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I 

 

POVZETEK 

Namen diplomskega dela je predstaviti teoretična izhodišča o slikanici, predvsem pa 

predstaviti Lilijano Praprotnik Zupančič, bolje poznano pod umetniškim imenom Lila Prap, 

in analizirati njena dela. Analiza slikanic izhaja iz teorije slikanice po Mariji Nikolajevi 

(How Picturebooks Work?, 2001), pri čemer je večji poudarek na verbalnem kot vizualnem 

delu. 

V slikanicah Lile Prap prevladujejo teme iz živalskega sveta, najbolj prepoznavna pa je 

avtorica po svojih informativnih slikanicah. Likovna tehnika ilustracij v avtorskih 

slikanicah Lile Prap je risanje s suhimi pasteli na temno podlago, v verbalnem delu pa so 

slikanice polne humorja, nonsensa in besednih iger; njena poezija je melodična, obogatena 

z rimami. 

Lila Prap je s svojimi deli, zlasti s slikanico Zakaj?, doživela velik uspeh na Japonskem, saj 

so slikanico prevedli, posneli serijo risank z liki iz slikanice in izdali še dodatni dve 

slikanici, napisani na podlagi risank, izdelali igrače s podobami njenih likov in nje same.  

Čeprav učni načrt v prvi triadi devetletke predvideva obravnavo in branje slikanic, med 

predlogi za branje ni avtorskih slikanic Lile Prap, ne pojavlja pa se niti v berilih.  
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ABSTRACT 

The aim of my work is to present the theoretical platform for picture books, but mainly to 

present and analyze the work of Lilijana Praprotnik Zupančič, better known by her 

pseudonym Lila Prap. The theoretical part is based on the theory by Maria Nikalajeva 

(How Picturebooks Work?, 2001). I analysed the verbal and visual parts of picture books, 

with emphasis on the verbal. 

In picture books by Lila Prap there are mostly themes from the animal world but she is best 

known for her informative educational picturebooks. The technique used by Lila Prap in 

her picture books is dry pastel on dark background. All her picture books are full of humor, 

nonsense and word play; her poetry is melodic and rich with rhyme. 

With her work, especially with the picture book Why?, Lila Prap has experienced great 

success in Japan, where a series of cartoons was filmed based on her picture book. They 

published two more picture books, based on the cartoons, and toys inspired by the 

characters and the author. 

Her work is not part of the Slovene curriculum or the school reading books in the first three 

years of elementary school. 

 

KEY WORDS 

picture book, author/illustrator picture book, Lila Prap, Japan, curriculum, reading books, 

analysis 
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1 UVOD 

Slovar slovenskega knjižnega jezika slikanico opredeljuje v naslednjem slovarskem 

sestavku: »slikanica –e ž (î) otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, 

navadno v verzih: otrok rad gleda slikanice; lepa slikanica; slikanica z živalmi / 

(raztegljive) kartonske slikanice« (SSKJ 2000). Čeprav je prvotni naslovnik slikanice otrok, 

nudi prebiranje in ogledovanje slikanic veliko estetskega užitka tudi odraslemu bralcu, ki 

pogosto kot posrednik sodeluje v komunikaciji med besedilom in otrokom, ki še ne zna 

brati. 

V diplomski nalogi se bom omejila na avtorsko slikanico Lilijane Praprotnik Zupančič (v 

nadaljevanju Lila Prap), ki v široki slikaniški ponudbi na sodobnem knjižnem trgu izstopa s 

svojimi nenavadnimi ilustracijami in humornimi besedili. Analizirala bom vse njene 

knjižne izdaje: ilustrirane knjige, slikanice, v katerih je soavtorica (bodisi avtorica besedila 

bodisi prevajalka in ilustratorka), ter avtorske slikanice.  

V teoretičnem delu naloge bom predstavila zahtevnostne stopnje in tipi slikanic, kot jih 

opredeljuje strokovna literatura, pri čemer izhajam iz opredelitev slovenske literarne 

zgodovinarke Marjane Kobe (1938–), ki je v slovenskem prostoru na področju 

znanstvenega raziskovanja mladinske književnosti in tudi slikanice opravila pionirsko delo 

in jo lahko uvrstimo ob bok svetovnim teoretikom mladinske književnost (Blažić 2011, 51–

54). 

Posebno poglavje je namenjeno značilnostim slikanice, to je vplivu odnosa med sliko in 

besedo na različne vidike zgodbe v slikanici: dogajalni prostor, karakterizacijo oseb in 

drugih likov, perspektivo, čas in modalnost, kot jih opredeljuje Marija Nikolajeva (1952–), 

ki pri svoji teoriji slikanice »izhaja iz dejstva, da edinstveni značaj slikanice kot umetnostne 

zvrsti izvira iz kombinacije dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne« (Kordigel 

Aberšek 2008, 355). 

Posebno podpoglavje je namenjeno predstavitvi zgodovinskega razvoja slovenske slikanice 

s poudarkom na razvoju ilustracije, teoretični del pa se zaključuje z definicijo avtorske 
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slikanice, ki jo bom v empiričnem delu predstavila ob študiji primera in s pregledom 

slikanic, vključenih v učni načrt za prvo triletje devetletke.  

Empirični del je zasnovan na študiji primera, in sicer avtorske slikanice Lile Prap. Za 

preučitev Lile Prap sem uporabila metodo zbiranja podatkov iz znanstvenih del in člankov 

Dragice Haramija, Tatjane Pregl Kobe, Alenke Veler, Tomaža Zupančiča in drugih 

raziskovalcev mladinske književnosti, informacije pa sem dobila tudi iz avdio in video 

virov ter od ustnega vira.  

Uvodnim biografskim podatkom in splošni predstavitvi dela Lile Prap ter bibliografiji 

objav sledi analiza slikanic na podlagi teoretičnih izhodišč Marie Nikolajeve: predstavitev 

vizualne podobe slikanic (likovna tehnika, barve in posebnosti), v verbalnem delu slikanice 

pa predstavitev teme, motivov, jezika, zgradbe in zvrsti posamezne slikanice. V verbalnem 

in vizualnem delu bom določila prostor, književne osebe in njihovo karakterizacijo, 

perspektivo oziroma zorni kot pripovedovalca, čas in gibanje v slikanici ter način izražanja 

modalnosti v njej. Vsaka izmed slikanic je umeščena v starostno stopnjo poslušalca 

oziroma bralca. Zanimalo me je tudi, koliko je avtorska slikanica Lile Prap prisotna v 

izobraževanju slovenskih otrok, zato sem pregledala učni načrt v prvem triletju osnovne 

šole za slovenski jezik in vsa berila, ki so na voljo za to šolsko obdobje.  

Slikanice Lile Prap so bile prevedene v številne jezike, posebej velik uspeh pa je avtorica 

dosegla na Japonskem, kjer so po njeni slikanici Zakaj? (2002) najprej posneli serijo 

risanih filmov, kasneje pa so slikanico prenesli še v knjižno obliko. V posebnem poglavju 

diplomske naloge je predstavljen razvoj japonske mladinske književnosti. Primerjala bom 

slovensko in japonsko izdajo slikanice ter iz njiju izluščila podobnosti in razlike. 

Informacije o uspehu Lile Prap na Japonskem, ki sem jih pridobila iz literature, sem 

dopolnila s pogovorom z go. Barbaro Rovan, ki je sedem let preživela na Japonskem in mi 

je predstavila značilnosti japonske kulture, ki so vplivale na recepcijo slovenske avtorice v 

tujem okolju. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Definicija slikanice 

»Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, ki zajema različne zvrsti in vrste: od 

ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. Ožja definicija pojmuje 

slikanico kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in ilustracij« (Blažić 2011, 121). 

V strokovni literaturi prevladujeta dva pogleda na slikanico: prvi jo obravnava kot poseben 

žanr, primerljiv s pravljicami, z domišljijskimi in s pustolovskimi pripovedmi ali z 

živalskimi zgodbami, drugi pa jo obravnava kot obliko, v kateri pisano besedo dopolnjuje 

likovna govorica. Slikanice vsebinsko temeljijo na klasičnih in sodobnih pripovedih, od 

ostalih oblik pripovedi pa se razlikujejo po načinu komuniciranja z bralcem, ki je verbalni 

in vizualni (Nikolajeva 2002,5–6). 

Nikolajeva obravnava slikanico kot medij, pri katerem sta beseda ter slika povezani in 

sovpadata, zato prejemnik doživi njun smisel tako kot pri filmu in v gledališču skozi 

interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. Temeljna značilnost slikanice je, da je 

dvodimenzionalna, saj se v njej besedilo in slika kot dve različni obliki komunikacije 

spajata v povsem novo zvrst (Nikolajeva 2002, 6–7). 

Za otroka, ki ne zna brati, je v slikanici primarna pisava ilustracija, saj iz nje izhajajo 

njegove predstave o poteku dogodkov v zgodbi. V kolikor slikanica vsebuje besedilo, je 

intenziteta za umetni oziroma abstraktni kulturni način komuniciranja sicer večja, vendar 

slikanica, ki besedila ne vsebuje, toliko bolj spodbuja bralčevo domišljijo. Slednji način je 

primernejši za mlajše otroke (Grafenauer 1976, 7–8). 

Slikanica je eden izmed pomembnih elementov za oblikovanje kulturne zavesti otroka, a ne 

edini. Osredotočena je namreč na en tip informacij, in sicer na leposlovno-likovni, torej na 

estetsko informacijo, ki vzbudi v otroku užitek. Danes sta slika in znak primarni obliki 

pridobivanja informacij, zato se tudi v književnosti za otroke klasično literarno besedilo 

umika slikanicam, stripom in v zadnjem času poljudnoznanstvenim slikanicam. Slikanica je 

postala tisti medij, v katerem se združujeta visoka komunikacijska opredeljenost sporočila 
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na eni strani, na drugi strani pa globinsko sodelovanje bralca, ki se kaže v doživljajskih 

oziroma identifikacijskih razsežnostih branja (Grafenauer 1976, 10–11). 

2.2 Zahtevnostne stopnje slikanice 

Slikanica sledi razvojnim obdobjem otroka, in sicer od zgodnjega predbralnega obdobja do 

zgodnjega šolskega obdobja. Po zahtevnosti se razlikuje glede na zunanjo obliko, likovne 

in besedne vsebine. Poznamo tri zahtevnostne stopnje. Prva še nima oblike knjige, ampak 

je harmonikasto zložena kartonasta zgibanka ali t. i. leporello. Ta je namenjen otrokom do 

drugega ali tretjega leta. Vizualno predstavlja prehod med igračo in pravo knjigo, verbalno 

je najpreprostejša. Marjana Kobe (1987) deli leporello še posebej na tri stopnje. Prvo 

stopnjo predstavljajo zgibanke, ki ne vsebujejo besed, druga stopnja vsebuje krajša besedila 

oziroma prigodniške verze, ki jih spremljajo ilustracije, tretja stopnja pa otroka že uvaja v 

svet prave umetnosti, saj vsebuje verze in pesmice, povezane z živobarvno ilustracijo, ki v 

otroku vzbudijo čustveno doživetje (Kobe 1987, 30–31).  

Istemu starostnemu obdobju kot leporello (do 2. ali 3. leta) je namenjena druga 

zahtevnostna stopnja slikanice, ki že ima obliko »prave« knjige, vendar še vedno s 

trpežnimi kartonastimi listi. Slikanica tretje zahtevnostne stopnje ima podobo prave knjige 

s tankimi listi in je primerna za otroke, stare od 3. ali 4. leta naprej (Kobe 1987, 31). 

V Sloveniji nobena od zahtevnostnih stopenj slikanice ni podcenjena, kar se kaže v tem, da 

jih ustvarjajo mnogi znani ustvarjalci. Leporello na primer ilustrirajo številni znani 

slovenski ilustratorji, kot so Marlenka Stupica, Lidija Osterc, Ančka Gošnik Godec, Jelka 

Reichman, Nada Lukežič, Jože Ciuha idr. (Kobe 1987, 32). 

Osrednji model slikanice v slovenskem prostoru predstavlja tretja zahtevnostna stopnja, ki 

jo bom v nadaljevanju natančneje predstavila.  

2.3 Tipi slikanic 

Slikanice kot likovno-tekstovno enoto ne poimenujemo le kot »tanko ilustrirano knjigo«, 

temveč je samosvoja knjižna celota s posebno logiko notranje ureditve, ki sledi specifičnim 

zakonitostim slikaniške zvrsti knjige. V njej nista pomembna delež besedila in delež 
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ilustracij, ampak je pomembno to, da se besedilo in ilustracija povezujeta in skupaj 

prenašata skupno estetsko sporočilo. Slikanica, ki to upošteva, je likovno-tekstovni monolit 

(Kobe 1987, 33). 

