
Bola raz jedna trieda – a iné
triedy (2002)

Ľubica Kepštová napísala
svoju prvú báseň v piatej
triede. Bola o spolužiakovi,
ktorý sa jej páčil. Páčila sa
aj básnička a onedlho
zasvietila ako lúčik
v časopise Slniečko.
Školáčka Ľubka vtedy ešte
nevedela, že o pár rokov
bude písať naozaj. Netušila
ani, že v dospelosti ju
kroky povedú do Slniečka
každý deň, lebo v ňom
nájde svoje najkrajšie
zamestnanie.
Básničky píše stále, veď
okolo seba má veľa
zaujímavých detí, medzi
ktoré patria aj jej dcéry
Kamilka a Dominika.
Najradšej si ich vymýšľa
na jeseň. Keď príroda
a slniečko trochu
posmutnievajú, vyčarí si
veselú farebnú krajinu,
v ktorej sa cíti dobre. Túto
krajinu si požičiava aj
od detí – lebo ony sa už
s ňou narodili.

"Nie som autorka, ktorá píše
často. Píšem len vtedy, keď
mám na to vážny dôvod,
mnohé svoje myšlienky
a postrehy si zapisujem do
slovníčkov, kde možno ako
semienka čakajú na ďalšie
prebudenie."
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