
BINA ŠTAMPE ŽMAVC, knjižnična ura za petošolce 

Spoštovani učenci in starši, zaradi izrednih aktualnih razmer vsa vabiva, da se 

nam prostovoljno pridružita na knjižnični uri, ki bo predstavila slovensko 

pisateljico, pesnico, režiserko in prevajalko Bino Štampe Žmavc. 

 

KRATKA VSEBINA NJENEGA ŽIVLJENJA (povzameva s knjižničarjem Antonom): 

 rodila se je 4. oktobra 1951 v Celju, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo in 

gimnazijo.  

Po maturi je študirala primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. 

Kot absolventka se je zaposlila v šolstvu in poučevala pet let. Ukvarjala se je z 

glasbo in gledališčem. Trinajst let je vodila otroško improvizacijsko gledališče 

v Eksperimentalnem gledališču Celje, kjer je bila režiserka, dramaturginja in 

avtorica tekstov. Danes jo uvrščamo med klasike slovenske mladinske 

književnosti. Živi in ustvarja v Celju. 

Piše pesmi, prozo in dramska besedila, večinoma za mlade bralce pa 

tudi poezijo za odrasle. 

Naštela bova nekaj njenih znanih del  - pesniških zbirka za odrasle:  

 Pesek v pesem 

 Poševno sonce 

 Opoldnevi. 

Piše pa tudi poezijo za otroke in mladino, pa še nekaj pesniški zbirk za to 
starostno stopnjo:  

 Čaroznanke, 

 Nebeške kočije, 

 Zrnca sonca. 

Znani sta tudi njeni dramski besedili Ernica Gosenica in Cirkus Cigumigus. 

Na tej povezavi si lahko pogledamo lutkovno predstavo o Ernici Gosenici: 
https://www.youtube.com/watch?v=4JDGJN28twQ 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Primerjalna_knji%C5%BEevnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poezija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dramatika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poezija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesek_v_pesem
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caroznanke
https://www.youtube.com/watch?v=4JDGJN28twQ


Nagrajena je bila tudi za več njenih del, zlasti pa poudarimo 
nagrado  Desetnica za najboljše otroško in mladinsko delo za zbirko 
pravljic Cesar in roža, leta 2011. 

In še nekaj njenih fotografij in fotografij pesniških zbirk za otroke, iz vira 
Wikipedija: 

 

 

 

 



Vabiva vas, da z nama rešite tudi priložen učni list in pri tem spoznate nekaj 

zanimivosti v zvezi z mladinsko pesnico, prevajalko, režiserko in pisateljico Bino 

Štampe Žmavc. 

Hvala za sodelovanje, lahko pa pošljete rešen učni list na elektronsko stran: 

marija.springer@guest.arnes.si 

in bova objavila vaše izdelke na šolski spletni strani, seveda, s privoljenjem 

vaših staršev.   

Lepo se imejte in ostanite zdravi! 

 

mailto:marija.springer@guest.arnes.si