Glede na ustvarjalni postopek so uveljavljeni naslednji tipi slikanice:  

 avtorska slikanica (verbalni in vizualni del sta delo enega ustvarjalca);  

 slikanica, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim;  

 slikanica, v kateri avtorja nista stalna sodelavca (Kobe 1987, 33). 

Tip avtorske slikanice se je začel pojavljati v 60. letih in v prvi polovici 70. let. Zanj je 

značilna velika mera eksperimentalnosti. Najpomembnejši sodobni ustvarjalci avtorskih 

slikanic so Maurice Sendak, Leo Lionni, Tomi Ungerer, Eric Carle (ZDA), John 

Burningham, Helen Oxenburry (Anglija), Jean de Brunhoff, Noelle Lavaivre (Francija), 

Reiner Zimnik, Wilfried Blecher (Nemčija), Walter Grieder, Celesino Piatti (Švica), Bruno 

Munari (Italija), Ulf Löfgren, Paul Stroyer (Skandinavija). Slovenski ustvarjalci avtorskih 

slikanic so Lila Prap, Mojca Osojnik, pa tudi Svetlana Makarovič, Marjan Manček idr. 

(Kobe 1987, 33–34). 

Tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim, se po načinu ustvarjanja razdeli na 

naslednje tri skupine: 

 soavtorja skupaj kreirata verbalno in vizualno podobo slikanice; 

 ilustrator dobi že napisano besedilo, vendar ustvarja likovno podobo slikanic v tesnem 

sodelovanju z avtorjem; 

 ilustrator je sicer stalni sodelavec avtorja besedila, vendar je samostojen pri ilustriranju 

besedil (Kobe 1987, 35–36).  

V povojni izvirni slovenski slikanici se je do leta 1976 izoblikovala le tretja oblika 

sodelovanja, in sicer v Lojzetu Kovačiču in Milanu Bizovičarju pri delih Novoletna zgodba 

(1958), Fantek na oblaku(1969), Potovanje za nosom(1972), Možiček med dimniki(1974), 

kaže se tudi pri Svetlani Makarovič in Mariji Luciji Stupica pri delih Sapramiška (1976) in 

Pekarna Mišmaš (1974) (Kobe 1987, 35). 
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Kadar soavtorja nista stalna sodelavca, je lahko primaren tekst (likovni ustvarjalec ilustrira 

besedilo) ali pa je primarna ilustracija (pisec besedila napiše tekst k sliki) (Kobe 1987, 36). 

Ta tip je pri slovenskih ustvarjalcih slikanic sicer najpogostejši, vendar v svetu ni priznan 

kot najustreznejši način oblikovanja slikanic, saj je večja možnosti, da besedilo in slika 

nista usklajena. Takšno delo imenujemo »navidezna« slikanica. Da do tega ne pride vedno, 

nam povedo izdelki naslednjih slovenskih piscev in ilustratorjev: Dane Zajc in Milan 

Bizovičar (Abecedarija, 1975), Saša Vegri in Kostja Gatnik (Jure Kvak-kvak, 1975), 

Polonca Kovač in Marija Lucija Stupica (Klepetava želva, 1975), Niko Grafenauer in 

Kostja Gatnik (Avtozaver, 1970) (Kobe 1987, 36). 

Slikanice lahko opredeljujemo tudi z drugih vidikov, ne le z avtorskega. Nikolajeva in Scott 

v svojem delu How Picrurebooks Work (2001) navajata tipologijo po Torbenu Gregersenu 

(Danska), ki deli slikanico na: 

 slikovni slovar, v katerem ni pripovedi (primer izvirne slovenske slikanice: Kovič, K. 

(2004). Muri šteje. Ljubljana: Mladinska knjiga); 

 slikovno pripoved brez besed ali z zelo malo besedami (npr.: Šoster Olmer, K. (2012). 

Kuku. Dob pri Domžalah: Miš); 

 slikanico ali slikovno pravljico, v kateri sta besedilo in slika enako pomembna (npr.: 

Suhodolčan, L. (2010). Dvanajst slonov. V: Čudežni vrt (str. 93–123). Ljubljana: 

Mladinska knjiga);  

 ilustrirano knjigo, v kateri je besedilo lahko neodvisno od ilustracije (npr.: Miha Mate 

(1992). Papagaj Bine. Ljubljana: Mladinska knjiga) (Nikolajeva, Scott 2001, 6). 

 

 

Slika 1: Kajetan Kovič, Muri šteje (2004).

   

 

Slika 2: Ksenija Šoster Olmer, Kuku (2012). 
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2.4 Značilnosti slikanice 

Verbalni in vizualni del slikanice sta lahko v simetričnem odnosu (besede in ilustracije 

pripovedujejo isto zgodbo) ali komplementarnem (besede in slike se dopolnjujejo). 

Razmerje med besedo in sliko vpliva na različne vidike zgodbe v slikanici: književni 

prostor, karakterizacijo, perspektivo, časovnost in modalnost. 

2.4.1 Književni prostor 

 

Slika 3: Književni prostor: kraljestvo (Trnuljčica, 2010). 

Književni prostor v slikanici je določen z zvrstjo besedila (pravljica, fantazijska pripoved, 

realistična zgodba), določajo pa ga tudi bralčev čustveni odziv in register (groteska, 

nostalgija, ali vsakodnevni dogodki), kontrast dramatičnih sprememb (ali se dogaja doma, 

drugje, v mestu, na podeželju, v času vojne ali druge katastrofe) in značaj lika. Postavitev v 

prostor se nam kaže v verbalnem delu, kjer je opisana okolica, in v vizualnem delu, kjer 

nam prostor predstavljajo ilustracije. Besedilo bralcu dopušča svobodo pri interpretaciji, 

medtem ko ga ilustracija pri tem omejuje, saj prikaže dejanski videz prostora (Nikolajeva, 

Scott 2001, 61). 

V povojnem času se je pojavljal minimaliziran način razkrivanja prostora. Takšna 

ilustracija vključuje posamezni kos pohištva ali predmet v prostoru. Liki so obkroženi z 

negativnim okoljem, prostor je znan in navaden. Značilna je postavitev v realen prostor. 

(Nikolajeva, Scott 2001, 63–64). 
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Ilustracije imajo lahko v slikanicah tudi zgolj dekorativno funkcijo in naj bi pri odraslih 

vzbudile nostalgijo, pri otrocih pa vedoželjnost. V tovrstnih slikanicah je poudarek na 

detajlih v prostoru, verbalno-vizualna interakcija pa je skoraj simetrična. Zunanje okolje je 

prikazano dinamično oziroma akcijsko, saj prikazuje delo ljudi (Nikolajeva, Scott 2001, 

65–66). 

V slikanicah ilustracijo pogosto narekuje besedilo, kajti na njej je upodobljeno natanko 

tisto, kar je zapisano v besedilu. V takšni slikanici je funkcija ilustracij ustvarjanje 

posebnega razpoloženja v knjigi (Nikolajeva, Scott 2001, 66–67). 

Ilustracije imajo lahko v slikanici simbolen pomen (hiša za lutke na primer daje vtis 

veselega otroštva, temačen gozd vzbudi v bralcu strah). Živali so počlovečene, naravne 

dobrine pa so preobražene v priboljške iz civilizacije, kot sta na primer medeno vino ali 

zajčji tobak (Nikolajeva, Scott 2001, 67–68). 

Dogajanje v slikanici je umeščeno v prostor tako, da je prikazan le en glavni prostor, ali pa 

se prostor spreminja glede na razpoloženje glavnega lika. Ilustracija lahko ponazarja 

socialni status otroka, zgodovinski čas itd. (Nikolajeva, Scott 2001,64). 

Ilustracije različnih avtorjev vplivajo na interpretacijo slikanice, tudi če je zgodba ista (tako 

na primer poznamo eno različico Andersenove zgodbe Palčica (1835) in več različnih 

ilustratorjev, ki so soustvarjali pravljico). Spremembe prostora v vizualnem delu se lahko 

kažejo tudi z vključevanjem moderne tehnologije (Nikolajeva, Scott 2001, 75). 

2.4.2 Književne osebe in karakterizacija 

Slikanica v svoji pripovedi vsebuje zunanje (zunanjost lika, kako se premika, kako je 

oblečen), čustvene, psihološke in filozofske karakteristike, ki so lahko predstavljene skozi 

neko akcijo oziroma dogajanje. K razkrivanju karakteristik književne osebe prispevata tako 

dialog, ki predstavlja eno dimenzijo lika, kot tudi monolog, ki razkriva njegov značaj 

oziroma dinamiko (Nikolajeva, Scott 2001, 81). 

Pri karakterizaciji se verbalni in vizualni del najpogosteje dopolnjujeta. Ilustracija prikazuje 

zunanje značilnosti književne osebe, besedilo pa zunanje in značajske. V besedilu avtor z 
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imenom lika določi njegov značaj (medvedek Sladkosned, princesa Vsevedka, ang. 

Princess Smartypants ipd.). Težava se pojavi, ko si ilustracija in besedilo nasprotujeta 

oziroma nista usklajena, zato se večkrat pojavlja, da verbalnega opisa sploh ni, ampak je le 

vizualni, kar v slikanici velja za učinkovitejše. Značajske lastnosti, kot so pogum, pamet, 

nedolžnost ipd., je vizualno težko predstaviti, zato so večinoma prikazane s pozami, z 

gestami, mimiko obraza (strah, jeza, sreča) (Nikolajeva, Scott 2001, 82–83). 

 

Slika 4: Književne osebe: palčki in Sneguljčica, palčki so zunanje karakterizirani z mimiko 

obraza (zaskrbljenost) (Sneguljčica, 2006). 

Karakterizacija likov je določena tudi z njihovo postavitvijo v prostor. Njihovo 

namembnost in mesto v družbi razkrivata velikost ilustriranega lika in njegov položaj 

(visok, nizek, levo, desno). Pri tem lahko avtor razkrije pomembnost otroka v zgodbi. 

Osrednja oseba je postavljena v središče ilustracije (v tem se po Piagetu kaže otrokovo 

prepričanje, da je središče sveta). Drugo skrajnost karakterizacije predstavlja možnost, da 

se avtor odloči za minimalno karakterizacijo likov, zato so ti uprizorjeni le linijsko ali 

barvno (Nikolajeva, Scott 2001, 83). 

Kadar je glavni lik v zgodbi predmet ali žival, ima človeške lastnosti in svoj značaj. Avtor 

ga vedno poimenuje ali pa mu vsaj določi spol, pri čemer ni nikoli opredeljen kot »ono«. V 

slikanicah spol glavnih likov ni vedno povsem jasen. Če se na primer glavni književni osebi 

imenujeta Modra (ang. Blue) in Zelena (ang. Green), pravzaprav ne vemo, ali sta moškega 

ali ženskega spola. V večini slikanicah je protagonist moškega spola, v slikanicah z 

glavnim likom ženskega spola pa spolu ni pripisana posebna vloga. Slikanica namreč ni 
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namenjena bralcem ženskega ali moškega spola, ampak bralcem v določenem starostnem 

obdobju. To se še posebej odraža v slikanicah, v katerih so liki brez opredeljenega spola in 

starosti, s čimer se avtor lahko izogne stereotipom o spolu (Nikolajeva, Scott, 108). Tudi 

starost likov pogosto ni povsem definirana. Ilustracije nakazujejo le velikost likov, torej 

lahko predvidevamo, da večji liki predstavljajo odrasle, manjši pa otroke. V takšnih 

slikanicah je zelo pomembno besedilo, saj nam opiše podrobnosti, ki jih potrebujemo za 

razvoj zgodbe. V mnogih slikanicah so sprotni komentarji zapisani v oblačkih nad likom, ki 

je kaj izrekel (Nikolajeva, Scott 2001, 89–90). 

Tudi kadar se v slikanicah kot glavni liki pojavljajo živali ali predmeti, v sebi skrivajo ljudi, 

med katerimi je glavni otrok. Ilustracije lahko v slikanicah poleg prikaza zunanjosti likov 

ponazorijo še njihovo duhovno rast, lastnosti in čustvovanje likov, torej vse, kar je opisano 

v besedilu. Tako je na primer Maurice Sendak v slikanici Where the Wild Things Are [Kje 

so divje stvari] (1963), agresivnost prikazal z grotesknimi zvermi (Nikolajeva, Scott 2001, 

96). 

V verbalnem delu slikanice značajske lastnosti likov ponazarjajo metafore, simboli, 

čustvene in duhovite povedi. Ilustracija se skuša čim bolj približati besedilu, vendar pa se 

interpretacija besedila lahko razlikuje od interpretacije ilustracije (Nikolajeva, Scott 2001, 

101). 

2.4.3 Perspektiva 

V književnosti je perspektiva (zorni kot) uporabljena v metaforičnem smislu. Predstaviti 

namreč želimo položaj pripovedovalca, književne osebe in bralca. Naratologija razlikuje 

med zornim kotom (kdo gleda) in pripovednim glasom (kdo govori), torej so v slikanici 

posrednice zornega kota ilustracije, besede pa so posrednice pripovednega glasu. Ilustracije 

ponujajo bralcu več svobode. Naj jih bere od leve proti desni ali obratno, od zgoraj navzdol 

ali obratno, se mu perspektiva ne spremeni (Nikolajeva, Scott 2001, 117).  

Pri branju slikanice razlikujemo perspektivo gledalca in pripovedovalčev glas. V slikanicah 

so po navadi besede primarno posledica pripovedovalčevega glasu, ilustracija pa se bere s 

posameznikove perspektive. Del ilustracije je lahko tudi besedilo, vendar pa tega ne beremo 
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glasno. Bralec slikanice si preko ilustracij lažje predstavlja dogajanje v zgodbi in se vanj 

vživi (ang. intraiconic text). Čustva likov so lahko predstavljena tudi z lokalizacijo na 

strani, izrazom na obrazu, barvo in drugimi grafičnimi simboli. Temu pravimo zunanja 

fokalizacija (Nikolajeva, Scott 2001, 117–118). 

 

Slika 5: Bralec se vživi v čustva malega meda (Mali medo, 2010). 

Ilustracija v slikanici manipulira z bralcem tako, da se ta vživi v njeno perspektivo in mu ne 

dopušča veliko lastne volje. V slikanicah je večji poudarek na vizualni perspektivi, pri tem 

pa ilustracija praviloma ne ponavlja dogodkov iz besedila. Neskladje verbalne in vizualne 

perspektive zagotavlja pravo akcijo v zgodbi (Nikolajeva, Scott 2001, 120). 

Tudi če je pripovedovalec v slikanici prvoosebni, je redko prikazan kot lik v ilustraciji, kar 

je za otroka kot neizkušenega bralca zahtevno, saj pričakuje, da bo kot lik videl tudi 

prvoosebnega pripovedovalca. Nikolajeva navaja, da je to mogoče doseči, če je likovni 

pripovedovalec prikazan od zadaj, tako da si lahko delimo njegovo perspektivo. Nikolajeva 

kot poseben problem v recepciji slikanice izpostavlja vključevanje samostojnega »jaza« v 

zgodbo, kajti otroci se še ne znajo identificirati z »jazem« v besedilu, saj ne vedo, komu bi 

lahko pripadal (Nikolajeva, Scott 2001, 124–127). 

Iz celotne teorije lahko sklepamo, da vizualna in verbalna perspektiva ne moreta sovpadati, 

pogosto pa se dogaja, da se v otroško perspektivo vključi vizualna odrasla ideologija 

(Nikolajeva, Scott 2001, 132). 
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2.4.4 Književni čas in gibanje 

 

Slika 6: Književni čas: ponoči, ob polni luni (Lestev in sirček, 2011). 

Književni čas je po navadi likovno težko prikazati. V slikanici je lahko predstavljen z 

ilustracijo, vendar je kljub temu pogosto natančneje opredeljen v besedilu. Nekateri 

ilustratorji se odločijo, da v prostor postavijo uro, koledar, predstavijo sončni vzhod ali 

zahod, opredelijo dogajalni čas z značilnostmi letnega časa ipd. Naloga besedila je 

povezovanje vizualnega dela. Ilustracija v slikanici ne prikaže natančnega poteka 

dogodkov. Je statična in čas dogajanja je ničen, čas diskurza pa je neskončno dolg. Trajanje 

v ilustraciji predstavlja nek premor. Avtor slikanice pogosto uporablja simultano sukcesijo, 

to je tehniko, pri kateri ilustrator ustvari videz premikanja lika tako, da upodobi lik v 

časovno ločenih trenutkih, ki jih bralec dojema kot celoto. Otroci so pri branju takšne 

ilustracije pogosto zmedeni, saj je ne razumejo. Čas in gibanje sta lahko ponazorjena s tem, 

da je na eni strani več ilustracij, ki si sledijo v krogu. Bralec lahko začne z branjem 

ilustracij v poljubnem vrstnem redu, pri čemer nekatere ilustracije bere od leve proti desni 

ali obratno, od zgoraj navzdol ali obratno (Nikolajeva, Scott 2001, 139–140).  

Mnoge slikanice so zastavljene tako, da je mogoče brati ilustracije po točno določenem 

zaporedju. Ilustrator se lahko pri ustvarjanju odloči dvostransko ilustracijo, pri tem pa 

lahko na prvi strani uprizori na primer otrokovo dejanje, na drugi pa posledice, ki jih je to 

prineslo. S tem ponazori gibanje ter časovna in vzročna razmerja. Za književnost velja, da 

je leva stran »varna« ali » domača« in desna »tuja« ali »pustolovska«. Leva vzpostavlja 
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določeno situacijo oziroma ustvarja občutek varnosti, desna pa to situacijo poruši 

(Nikolajeva, Scott 2001, 153–155). 

Besedilo ima več možnosti za opredelitev časovnih preskokov: ti so lahko omejeni (v 

verbalnem delu je navedeno, da je na primer minilo pet let od nekega dogodka), neomejeni 

(v besedilu je zapisano, da je nekdo na primer hodil dolgo, zelo dolgo), eksplicitni (v 

besedilu je natančno naveden pretekli čas) in implicitni (v besedilu je posredno navedeno 

trajanje dogodka na primer z besedno zvezo »med tem časom je osivela brada«). Ilustracija 

lahko govori o preskokih le nedoločno in implicitno; eksplicitno le, če ilustrator vključi v 

ilustracijo na primer uro. Vzorci trajanja določajo tempo besedila. V slikanici so verbalni in 

vizualni vzorci trajanja pogosto neusklajeni. Besedilo namreč bralca pritegne in ga sili k 

branju, medtem ko ga ilustracija vabi k ogledu in ga torej sili k premoru (Nikolajeva, Scott 

2001, 163). 

2.4.5 Modalnost 

Slikanice lahko namesto zastarele delitve na fantazijske in realistične zgodbe delimo na 

objektivno in subjektivno percepcijo v pripovedi, ki se kaže v besedilu in ilustraciji. Obe 

vrsti percepcije in razlika med njima se odražata v mimetičnem in nemimetičnem 

upodabljanju. Mimetična upodobitev je tista, ki si jo bralec razlaga kot odsev realnosti, 

nemimetična upodobitev pa je tista, ob kateri zgodbo interpretiramo na različnih ravneh, 

kot simbol ali metaforo. Mlajši bralci interpretirajo zgodbo v slikanici mimetično, se 

poistovetijo z liki in se vživijo v njihovo subjektivno percepcijo (Nikolajeva, Scott 2001, 

173). 

Bistvo razlike med mimetičnostjo in nemimetičnostjo je odraz jezikovnega koncepta 

modalnosti, ki nam razkriva subjektivno percepcijo v slikanicah in pokriva trditve, kot so 

realnost, verjetnost, možnost, nujnost ipd. Modalnost je jezikovna kategorija, ki se je ne da 

izraziti vizualno, kajti ko gledamo ilustracije, nikoli ne moremo razbrati, ali gre za resnične 

dogodke ali domišljijske. Ilustrator bralca vedno usmerja v želeno, »pravilno« 

interpretacijo. Če na primer naslika rdeče nebo in modro travo ali netipične predmete, daje 

vtis fantazijskega (Nikolajeva, Scott 2001, 174). 
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V interakciji med besedilom in ilustracijo je modalnost zapletena. Besedilo daje otroku vtis 

resničnosti, slika pa prav nasprotno, saj ga postavi v domišljijski svet (Nikolajeva, Scott 

2001, 174). 

 

Slika 7: Mimetična upodobitev (Orjemo, 

orjemo, 2011). 

 

Slika 8: Nemimetična upodobitev (Palčica, 

2010). 

 

2.5 Izvirna slovenska slikanica 

»… slikanica /je/ v vsakem, ne le v našem svetu, otroku tako potrebna za življenje kot jed, 

pijača in igrača« (Brenk 1976, 32). 

Na uveljavitev izvirne slovenske slikanice po drugi svetovni vojni je vplivala ustanovitev 

Mednarodne mladinske knjižnice v Nemčiji (1949) (pobudnica za ustanovitev Jella 

Lepman), kamor si je utirala pot tudi založba Mladinska knjiga, katere temeljni kamen je 

postala prav slikanica. Založba je ob ustanovitvi iskala avtorje in ilustratorje, pripravljene 

ustvarjati slikanice, s katerimi bi se lahko predstavili tudi v mednarodnem prostoru. Ta 

uredniški koncept pa ni želel le spodbujati ustvarjanja slovenskih slikanic in njihovega 

vključevanja v mednarodni prostor, ampak je želel obogatiti slovenski trg s ponudbo tujih 

slikanic, kot so slikanice Rogera Duvasina, Jerzyja Srakovskega, Karla Svalinskega idr. 

(Brenk 1976, 32–33). 
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S prvimi prevodi v nemščino in angleščino se je pričela uveljavljati tudi izvirna slovenska 

slikanica (Levstikov Martin Krpan (1954) z ilustracijami Toneta Kralja, Valjavčev Pastir 

(1958) z ilustracijami Marlenke Stupica). Na razvoj slovenske slikanice je močno vplivala 

zbirka Čebelica, ki je pričela izhajati leta 1953 in so jo prevajali v češčino, madžarščino, 

makedonščino, slovaščino in srbohrvaščino. Do leta 1967 je bilo v tuje jezike prevedenih 

52 slovenskih slikanic (Brenk 1976, 33). 

Izvirna slovenska slikanica je leta 1967 z Valjavčevim Pastirjem (1944) pričela prodirati na 

ameriški trg, leta 1969 pa se je začelo sodelovanje s francoskimi založbami. Leta 1975 je 

bibliotekarka Boža Pleničar izdelala bibliografski pregled z naslovom Slovenska slikanica v 

svetu, iz katerega lahko razberemo, da do konca leta 1976 šteje bibliografija slovenske 

slikanice 329 naslovov, prevedenih v 17 jezikov, 46 avtorjev in 38 ilustratorjev (Brenk 

1976, 34). 

Po opredelitvah Marjane Kobe so se oblikovale naslednje podskupine izvirne slovenske 

slikanice: 

 avtorska slikanica (ilustrator je hkrati tudi avtor besedila), 

 aktivizirajoča slikanica (vabi otroka k domišljijski igri, npr. pobarvanka, knjiga – 

igrača), 

 klasična slikanica (otroku ponudi že izdelano literarno-likovno umetnino v estetski 

užitek) in 

 naslovniško odprta slikanica (namenjena otrokom in odraslim) (Kobe 1987, 51–69). 

 

Slika 9: Zbirka Čebelica: Grigor Vitez, Risati ni lahko (1990). 
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2.5.1 Ilustracije v slikanicah 

»Jezik, ki je otrokom vsega sveta blizu, je risba. Je podoba v slikanicah brez besed.« (Pregl 

Kobe, 2011, 16). 

Ilustracije so prvine, ki govorijo z organiziranostjo oblik, barv, gibov, svetlobe, senc in 

struktur. V otrokovem življenju igrajo pomembno vlogo: vplivajo na razvijanje njegove 

avtonomnosti, socializacijo in oblikovanje predstave o resničnem svetu. Ilustrirane knjige 

predstavljajo otroku raznolikost umetniških in tematskih izkušenj, hkrati pa pripomorejo k 

izobraževanju. Knjižna ilustracija je primarno na besedno predlogo vezana likovna 

umetnina, namenjena tako otrokom kot tudi mladostnikom in odraslim (Pregl Kobe 

2011,16). 

2.5.2 Pregled razvoja slovenske ilustracije 

Ilustracija oziroma slikovno sporočanje sega že v prazgodovino človeštva. Ljudje so že 

takrat izražali svoja občutja in pomembne dogodke ovekovečili z risbo, izdelano na 

kamnito podlago s pomočjo grobo obdelanega kamenja. Skozi zgodovino sta se beseda in 

podoba zbližali v sliki, kar nam dokazujejo srednjeveške umetnine. V romantiki so ljudje 

nekoliko opustili branje ilustracij in so se bolj osredotočili na besedo, kmalu pa so se v 

izdajah svetopisemskih zgodb začele ponovno pojavljati (Pregl Kobe 2011, 17–18). 

Na slovenskem ozemlju se je pričela knjižna ilustracija razvijati razmeroma pozno, tj. v 19. 

stoletju. Pred tem so v času protestantizma tiskali slovenske knjige v tujini. Leta 1678 smo 

Slovenci sicer dobili prvo tiskarno, vendar so bile knjige, ki so jih v njej tiskali, namenjene 

zgolj za cerkvene potrebe in v njih ne zasledimo ilustracij. Prve bogato ilustrirane knjige so 

delo Janeza Vajkarda Valvasorja Slava vojvodine Kranjske (1689), ki vsebuje 533 

bakrorezov podob in zemljevidov (Pregl 1979, 13). 

V 19. stoletju so slovenske knjige v večini ilustrirali tuji ustvarjalci, prevladovali pa so 

predvsem bakrorezi, jeklorezi in litografija. Avtorja prvih slovenskih ilustracij sta bila brata 

Šubica. Leta 1878 je v reviji Zvon (1870) začel ustvarjati Jurij Šubica, ki je ilustriral 

Stritarjeve epsko-lirske pesmi iz cikla Raja (1875). Po Jurijevem odhodu v vojsko je 

njegovo delo nadaljeval brat Janez, čigar ilustracije prikazujejo nekakšen razkol med 
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klasično obliko in romantično vsebino pesmi. Oba sta veliko prispevala k razvoju slovenske 

knjižne ilustracije. Leta 1889 je Jurij Šubica ilustriral Levstikovega Martina Krpana, leta 

1890 je za Mohorjevo družbo ilustriral Koledar družbe sv. Mohorja, leta 1888pa povest 

Josipa Vošnjaka Obsojen. V času realizma sta Jurij in Janez Šubica ilustrirala 

enciklopedično delo Die Oesterreichisch – Ungarische Monarchie in Wort und Bild (1886), 

v katerem so upodobljeni slovenski ljudski običaji (Pregl 1979, 16–17). 

Za zgodovino slovenske knjižne ilustracije je pomembno društvo Vesna. Maja 1903 so ga 

ustanovili slovenski in hrvaški dijaki, ki so študirali na umetnostni akademiji in na umetno-

obrtni šoli na Dunaju ter se z geslom »Iz naroda v narod« zavzemali za osamosvojitev 

slovenske likovne umetnosti pred tujimi vplivi, predvsem nemškimi, in za oblikovanje 

prave slovenske umetnosti. Izhodišče jim je bila domača motivika, torej domače navade in 

običaji, ljudsko umetniško ustvarjanje, zbiranje in ohranjanje narodnih posebnosti. Društvo, 

katerega člani so se poimenovali kot vesnani, je imelo pravzaprav povsem praktičen 

pomen, saj se je prizadevalo za lažje pridobivanje naročil za delo. Vesnani so se na 

dunajski likovni akademiji izobraževali v realističnem duhu, njihovo izrazno sredstvo je 

postala linija, dekorativnost se je kot posledica linije izražala v ornamentu, ki posnema 

narodnega. Pobudnik  in prvi predsednik društva Vesna je bil Saša Šantel. Ilustriral je 

Nazorjevo pesnitev Veli Jože (1908), izdelal preko 50 ilustracij prvega in drugega zvezka 

Meškovih črtic in povesti Mladim srcem (1911) ter vinjete za Jurčičev Cvet in sad (1944) 

(Pregl 1979, 23–24). 

Med ustvarjalci, ki so spodbudili pravi razcvet slovenske knjižne ilustracije, je bil tudi risar 

in ilustrator Ivan Vavpotič, ki je ilustriral tudi Jenkovo zbirko Pesmi (1901), Jurčičevega 

Desetega brata (1911), zgodbe Frana Milčinskega Tolovaj Mataj (1917) in zgodbe Ksavra 

Meška Mladim srcem (1922) (Pregl 1979, 23). 



18 

 

 

Slika 10: Fran Milčinski, Tolovaj Mataj (1917), ilustracija Ivana Vavpotiča (Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tolovaj_Mataj_in_druge_slovenske_pravljice, 25. 11. 2012). 

Leta 1911 je pri založniku Schwentnerju izšla zbirka devetnajstih pravljic Frana 

Milčinskega z naslovom Pravljice z izvirnimi slovenskimi ilustracijami Gridona Birolle in 

Maksima Gasparija. Devet pravljic je ilustriral Birolla, vsako z eno celostransko in eno 

manjšo risbo, Gaspari pa jih je ilustriral deset, prav tako z dvema ilustracijama. Vse so 

črno-bele risbe, narisane s tušem (Pregl 1979, 25). 

Med vojnama so se pričeli kot ilustratorji uveljavljati še Hinko Smrekar, France Kralj, Tone 

Kralj, Božidar Jakac, Maksim Sede, Miha Maleš idr. V tridesetih letih nastopi Nikolaj 

Pirnat s svojimi ilustracijami Don Kihota (1936) in z njimi doseže sam vrh slovenske 

ilustracije vseh časov (Pregl 1979, 31).  

 

Slika 11: Nikolaj Pirnat, Don Kihot, 1935 (Vir: Enciklopedija Slovenije, 1987). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tolovaj_Mataj_in_druge_slovenske_pravljice
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Narodnoosvobodilni boj ni prekinil likovnega ustvarjanja, saj so partizanski tisk poleg 

samoukih ilustratorjev ilustrirali tudi priznani umetniki (npr. France Mihelič, Dore 

Klemenčič Maj, Drago Vidmar, Nikolaj Pirnat), pravi razcvet slovenske mladinske 

ilustracije pa je nastopil šele po letu 1945. Začetnika sodobne ilustracije sta France Mihelič 

(Najdihojca, 1951) in Marij Pregelj (Odiseja in Iliada, 1991) (Pregl 1979, 31). 

 

Slika 12: Fran Levstik, Najdihojca (1951), ilustracija Franceta Miheliča. 

Danes slovensko knjižno ilustracijo s svojim slogom zaznamujejo številni ilustratorji: 

Suzana Bricelj (Cesarjeva nova oblačila, 2003), Mojca Cerjak (Zvezdica Zaspanka, 1992), 

Zvonko Čoh (Medvedek, kaj delaš?, 2004), Daniel Demšar (Zgodba o razvajeni cesarični, 

1979), Kostja Gatnik (Jure Kvak kvak, 1994), Jelka Godec Schmidt (Deček iz zaboja, 

1985), Ančka Gošnik Godec (Muca Copatarica, 1997), Adriano Janežič (Krastača v 

nabiralniku, 2001), Marjanca Jemec Božič (Papagaj Bine, 1992), Samo Jenčič (Babica v 

supergah, 1994), Božo Kos (Pika Nogavička v deželi Taka-Tuka, 1992), Ana Košir (Anica 

in velike skrbi, 2003), Maša Kozjek (Huda mravljica, 1998), Tomaž Lavrič (Škrat Kuzma 

dobi nagrado, 1996), Polona Lovšin (Bobek in barčica, 2005), Irena Majcen (Bedin in 

Bedina, 1983), Marjan Manček (Kozlovska sodba v Višnji gori, 1977), Silvan Omerzu 

(Alica v računalniku, 2000), Mojca Osojnik (Polž Vladimir gre na štop, 2004), Lilijana 

Praprotnik Zupančič (Zakaj?, 2002), Ana Razpotnik (Otroške zavozlanke, 2004), Jelka 

Reichman (Šivilja in škarjice, 1988), Matjaž Schmidt (Kraguljčki, 1977), Rudi Skočir 

(Sonce ima krono, 1981), Alenka Sottler (Anastazija Krupnik, 1993), Damijan Stepančič 

(Duhec Motimir, 2002), Marija Lucija Stupica (Sapramiška, 1976), Marlenka Stupica (Moj 

dežnik je lahko balon, 1989), Peter Škerl (Radovedna ovca Pikamojca, 2000), Maja Šubic 
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(Bratec Kratekčas, 1992), Gorazd Vahen (Pekarna Mišmaš, 1997), Kamila Volčanšek 

(Žabji kralj, 1986), Ana Zavadlav (Lučka, 2004) (Veler 2005,81–128). 

 

Slika 13: Ilustracije Marjance Jemec Božič (Miha Mate, Papagaj Bine, 1992). 

 

2.6 Avtorska slikanica 

Avtorska slikanica je tip slikanice, v kateri je avtor besedila tudi avtor ilustracije, torej ima 

popolno svobodo tako pri pisanju besedila kot tudi pri likovnem ustvarjanju. Lahko se igra 

z besedami, barvami in s podobami, prilagaja like tekstu ali obratno, pri celotnem 

ustvarjanju je prepuščen sam sebi ali kot pravi Lila Prap: »Nihče ti ne bo pomagal z novimi 

besedili ali likovnimi rešitvami, če ti sredi knjige zmanjka »štrene«.« (Prap 2004, 48). 

Med ustvarjalci avtorske slikanice v mednarodnem merilu je najbolj znan Maurice Sendak 

(1928–2012), ki pravi: »Zame se vse začne s pisanjem. Nikoli nisem porabil manj kot dve 

leti za besedilo posamezne slikanice, čeprav imajo v povprečju le 380 besed.« (Rugelj 

2012, 80). Slikanica Where the Wild Things Are [Kje so divje stvari] (1963) nima veliko 

besedila, zgodbo pa nam dobro ponazorijo tudi ilustracije, ki sovpadajo z besedilom, 

vendar ne zrcalno. Ilustracije v knjižici so barvite, dinamične in vsebujejo veliko 

podrobnosti, ki rišejo svojo zgodbo (Nikolajeva, Scott 2001, 5).  
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Pomemben avtor slikanic je tudi Shel Silverstein, ki na primer v slikanici Drevo ima srce, 

1992 [The Giving Tree] (1964) bralca pritegne s poetično zgodbo, opremljeno z 

enostavnimi ilustracijami – risbami brez uporabe barv. Barbro Lindgren in Eva Eriksson v 

svoji zbirki slikanic Den vilda bebiresan [Zgodbe divjega otroka] (1981), prikažeta odnos 

med otrokom in materjo (Nikolajeva, Scott 2001, 34). V njunih slikanicah je več besedila 

kot v Sendakovi in Silversteinovi; ilustracije so barvne, vendar ne vsebujejo kontrastnih in 

dinamičnih barv, večkrat pa ilustracija prikazuje več dogodkov.  

 

Slika 14: Maurice Sendak, Where the Wild Things Are (2006). 

V slovenskem prostoru se je avtorska slikanica pojavila šele v sredini 70. let z nekaterimi 

deli Boža Kosa, Svetlane Makarovič, Andreje Peklar, Mojce Osojnik in Lilijane Praprotnik 

Zupančič (Kobe 1987, 35). 

Predvsem na avtorsko slikanico sta se osredotočili Lilijana Praprotnik Zupančič (Lila Prap) 

in Mojca Osojnik. Obe sta doslej prejeli veliko priznanj doma in v tujini. Mojca Osojnik je 

postala priljubljena s slikanicami Polž Vladimir gre na štop (2004), To je Ernest (1997), 

Kako je gnezdila sraka Sofija (2005) in Hiša, ki bi rada imela sonce (2001). (Hanuš 2003, 

13) Dela Lilijane Praprotnik Zupančič si bomo ogledali podrobneje v empiričnem delu 

naloge. 
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Slika 15: Mojca Osojnik, Polž Vladimir gre na štop (2004). 

2.6.1 Motivi v avtorskih slikanicah 

Motivika v avtorskih slikanicah se vsebinsko ne razlikuje od motivike v ostalih slikanicah. 

Pogosti motivi so odnosi (Barbro Lindgren, Eva Eriksson: Den vilda bebiresan [Zgodbe 

divjega otroka] (1981)), prijateljstvo (Beatrix Potter: Peter The Rabbit [Zajec Peter] 

(1902)), drugačnost (Marcus Phister: Mavrična ribica, 1993), enakopravnost (Leo Lionni: 

Little Blue and Little Yellow [Mala Modra in mala Rumena] (1995)), ljubezen (Shel 

Silverstein: Drevo ima srce, 1992), otroštvo (Ulf Löfgren: Patriks cirkus [Patrikov cirkus] 

(1972)) itd. 

Mojca Osojnik je v pogovoru z Barbaro Hanuš za prilogo k reviji Delo izjavila, da je glavni 

motiv v njenih slikanicah ta, da naj bi se »ti junaki v hecnih zapletih učili malih resnic o 

velikem svetu«, zato sta besedilo in ilustracija humorno obarvana(Hanuš 2003: 13). V 

slikanicah Lile Prap prevladujejo motivi iz živalskega sveta. Lila Prap namreč ustvarja 

predvsem informativne
1
slikanice, v katerih so glavni liki največkrat živali, ki otroke 

seznanijo z dejstvi o svetu (Haramija, Zupančič 2008, 11). 

Prednost avtorskih slikanic je v tem, da sta besedilo in ilustracija motivno usklajena, saj je 

avtor besedila hkrati tudi ilustrator (Prap 2004, 48). 

                                                 
1
 Terminologija po Niku Grafenauerju in Dragici Haramiji. 
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2.7 Pregled Učnega načrta za slovenščino (2011) in beril v prvem triletju 

osnovne šole 

Cilj pouka književnosti je, da učenci estetsko doživljajo slikanico, to pa je mogoče doseči 

le z integralno obravnavo. Učitelj mora vsakemu od učencev zagotoviti, da sprejema 

slikanico celostno, torej verbalno in vizualno, kar pa lahko doseže le, če zna sam opazovati 

slikanico kot sinhrono umetniško sporočilo njenega verbalnega in vizualnega dela; imeti 

mora tehnično znanje in zmožnosti, da lahko učencem zagotovi vizualno in verbalno 

sprejemanje slikanice hkrati (Kordigel Aberšek 2008, 353–355).  

Večina besedil v Učnem načrtu za slovenščino v prvem triletju je iz sodobne književnosti, 

pri čemer imajo med njimi pomemben delež besedila, ki so izšla v slikaniški obliki.  

Preglednica 1: Predlagana dela iz Učnega načrta za pouk slovenščine v prvem triletju, ki so izšla v 

slikaniški obliki. 

EPIKA LIRIKA DRAMATIKA 

Ljudsko slovstvo 

 Dvanajst ujcev (1967) 

 Hvaležni medved (1982) 

 Janček Ježek (1982) 

 Mojca Pokrajculja (1954) 

 O povodnem možu (1980) 

 Tri botre lisičke (1973) 

  

Besedila slovenskih klasikov 

 Bevk, F., Peter Klepec (1078) 

 Kette, D., Šivilja in škarjice (1964) 

 Levstik, F., Kdo je napravil Vidku srajčico 

(1965) 

 Vandot, J., Kekec in Bedanec (1989) 

 Gruden, I., Pesmica o čričku 

(1966), Jožek ima hiško (1966) 

 Kosovel, S, Kje? (1983), 

Burja (1983), Večer (1983), 

Otrok s sončnico (1983),  

Sonček boža tačice (1983) 

 

Kanonizirana besedila svetovnih avtorjev 

 Andersen H. C., Cesarjeva nova oblačila 

(1837), Palčica (1835), Grdi raček (1844), 

Kraljična na zrnu graha (1835)  

 Grimm, J. in W., Pepelka (1812), Volk in 
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sedem kozličkov (1812), Sneguljčica (1812), 

Rdeča kapica (1812) 

 Perrault, C., Obuti maček (1969) 

Besedila sodobne književnosti 

 Brest, V., Prodajamo za gumbe (1976) 

 Godina, F., Na Novo leto se ne smeš umiti 

(1983) 

 Kovačič, L. Zgodba o levih in levčku (1983) 

 Kovič, K., Maček Muri (1975), Zmaj 

Direndaj (1981), Pajacek in punčka (1984) 

 Makarovič, S., Sovica Oka (1997), Zajček gre 

na luno (1973), Pod medvedovim dežnikom 

(1998), Pekarna Mišmaš (1974) 

 Milčinski, F., Zvezdica Zaspanka (1959) 

 Pečjak, V., Pobegli robot (1967) 

 Peroci, E., Moj dežnik je lahko balon (1979), 

Muca Copatarica (1957) 

 Strniša, G., Jedca Mesca (1982) 

 Suhodolčan, L., Krojaček Hlaček (1982) 

 Štampe Žmavc, B., Popravljalnica igrač 

(1994) 

 Vegri, S., Jure Kvak Kvak (1975) 

 Vitez, G., Zrcalce (1965) 

 Zajc, D., Leteča hišica (1981), Mlada Breda 

(1981) 

 Zidar, P., Barbarin dežnik (1983)  

 Zupan, V., Plašček za Barbaro (1998) 

 Pavček, T., Juri Muri v Afriki 

(1958) 

 Novy, L., Pika – poka (1968) 

 Grafenauer, N., Dvojčka 

(1966), Sladkosned (1966),  

Trd oreh (1966) 

 Košuta, M., Lestev in sirček 

(2001) 

 Makarovič, S., Čuk na palici 

(1986) 

 Rudolf, B., Huda mravljica 

(1998) 

 Kovič, K., Zlata ladja (1969) 

 

 Poniž, D., 

Najlepša 

beseda (1984)  

 

 Puntar, F.,  

A (1975) 

(Vir: Poznanovič Jezeršek, M. [et. al.] 2011, 22, 23).  
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3 ŠTUDIJA PRIMERA: LILIJANA PRAPROTNIK 

ZUPANČIČ – LILA PRAP 

3.1 Raziskovalni problem, cilji in hipoteze 

Cilj empiričnega dela diplomske naloge je predstaviti slovensko avtorico avtorskih slikanic 

Lilo Prap in analizirati njena dela ter ugotoviti, kako se njeno delo z vizualnega in 

verbalnega vidika ujema s teorijo slikanice po Marii Nikolajevi (2001). Ker je Lila Prap s 

svojimi liki iz slikanic postala posebej priljubljena na Japonskem, sem skušala ugotoviti 

razlike med slikanico Lile Prap v slovenskem in japonskem jeziku in raziskati vzroke za to, 

da je slovenska avtorica postala v tujem okolju tako uspešna. Besedila in ilustracije v 

slikanicah Lile Prap prevevata humor in otroška igrivost, zato menim, da so zanimivo 

branje tako za otroke kot za odrasle, torej bi lahko našle prostor tudi v šolskih programih. 

Želela sem torej preveriti, ali se avtorska slikanica pojavlja v berilih in učnem načrtu, 

predvsem s poudarkom na avtorski slikanici Lile Prap. 

Z raziskovalnim delom bom skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Kakšna je vizualna (tehnika, barve, posebnosti in inovacije)in verbalna (tema in 

motivi, jezik, zgradba, zvrst) podoba slikanic Lile Prap: v čem se kaže književni 

prostor (v besedilu in ilustraciji), kako so predstavljene književne osebe 

(karakterizacija), kako se kaže perspektiva oz. zorni kot pripovedovalca v slikanici, 

kako sta določena čas in gibanje ter kako je izražena modalnost v besedilu in sliki? 

(Kordigel Aberšek 2008). 

 Kakšne so podobnosti in razlike med avtorsko slikanico Lile Prap v slovenskem in 

japonskem jeziku? Ali je v prevodu izvirno sporočilo spremenjeno, ali je besedilo 

prilagojeno japonski kulturi? Ali morebitne spremembe v verbalnem delu vplivajo 

na vizualni del slikanice? (Nikolajeva, Scott 2001, 36–37). 

 Kakšna je recepcija slikanic in likov Lile Prap na Japonskem? 

 Kakšno je mesto slovenske avtorske slikanice v učnem načrtu in berilih za prvo 

triletje osnovne šole? Ali je v učnem načrtu in berilih zastopana tudi slikanica Lile 

Prap? 
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Pred začetkom raziskovalnega dela sem si zastavila naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1  

Vizualna in verbalna podoba slikanic Lile Prap sta usklajeni, saj gre večinoma za avtorske 

slikanice, pri katerih se avtorici ni potrebno prilagajati soavtorju. 

Hipoteza 2  

Slikanica Lile Prap v japonskem prevodu je prilagojena kulturi okolja in ne gre za 

dobesedni prevod slovenskega izvirnika. 

Hipoteza 3  

Bolj kot slikanice Lile Prap so na Japonskem priljubljeni liki iz njenih slikanic, torej lahko 

govorimo o komercializaciji njenih likov. 

Hipoteza 4  

Avtorska slikanica v slovenskih učnih načrtih ni posebej poudarjena; Lila Prap je v 

slovenskem šolskem prostoru slabo zastopana.  

3.2 Metodologija raziskovanja 

Za raziskovanje oziroma preučevanje del Lile Prap sem izbrala metodologijo, imenovano 

študija primera. 

Študija primera je metoda, s katero podrobno sistematično analiziramo in predstavimo 

posamezen primer, tj. osebo, skupino, institucijo ali njen del, program, dogodek itn. 

(Sagadin 1991, 465). Predmet moje analize bodo dela avtorice slikanic Lile Prap. O njih 

sem zbrala podatke, jih organizirala in analizirala ter predstavila ugotovitve. Namen študije 

ima pri raziskovanju pomembno vlogo, saj je od njega odvisno, katere podatke zberemo, v 

kolikšni meri so podatki kvalitativni ali kvantitativni, katere postopke uporabimo, kako jih 

obdelamo, kako poročamo o ugotovitvah itd. (Sagadin 1991, 466–467). Moja študija bo 

kvalitativno naravnana, zato ne bo vsebovala statističnih obdelav, ampak bo temeljila le na 

analitičnih ugotovitvah. 

3.2.1 Klasifikacija študije primera 

Lawrence Stenhouse razlikuje več vrst študij primera. Prva je etnografska, pri kateri 

opazujemo z udeležbo, je podprta z intervjujem in od raziskovalca zahteva aktivno 
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udeležbo. Druga je evalvacijska, pri njej ni opazovanja z udeležbo, evalviramo le dogodke, 

spremembe, dejavnike ipd. v različnih okoljih in jih med seboj primerjamo. Tretja je 

edukacijska in zahteva interpretativno paradigmo. Četrta vrsta je študija primera v 

akcijskem raziskovanju (Sagadin 1991, 467). Diplomska naloga spada med edukacijske 

študije, saj bom interpretirala oziroma analizirala dela Lile Prap.  

Sagadin (1991) navaja še delitev študij primera po Robertu Bogdanu in Sariju Knoppu 

Biklenu, ki ločita: zgodovinsko-organizacijske študije (preučujemo neko organizacijo skozi 

čas), opazovalne študije primera (opazujemo posamezni prostor, specifično skupino ali 

neko dejavnost, lahko pa tudi vse tri opazovance v medsebojnem odnosu). Tipi študije 

primera so še: življenjske zgodbe, podkrepljene z intervjuji, komunikacijske študije, 

situacijske analize in mikroetnografija (Sagadin 1991, 467–468). 

Svojo študijo primera lahko opredelim le po Stenhousu, ki daje prostor tudi analitični 

metodi, medtem ko Bogdan in Biklen opredeljujeta študijo primera le kot fizično 

raziskovanje. 

3.3 Potek raziskave, glavne faze 

1. Prva faza študije primera je oblikovanje izhodiščne ideje. Na tej točki si zastavimo cilje 

raziskave, njen namen in si zastavimo raziskovalna vprašanja. Pri tem uporabimo, kar 

že vemo o primeru, in razmislimo o tem, na podlagi česa smo se odločili za to študijo 

primera. V tej fazi tudi zberemo vso dokumentacijo, ki jo bomo potrebovali pri 

raziskovanju, ter navežemo stike z institucijami, ki nam bodo lahko pomagale pri 

raziskovanju (Sagadin 1991, 468). 

2. Druga faza raziskave je izbira primera in zagotovitev dostopa. Tu dokončno izberemo 

primer in v primeru, da potrebujemo stik s katero od institucij ali z osebo, se 

dogovorimo za sestanek (Sagadin 1991, 468). 

3. Tretji del raziskave je terensko delo in zbiranje podatkov. Podatke lahko zberemo na 

različne načine: z opazovanjem, intervjujem, neformalnimi pogovori, analizo izdelkov, 

uporabo lestvic stališč, ocenjevalnimi lestvicami, s sociometričnimi postopki, z 

anketiranjem, s testiranjem, z zbiranjem že razpoložljivih dokumentov, spodbujanjem 
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nastanka novih dnevnikov, življenjepisov, zbiranjem razpoložljivih statističnih in 

drugih podatkov in gradiv (Sagadin 1991, 469). V nalogi bom zbirala podatke z analizo 

izdelkov Lile Prap. 

4. Četrta faza študije primera je posnetek primera. V tem delu zberemo podatke in jih 

preoblikujemo v dokumentacijo o primeru. Posnetek vsebuje transkripcije intervjujev, 

razprav, predavanj, nadalje zapise opažanj in razne dokumente. Posnetek lahko 

imenujemo dokumentacija, ki jo pridobimo med študijo primera, vendar ga ne moremo 

izvesti v vsaki tovrstni raziskavi (Sagadin 1991, 469). Diplomska naloga ne vsebuje 

posnetka. 

5. Zadnja faza je končna študija, ki vsebuje končno analizo podatkov oziroma sprotnih 

zapiskov, komentarjev, idej, ugotovitev idr. (Sagadin 1991, 470). 

3.4 Predstavitev Lile Prap in njenega dela 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Lilijana Praprotnik Zupančič. 

 

 

 

Lilijana Praprotnik Zupančič (Lila Prap) 

Rojena: 28. 9. 1955, Celje 

Izobrazba: univ. dipl. inž. arhitekture 

Študij: FAGG, oddelek za arhitekturo, 

Univerza v Ljubljani 

Od leta 1989 deluje v svobodnem 

poklicu, in sicer na področju likovnega in 

literarnega ustvarjanja. (Domjan 

2011,140) 

 

Lilijana Praprotnik Zupančič, ali bolje poznana pod umetniškim imenom Lila Prap, je imela 

že v otroštvu vzdevek, in sicer Miša. Ime Lilijana je dobila zaradi pomote pri zapisovanju 

imena Liana. Mami nastalo ime ni bilo všeč, zato je Lilijana postala Miša. Šele ko je 

morala Miša v šolo, je izvedela, da ji je v resnici ime Lilijana in ne Miša. V šoli so jo klicali 
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Lili, Lila ipd. Z imenom Lila je trideset let kasneje pričela podpisovati svoje knjige. 

Kratkemu imenu je dodala še v Prap okrajšan priimek Praprotnik in nastalo je ime Lila 

Prap, ki je postalo znamka, pod katero je znana tudi izven slovenskega prostora 

(http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro, 3. 10. 2012). 

3.4.1 Literarno in likovno ustvarjanje 

Lila Prap je pričela pisati za otroke (3–12 let), ko je imel njen sin približno 6 ali 7 let in mu 

je pripovedovala besedne igre, ki so ji ostale v spominu iz otroštva. Sinu so bile zgodbe 

zabavne, kar jo je spodbudilo, da je izdala svojo prvo knjigo – Zgodbe in nezgodbe (1993). 

Lila Prap se nima za klasično pravljičarko, ampak zgolj za zapisovalko besed in besednih 

igric, iz katerih izdela neko celoto (http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro, 3. 10. 

2012). 

Lila Prap je do leta 2011 napisala 16 knjig za otroke, od tega 13 avtorskih slikanic, poleg 

tega pa je objavljala tudi v serijskih publikacijah Ciciban (1945), Cicido: revija za 

predšolske otroke (1998) in Kekec: literarna revija za učence osnovnih šol (1991) 

(Haramija 2011: 99). 

Avtorica v svojih besedilih namerno krši glasoslovne, oblikoslovne in/ali skladenjske 

jezikovne prvine. Pogosto je poenostavljanje, a ne banalno, igrivost izrazja in nonsens, ki 

ustvarja razpoloženje komičnega, vse to pa so elementi, ki kažejo na duhovitost in kakovost 

njenih del. Odličnost se tako kaže tako na jezikovni kot na likovni ravni (Haramija 2011, 

95). 

Med kratka prozna dela spadajo:  

 Zgodbe in nezgodbe (1993),  

 Resnične pravljice in pripovedke (1999),  

 1001 pravljica (2005), Jezične zgodbe (2009).  

Lirska besedila so:  

 To je … (1996),  

 Male živali (1999),  

 Živalske uspavanke (2000),  

http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro
http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro
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 Moj očka (2007), Kam gredo sanje? (2008).  

Med informativno literaturo spadajo:  

 Zakaj? (2002),  

 Živalska abeceda (2002),  

 Mednarodni živalski slovar (2004),  

 Dinozavri?! (2009),  

 Pasji zakaj (2010), 

 Zakaj so zebre progaste? (2010),  

 Žuželčji zakaji (2011) (Haramija 2011, 100–129). 

Lila Prap je že zgodaj pokazala nadarjenost za risanje. V otroštvu je imela težave pri 

risanju, saj piše z levo roko, usmerjali pa so jo v pisanje z desno roko. Sama pravi, da so 

tudi z desno nastajale umetnine, vendar je morala bolj premišljeno ustvarjati, medtem ko 

leva roka sama vodi linije. (http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro, 3. 10. 2012) 

Z risanjem je začela v svojih slikanicah, v katerih se je specializirala za iskanje praforme. 

Vsako žival poskuša narisati v najbolj osnovnih oblikah, torej tako, kot si jo zamisli ob 

slišanem imenu neke živali. Lila Prap riše vedno nove živali in ne le ene v več položajih, 

saj meni, da ji je lahko pri slednjem načinu dela le dolgčas. Njen ustvarjalni likovni svet 

označujejo pojmi: izviren, presenetljiv, drugačen, spogledljiv, hudomušen, zabaven, vesel 

in optimističen ter urban, homogen, zavestno grajen, izčiščen, premišljen, konstanten itd. 

Prav zaradi vseh teh značilnosti so postale slikanice Lile Prap priljubljene tudi v tujini 

(Zupančič 2011, 83). 

Kot likovno tehniko je za svoje ilustracije izbrala risanje s suhimi pasteli na temno, po 

navadi črno podlago. Barvo, ki jo nanaša na podlago, uporablja dekorativno in ilustrativno, 

s čimer ustvarja kontrastne (komplementarno: toplo–hladno, rdeča–zelena ipd.) ali 

harmonične barvne odnose (toni iste barve, kompozicija hladnih barvnih tonov, včasih v 

povezavi s sivo; včasih z barvami ustvari fantazijsko okolje, npr. zeleno nebo). Zanimivost 

pri ilustracijah Lile Prap je približno 3-milimetrski odmik med objekti, tako da je nastala 

med njimi črna črta, s čimer želi avtorica prikazati nazornejšo, jasnejšo in lažje berljivo 

ilustracijo (Zupančič 2011, 89). 

http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro
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Lila Prap v svojih slikanicah ustvarja barvne znake, ki se kažejo v tem, da na primer nariše 

sivega slona, rjavo veverico ipd., kar pomeni, da je barva ob obliki pomemben del 

prepoznavanja figuralnega sveta. Avtorica na splošno ustvarja minimalistične ilustracije, v 

katerih nepomembni elementi odpadejo. Čeprav riše znakovno prečiščene upodobitve, je v 

svoje stvaritve vtkala ljubkost. Živali v njenih slikanicah so žive, prijazne, nebogljene, 

pogumne, so torej nosilke izraza. Bralca pritegneta zanimiva domišljija in ustvarjalen 

pristop Lile Prap. V slikanici Zakaj? (2002) so na primer zelo izvirne ilustracije in imena 

živali, kot so žirafoguru, mrožpica, kamelača itd. (Zupančič 2011, 90). 

Likovni svet Lile Prap je monoliten organizem, v katerem ima vsak segment svojo vlogo. 

Njen slog, načini likovne pripovedi, izbrana motivika in likovna tehnika ter material tvorijo 

popolno celoto (Zupančič 2011, 90). 

Lila Prap je ustvarjalka, ki govori v razumljivem in zabavnem jeziku. Njen svet je zgrajen 

iz elementov otroškega, naivnega, hudomušnega in hkrati resnega (Domjan 2011, 9). V 

slikanici Zakaj? (2002) na primer lahko zasledimo zapise, v katerih se duhoviti odgovori 

dopolnjujejo s stvarnimi. 

Lila Prap je pričela ustvarjati v času, ko se je ilustracija osvobajala tradicionalnih slogovnih 

in estetskih zahtev in je odpirala prostor tudi novim likovnim normam. V tem času so 

nastali premiki v razmerju med zapisanim in upodobljenim. Umetniki so začeli ustvarjati s 

tehničnimi sredstvi in slogovnimi izraznimi načini, ki so si jih izbrali sami in jih ni 

zapovedoval duh časa. To je Lili Prap omogočilo poljuben vstop v svet umetnosti, ki 

zahteva od umetnika predvsem edinstvenost oziroma posebnost (Domjan 2011, 10). 
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3.5 Bibliografija 

3.5.1 Monografske publikacije 

Preglednica 2: Kronološka in abecedna bibliografija. 

 Kronološka bibliografija Abecedna bibliografija 

 

  

- Zgodbe in nezgodbe, besedilo. Ljubljana: 

DZS. 

 
 

 

- Dinozavri?!, 2009, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- I Like Black and White, 2005, ilustracije. 

London (Anglija): Random House. 

- I Like Colours, 2005, ilustracije. London 

(Anglija): Random House. 

- Jezične zgodbe, 2009, besedilo. Ljubljana: 

Mladika. 

- Kam gredo sanje, 2008, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

- Male živali, 1999, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Mednarodni živalski slovar, 2004, besedilo in 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga 

.  

- Moj očka, 2007, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

1993 

 

- To je …, besedilo. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

1996 

 

- Male živali, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

- Resnične pravljice in pripovedke, 

besedilo in ilustracije. Ljubljana: 

Mladika. 

1999 

 

- Živalske uspavanke, besedilo in 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

2000 

 

- Zakaj?, besedilo in ilustracije. Ljubljana: 

Mladinska  knjiga. 
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- Živalska abeceda, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

- Naze? Doshite = Gao Gao Buuu (1), (2), (3), 

2009, ilustracije. Nagoya (Japonska): Chuoh 

Publishing co. 

 

- Pasji zakaji, 2010, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

- Resnične pravljice in pripovedke, 1999, besedilo 

in ilustracije. Ljubljana: Mladika. 

 

- To je …, 1996, besedilo. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 

- Všeč mi je črna, všeč mi je bela, 2005, 

2002 - Mednarodni živalski slovar, besedilo in 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

2004 

 

- I Like Black and White, ilustracije. 

London (Anglija): Random House. 

- I Like Colours, ilustracije. London 

(Anglija): Random House. 

- Všeč mi je črna, všeč mi je bela, 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Všeč so mi barve, ilustracije. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

- 1001 pravljica, besedilo in ilustracije. 

2005 

 

- Moj očka, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

2007 - Kam gredo sanje, besedilo in ilustracije 

 

2008 - Dinozavri?!, besedilo in ilustracije. 
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Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

- Naze? Doshite= Gao Gao Buuu (1), (2), 

(3), ilustracije. Nagoya (Japonska): 

Chuoh Publishing co. 

- Jezične zgodbe, besedilo. Ljubljana: 

Mladika. 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

- Všeč so mi barve, 2005, ilustracije. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

- Zakaj?, 2002, besedilo in ilustracije. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

- Zakaj so zebre progaste?, 2010, posebna izdaja 

v Braillovi pisavi, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Zgodbe in nezgodbe, 1993, besedilo. Ljubljana: 

DZS. 

- Živalska abeceda, 2002, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Živalske uspavanke, 2000, besedilo in 

ilustracije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Žuželčji zakaji, 2011, besedilo in ilustracija. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- 1001 pravljica, 2005, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

(Domjan idr. 2011, 148–149) 

2009 - Pasji zakaji, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Zakaj so zebre progaste?, posebna izdaja 

v Braillovi pisavi, besedilo in ilustracije. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

2010 - Žuželčji zakaji, besedilo in ilustracija. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

-  

(Domjan idr. 2011, 148–149). 
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3.5.2 Objave v serijskih publikacijah 

Preglednica 3: Kronološka in abecedna bibliografija del iz revije Ciciban (1945–) 

 
Kronološka bibliografija Abecedna bibliografija 

1995 

 

- To je …, april 1995, letn. 50, št. 8, str. 23. 

- To je …, februar 1995, letn. 50, št. 6, str. 26. 

- To je …, marec 1995, letn. 50, št. 7, str. 62. 

- Berta pajek, februar 1999, letn. 54, št. 6, str. 

16–17. 

- Kačja uspavanka, junij 1997, letn. 52, št. 

10, str. 10. 

- Mižek gre na pot, april 1998, letn. 53, št. 8, 

str. 28–29. 

- Modrec, junij 1999, letn. 54, št. 10, str. 38–

39. 

- Ninanana, maj 1998, letn. 53, št. 9, str. 26. 

- Oglas, november 1998, letn. 54, št. 3, str. 

22–23. 

- Piščančja uspavanka, april 1997, letn. 52, 

št. 8, str. 10. 

- Sobna uspavanka, januar 1998, letn. 53, št. 

5, str. 14–15. 

- To je …, april 1995, letn. 50, št. 8, str. 23. 

- To je …, februar 1995, letn. 50, št. 6, str. 26. 

- To je …, marec 1995, letn. 50, št. 7, str. 62. 

- Uganke, v sodelovanju z Zvezdano Majhen, 

januar 2000, letn. 55, št. 5, str. 7. 

- Uspavanka za čuke, marec 1997, letn. 52, 

št. 7, str. 8. 

- Uspavanka za mačke, Pasja uspavanka, 

september 1997, letn. 53, št. 1, str. 24–25. 

- Uspavanka za slone, februar 1997, letn. 52, 

št. 6, str. 12. 

- Uspavanka za zgunske, Stroga uspavanka, 

november 1997, letn. 53, št. 3, str. 14–15. 

- Žabja uspavanka, maj 1997, letn. 52, št. 9, 

str. 10. 

1997 

 

- Kačja uspavanka, junij 1997, letn. 52, št. 10, 

str. 10. 

- Piščančja uspavanka, april 1997, letn. 52, št. 

8, str. 10. 

- Uspavanka za čuke, marec 1997, letn. 52, št. 

7, str. 8. 

- Uspavanka za mačke, Pasja uspavanka, 

september 1997, letn. 53, št. 1, str. 24–25. 

- Uspavanka za slone, februar 1997, letn. 52, 

št. 6, str. 12. 

- Uspavanka za zgunske, Stroga uspavanka, 

november 1997, letn. 53, št. 3, str. 14–15. 

- Žabja uspavanka, maj 1997, letn. 52, št. 9, 

str. 10. 

1998 

 

 

 

 

 

- Mižek gre na pot, april 1998, letn. 53, št. 8, 

str. 28–29. 

- Ninanana, maj 1998, letn. 53, št. 9, str. 26. 

- Oglas, november 1998, letn. 54, št. 3, str. 22–

23. 

- Sobna uspavanka, januar 1998, letn. 53, št. 5, 

str. 14–15. 

1999 

 

- Berta pajek, februar 1999, letn. 54, št. 6, str. 

16–17. 

- Modrec, junij 1999, letn. 54, št. 10, str. 38–

39. 

2000 - Uganke, v sodelovanju z Zvezdano Majhen, 

januar 2000, letn. 55, št. 5, str. 7. 
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Preglednica 4: Kronološka in abecedna bibliografija del iz revije Cicido: revija za predšolske otroke 

(1998–) 

 
Kronološka Abecedna 

1998 

 

- Plesalec, december 1998, letn. 1, št. 4, str. 

18–19. 

- Uspavanka z ovčkami, oktober 1998, letn. 

1, št. 2, str. 10–11. 

- Medvedja uspavanka, december 1999, letn. 

2, št. 4, str. 18–19. 

- Plesalec, december 1998, letn. 1, št. 4, str. 

18–19. 

- Polonica Pika, januar 1999, letn. 1, št. 10, str. 

8–9. 

- Uspavanka z ovčkami, oktober 1998, letn. 1, 

št. 2, str. 10–11. 

 

 

 

1999 

- Medvedja uspavanka, december 1999, letn. 

2, št. 4, str. 18–19. 

- Polonica Pika, januar 1999, letn. 1, št. 10, 

str. 8–9. 

 

Preglednica 5: Kronološka in abecedna bibliografija del iz revije Kekec: literarna revija za učence 

osnovnih šol (1991–) 

 
Kronološka Abecedna 

1997 

 

- Dva strašna tipa, marec 1997, letn. 6, št. 7, 

str. 23. 

- Mačji razglas, junij 1997, letn. 6, št. 10, str. 

19. 

- Poroka na dvoru, april 1997, letn. 6, št. 8, 

str. 5–6. 

- Prelepi par, februar 1997, letn. 6, št. 6, str. 

7. 

- Tri želje, februar 1997, letn. 6, št. 6, str. 4–

5. 

- Velikan Blok, junij 1997, letn. 6, št. 10, str. 

18–19. 

- Zakaj ljudje ne padejo z Zemlje, september 

1997, letn. 7, št. 1, str. 4–5. 

- Dva strašna tipa, marec 1997, letn. 6, št. 7, 

str. 23. 

- Hudičev vajenec, marec 1999, letn. 8, št. 7, 

str. 19–22. 

- Jezične zgodbe, september 2007, letn. 17, št. 

1, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Kako je neki deček postal 

oko postave, oktober 2007, letn. 17, št. 2, str. 

7. 

- Jezične zgodbe, Nogata zgodba, marec 2008, 

letn. 17, št. 7, str. 7. 

- Jezične zgodbe, O dečku, ki je imel težave z 

jezikom, april 2008, letn. 17, št. 8, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki je imel 

zelo dolg jezik, junij 2001, letn. 10, št. 10, 

str. 9. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki je 

izgubil tako rekoč vse, marec 2001, letn. 10, 

št. 7, str. 13. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu je 

nagajalo srce, februar 2008, letn. 17, št. 6, 

1999 

 

- Hudičev vajenec, marec 1999, letn. 8, št. 7, 

str. 19–22. 

- Kosmata žaba, februar 1999, letn. 8, št. 6, 

str. 22–25. 

- Tone in Vida, junij 1999, letn. 8, št. 10, str. 

3. 

- Zaljubljeni čarovnik, januar 1999, letn. 8, 
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št. 5, str. 19–21. str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu 

matematika ni šla v glavo, maj 2001, letn. 10, 

št. 9, str. 16. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu ni 

nikoli nič pametnega padlo v glavo, februar 

2001, letn. 10, št. 6, str. 20. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki so mu 

šle besede težko z jezika, september 2000, 

letn. 10, št. 1, str. 16. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku s kosmato 

vestjo, september 2008, letn. 18, št. 1, str. 20. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o družini s sedmimi 

lačnimi usti, januar 2008, letn. 17, št. 5, str. 

7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki je iz 

vsake muhe delal slona, november 2000, 

letn. 10, št. 3, str. 16. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki je 

sedel na klopi v parku, december 2000, letn. 

10, št. 4, str. 25. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki ni 

vedel, kje se ga glava drži, april 2001, letn. 

10, št. 8, str. 14. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dolgoprstem 

dečku, november 2007, letn. 17, št. 3, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o kraljeviču, ki je 

zaprosil princesko iz sosednje dežele za roko, 

januar 2001, letn. 10, št. 5, str. 17. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o morju, junij 2008, 

letn. 17, št. 10, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o muhastem dečku, 

maj 2008, letn. 17, št. 9, str. 7. 

- Kosmata žaba, februar 1999, letn. 8, št. 6, str. 

22–25. 

- Krog in luna, januar 2000, letn. 9, št. 5, str. 

21. 

2000 

 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki je iz 

vsake muhe delal slona, november 2000, 

letn. 10, št. 3, str. 16. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki je 

sedel na klopi v parku, december 2000, letn. 

10, št. 4, str. 25. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki so mu 

šle besede težko z jezika, september 2000, 

letn. 10, št. 1, str. 16. 

- Krog in luna, januar 2000, letn. 9, št. 5, str. 

21. 

- Magična uspavanka, februar 2000, letn. 9, 

št. 6, str. 13. 

- Na dva načina, junij 2000, letn. 9, št. 10, str. 

16–17. 

- Naprej-nazaj, marec 2000, letn. 9, št. 7, str. 

18–19.  

- Ogledalo, april 2000, letn. 9, št. 8, str. 22. 

 

2001 

 

- Jezične zgodbe, Zgodba o človeku, ki ni 

vedel, kje se ga glava drži, april 2001, letn. 

10, št. 8, str. 14. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki je imel 

zelo dolg jezik, junij 2001, letn. 10, št. 10, 

str. 9. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki je 

izgubil tako rekoč vse, marec 2001, letn. 10, 

št. 7, str. 13. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu 

matematika ni šla v glavo, maj 2001, letn. 

10, št. 9, str. 16. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu ni 

nikoli nič pametnega padlo v glavo, februar 

2001, letn. 10, št. 6, str. 20. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o kraljeviču, ki je 

zaprosil princesko iz sosednje dežele za 
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roko, januar 2001, letn. 10, št. 5, str. 17. 

- O človeku, ki je buljil v televizijo, februar 

2001, letn. 10, št. 6, str. 21. 

- Magična uspavanka, februar 2000, letn. 9, št. 

6, str. 13. 

- Mačji razglas, junij 1997, letn. 6, št. 10, str. 

19. 

- Na dva načina, junij 2000, letn. 9, št. 10, str. 

16–17. 

- Naprej-nazaj, marec 2000, letn. 9, št. 7, str. 

18–19. 

- O človeku, ki je buljil v televizijo, februar 

2001, letn. 10, št. 6, str. 21. 

- Ogledalo, april 2000, letn. 9, št. 8, str. 22. 

- Poroka na dvoru, april 1997, letn. 6, št. 8, str. 

5–6. 

- Prelepi par, februar 1997, letn. 6, št. 6, str. 7. 

- Tone in Vida, junij 1999, letn. 8, št. 10, str. 3. 

- Tri želje, februar 1997, letn. 6, št. 6, str. 4–5 

- Velikan Blok, junij 1997, letn. 6, št. 10, str. 

18–19. 

- Zakaj ljudje ne padejo z Zemlje, september 

1997, letn. 7, št. 1, str. 4–5. 

- Zaljubljeni čarovnik, januar 1999, letn. 8, št. 

5, str. 19–21. 

- Zaljubljeni čarovnik, november 2008, letn. 

18, št. 3, str. 26–28. 

- Zakaj ljudje ne padejo z Zemlje, september 

2006, letn. 16, št. 1, str. 18–19. 

2006 - Zakaj ljudje ne padejo z Zemlje, september 

2006, letn. 16, št. 1, str. 18–19. 

2007 

 

- Jezične zgodbe, september 2007, letn. 17, 

št. 1, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Kako je neki deček postal 

oko postave, oktober 2007, letn. 17, št. 2, 

str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dolgoprstem 

dečku, november 2007, letn. 17, št. 3, str. 7. 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jezične zgodbe, Nogata zgodba, marec 

2008, letn. 17, št. 7, str. 7. 

- Jezične zgodbe, O dečku, ki je imel težave z 

jezikom, april 2008, letn. 17, št. 8, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku s kosmato 

vestjo, september 2008, letn. 18, št. 1, str. 

20. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o dečku, ki mu je 

nagajalo srce, februar 2008, letn. 17, št. 6, 

str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o družini s 

sedmimi lačnimi usti, januar 2008, letn. 17, 

št. 5, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o muhastem dečku, 

maj 2008, letn. 17, št. 9, str. 7. 

- Jezične zgodbe, Zgodba o morju, junij 

2008, letn. 17, št. 10, str. 7. 

- Zaljubljeni čarovnik, november 2008, letn. 

18, št. 3, str. 26–28. 
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3.5.3 Slikanice, izdane v tujini 

Preglednica 6: Pregled slikanic, izdanih v tujini 

 
Dinozavri?!  

 

Anglija, Argentina, Avstralija, Avstrija Brazilija, Italija, Kanada, 

Kitajska, Koreja, Madžarska, Nemčija, Nova Zelandija, Poljska, 

Španija, Švica, Tajvan, Venezuela, ZDA 

I Like Black and White  ZDA, Koreja 

 

I Like Colours  

 

ZDA, Koreja 

Kam gredo sanje?  

 

Argentina, Izrael, Italija 

Male živali  

 

Argentina, Koreja, Savdska Arabija 

Mednarodni živalski slovar  

 

Finska, Japonska 

Moj očka  

 

Anglija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, 

Kitajska, Hrvaška, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Izrael, Japonska, 

Koreja, Makedonija, Nova Zelandija, Romunija, Savdska Arabija, 

Srbija, Švica, Tajvan, ZDA 

Pasji zakaji Anglija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Brazilija, Danska, Kanada, 

Koreja, Nemčija, Nova Zelandija, Španija, Švica, Tajvan, Venezuela, 

ZDA,  

Zakaj?  

 

Avstrija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Koreja, Finska,  Francija, 

Grčija,  Japonska, Nemčija, Poljska, Savdska Arabija, Švica, Turčija, 

Venezuela, ZDA  

Živalska abeceda  

 

Brazilija 

Živalske uspavanke  

 

Argentina, Japonska  

1001 pravljica  Brazilija, Japonska, Kitajska, Savdska Arabija,  Srbija, Tajvan, 

Venezuela 

Žuželčji zakaji Tajvan 

 

(Domjan 2011, 150) 
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3.6 Informativne slikanice 

3.6.1 Zakaj? 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Zakaj?/[napisala, ilustrirala] Lila Prap; 

[opisi živali Jelka Pogačnik]. – Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2002. – (Zbirka 

Žlabudron) 

  

Slika 17: Zakaj?, 2002.

Avtorica je slikanico Zakaj? ilustrirala z likovnim področjem risanje, in sicer s suhimi 

pasteli na temno podlago. V njej prevladujejo rumena, rjava in zelena barva, nekaj je tudi 

sive, modre, bele in črne. Posebnost ilustracij Lile Prap je črna obroba okoli likov, ki jo 

ustvari tako, da pusti nekaj milimetrov prostora med eno in drugo barvno ploskvijo. 

Zanimiva je tudi njena raba barv, ki so zelo kontrastne, vendar ne tako žive, kajti temna 

podlaga daje temnejši učinek svetlim barvam. V slikanici Zakaj? ima vsako besedilo svojo 

barvno podlago. Tema slikanice so zanimivosti iz živalskega sveta, humorno predstavljene 

z motivi različnih živali iz okolja.  

Zgradba slikanice ima značilnosti informativne slikanice. Naslov »poglavja« je zapisan v 

obliki vprašanja, na primer: »Zakaj se hijene smejijo?« (Zakaj? 2002, 2), pod njim je v 

okvirju slika živali, narisana z dvorazsežnim pristopom, okrog nje pa so zapisani 

hudomušni odgovori, kot so na primer: »Ker so otročje, žgečka jih, ker bose hodijo po 

travi« (Zakaj? 2002, 1–2) ipd. Na vsako zastavljeno vprašanje je zapisan tudi pravilni 

odgovor: »S hehetanju podobnim oglašanjem se hijene med seboj sporazumevajo« (Zakaj? 

2002, 2). Odgovor je preprost in razumljiv naslovniku, staremu 7 let in več. Kljub 

preprostemu jeziku je slikanica z oblikovnega vidika nekoliko prezahtevna za najmlajše, 

kajti deli besedila so zapisani z malimi tiskanimi in pisanimi črkami, ki jih učenci spoznajo 

v drugem razredu. 

Književne osebe v slikanici so hijena, kača, kamela, kenguru, kit, krokodil, 
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nilski konj, lev, mrož, nosorog, opica, slon, zebra in žirafa. Karakterizirani so zgolj 

zunanje, in sicer vizualno, kajti večina živali je narisanih z nasmehom, kar jih personalizira. 

Besedilo je zapisano kot nekakšen dialog z bralcem. Beremo ga lahko s perspektive 

odraslega ali otroka, medtem ko je vizualna perspektiva bližja otroški. 

Prostor, v katerega je postavljeno dogajanje, je verbalno predstavljen v besedilnem delu 

slikanice z naslednjimi izrazi: v čredah [4],
2
 na Zemlji [6], v blatu [8], na kopnem, na soncu 

[12], v Afriki, v vodi [18], na morskem dnu [24], pod vodo [28]. V vizualnem delu lahko 

prepoznamo naslednje dogajalne kraje: v puščavi, v morju, v močvirju, v Afriki, v 

Avstraliji, v Aziji.  

Čas dogajanja je določen verbalno in vizualno. Verbalno je dogajalni čas opredeljen z 

izrazi: 35 let, 10 do 25 let [4], 10 mesecev, v času peščenih viharjev [10], dolgo, v času 

dinozavrov, takrat [12], nekaj mesecev [16], večino časa [18], pozimi ali v hladnih 

obdobjih [22], v času polarnih noči, do 40 let [24]. Vizualni del predstavlja, ali dogajanje 

poteka podnevi, pozimi, poleti ipd.  

Modalnost je izražena z mimetično in nemimetično upodobitvijo. Slednja s humornimi 

odgovori, podobami živali, prva pa z dejstvi o živalih in z vprašanji o življenju živali. 

3.6.2 Živalska abeceda 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Živalska abeceda/[napisala, ilustrirala] Lila Prap. – 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. –  (Zbirka 

Žlabudron) 

 

 

 

Slika 18: Živalska abeceda, 2002. 

Slikanica Živalska abeceda spada med informativne slikanice
3
 (Haramija 2007, 57). 

Likovna tehnika v slikanici je risanje s suhimi pasteli na temno podlago. Prevladujejo 

                                                 
2
 Strani so v slikanici neoštevilčene. 

3
 Po teoretičnih izhodiščih Dragice Haramija: informativna slikanica je tista, iz katere se lahko nekaj naučimo 

(Haramija 2007). 
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osnovne barve, poleg teh so še rjava, zelena, bela in črna. Črke kot abeceda niso ročno 

napisane, medtem ko oglašanje živali je – zapisani zvoki so del ilustracije. Tema slikanice 

je abeceda, ki jo poznajo živali, motiv pa je oglašanje živali. Verbalni del je preprost, saj ni 

drugega teksta razen črk, ki naj bi predstavljale oglašanje živali. Ilustracije so izdelane z 

dvorazsežnostnim pristopom, poleg njih so v oblačku zapisani glasovi živali, ob strani pa še 

črke, ki jih sestavljajo, ponekod po dve ali tri. Naslovnik te slikanice je otrok v starosti od 

treh let naprej.  

Prostor verbalno ni prikazan, iz vizualnega dela pa lahko razberemo, da je dogajalni prostor 

polje, mlaka, grmovje, zunanji prostor, jezero, v večini primerov pa je ozadje le barvna 

podlaga. 

Kot književne osebe nastopajo v slikanici osel, ovca, raca, krava, čebela, kača, ptič, pes, 

petelin, kokoš s piščanci, mačka, žabe, Indijanec, Eskim, zajec, veverica, riba in polž. Liki 

so akcijsko zunanje karakterizirani, saj imajo odprta usta in dajejo vtis, da se zares oglašajo.  

Tudi čas verbalno ni določen, ponekod je določen vizualno (podnevi), na posameznih 

ilustracijah pa časa ni mogoče določiti. Gibanje je vizualno prikazano akcijsko, slikanico pa 

lahko začnemo brati, kjerkoli želimo, v kateremkoli vrstnem redu. Modalnost je mimetično 

izražena z oglašanjem živali, nemimetična pa je podoba živali. 

3.6.3 Mednarodni živalski slovar 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Mednarodni živalski slovar/Lila Prap; 

[prevajalci Natalija Bela … et al.].  

– Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. – 

(Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 19: Mednarodni živalski slovar, 2004. 
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Likovna tehnika v slikanici Mednarodni živalski slovar je risanje s suhimi pasteli na temno 

podlago. Avtorica je uporabila osnovne barve, poleg teh pa še zeleno, rjavo, sivo, belo in 

črno. V tej slikanici prevladuje vizualna upodobitev.  

Tema slikanice je tudi tokrat povezana s svetom živali, motiv je oglašanje različnih živali, 

posebnost pa je, da je njihovo oglašanje zapisano v različnih jezikih. Na prvi pogled je 

besedilo preprosto, vendar je v tujih jezikih težko izgovoriti neko oglašanje, četudi je 

glaskovano. Otrokovo doživljanje verbalnega dela je torej odvisno od interpretacijskih 

zmožnosti odraslega posrednika. Slikanica je zgrajena iz ilustracij, izdelanih po 

dvorazsežnostnem pristopu, poleg teh so v oblačku zapisani glasovi v enem jeziku, ob 

strani pa je v štirih primerih zapis treh drugih jezikov, v ostalih pa dveh. Slovar prinaša 

živalske glasove v 42 jezikih (afrikanski, angleški, arabski, baselsko nemški, bolgarski, 

bosanski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, hebrejski, irski, italijanski, 

islandski, japonski, katalonski, kitajski, latvijski, madžarski, makšenski, malajski, nemški, 

nepalski, nizozemski, norveški, perzijski, poljski, portugalski, retoromanski, romski, 

romunski, ruski, slovenski, srbski, svahiliski, španski, švedski, tajski, ukrajinski, waleški).  

Dogajalni prostor verbalno v slikanici ni določen, vizualno pa razberemo, da se dogaja na 

polju, v mlaki, na cvetočem travniku, v blatu, na kavču, v grmovju, zunaj, v jezeru. Kar 

nekaj ilustracij je vzetih tudi iz Živalske abecede, zato imata obe slikanici podoben 

dogajalni prostor, čas in karakterizacijo likov. Vsi liki (osel, ovce, raca, konj, čebela, krava, 

prašiča, mački, psa, ptič, petelin, kokoš s piščanci, žabe in slon z mišmi) so akcijsko 

zunanje karakterizirani, saj imajo odprta usta, kot da se ravno oglašajo; miši so 

predstavljene, kot da se posmehujejo slonu [28].  

Čas verbalno ni določen, vizualno pa se dogaja podnevi. Gibanje je odprto, kar pomeni, da 

lahko začnemo z branjem, kjer želimo. Modalnost je izražena mimetično z oglašanjem 

živali in nemimetično s podobami živali. 
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3.6.4 Dinozavri ?! 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Dinozavri?!/[napisala, ilustrirala] Lila 

Prap. – 1. natis. – Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2009. – (Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 20: Dinozavri?!, 2009. 

Likovna tehnika v slikanici Dinozavri?! je risanje s suhimi pasteli na temno podlago. Barve 

so zelo kontrastne, prevladujejo pa rdeča in njeni odtenki, zelena in njeni odtenki, rjava, 

modra in njeni odtenki, rumena in oranžna. Besedilo v slikanici je vedno napisano na 

barvni podlagi in nikoli ne zasledimo slike za besedilom. Posebnost slikanice je platnica, 

saj so na njej delci, ki jih je želela avtorica izpostaviti, poudarjeni s parcialnim UV-lakom. 

Tema slikanice so živali, motiv pa so humorno predstavljeni dinozavri. Avtorica uporablja 

preprost jezik, strokoven, vendar še vedno razumljiv otrokom. Po zgradbi je slikanica 

informativna. Naslov tokrat ni zapisan v obliki vprašanja, ampak dejstva: na primer 

»Nekateri dinozavri so bili pokriti s perjem!« (Dinozavri?! 2009, 24, 25). Poleg slike, 

izdelane z dvorazsežnostnim pristopom, so zapisani komentarji kokoši, petelina in 

piščancev, ki v knjigi predstavljajo delnega pripovedovalca. Ti komentarji so na primer: »Z 

njima je kosil travo. To je jasno!« (Dinozavri?! 2009, 24). Poleg hudomušnih komentarjev 

je zapisan stvarni sestavek o tem, kako so na primer raziskovalci zgodovinarji odkrili 

dejstva, zapisana v naslovu. Na primer: »Paleontologi, /…/, so ob številnih okostjih malih 

mesojedih dinozavrov našli tudi jasne odtise perja« (Dinozavri?! 2009, 25). Dinozaver je 

nemimetično upodobljen, ilustracija pa dopolnjuje opis dinozavra, na primer: »Velociraptor 

ali hitri ropar bi segel odraslemu človeku do pasu …« (Dinozavri?! 2009, 25). Slikanica s 

humorjem in z zanimivimi podatki vzbuja otroško radovednost tudi pri mlajših otrocih, ki 

pa potrebujejo ob sebi starejšega bralca. Za samostojno branje je slikanica primerna za 
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naslovnika, starega 7 let in več, saj je verbalni del zapisan z malimi tiskanimi črkami, ki se 

jih učenci učijo v drugem razredu osnovne šole. 

V verbalnem delu je dogajalni čas izražen z naslednjimi besedami oz. besednimi zvezami: v 

starih časih, pred manj kot 200 leti [2], skozi neznansko dolgo obdobje [4], ko so našli 

dinozavre z nenavadnimi izrastki na hrbtu [10], pred davnimi, davnimi leti [18], dolgo [22], 

pred več kot 100 leti [28]. Iz vizualnega dela dogajalnega časa ne moremo razbrati. Gibanje 

v slikanici je vizualno prikazano akcijsko le ob nekaterih vrstah dinozavrov, na primer pri 

»krilatem brezzobcu« in »kradljivcu jajc«. 

Prostor je v verbalnem delu predstavljen z besedami: gnezda, ob ostankih dinozavrov [6], v 

čredah [14], v bližini močvirij [16], v predelih, kjer so se pred davnimi davnimi leti širila 

neskončna močvirja [18], na kopnem, v globinah morij [20], po zraku [28], vizualno pa 

lahko like umestimo v dva prostora: po zraku, na trati.  

V slikanici nastopajo naslednji liki: ankilozaver ali oklepni plazilec, arheopteriks ali 

praptič, birahiozaver ali roka – plazilec, elazmozaver, kokoši, majazaver ali plazilka – 

dobra mati, oviraptor ali kradljivec jajc, parazavrolof ali plazilec z grebenom, petelini in 

piščanci, stegoceras ali roževinasta streha, pteranodon ali krilati brezzobec, stegozaver ali 

strehasti plazilec, suhomim ali posnemovalec krokodila, tiranozaver reks ali kralj nasilnih 

plazilcev, triceraptos ali obraz s tremi rogovi, velociraptor ali hitri ropar. Kokoši, petelin in 

piščanci trije so karakterizirani verbalno in vizualno, saj so ilustracije akcijske, poleg tega 

pa med njimi poteka še dialog v obliki stripa. Dinozavri so večinoma statični, le 

elazmozaver plava, krilati brezzobec in praptič letita ter hitri ropar in kradljivec jajc tečeta. 

Dialog z bralcem na humoren način vodijo kokoši, petelin in piščanci, poučne elemente pa 

bralec interpretira sam. Modalnost je prikazana z mimetičnimi elementi, kot so opisana 

zgodovinska dejstva, ter nemimetično z govorečimi kokošmi in s humornimi odgovori. 
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3.6.5 Pasji zakaji 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Pasji zakaji/[napisala, ilustrirala] Lila 

Prap. – 1. natis. – Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2010. – (Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 21: Pasji zakaji, 2010. 

Likovna tehnika v slikanici Pasji zakaji je risanje s suhimi pasteli na temno podlago. 

Prevladujeta rjava in zelena barva, najdemo še nekaj modre, vijolične, bele, rdeče, rumene 

in oranžne. Značilne so preproste oblike živali, narisane z dvorazsežnostnim ali s 

tradicionalnim učinkom. Posebnost tudi te slikanice je črna obroba okoli narisanih likov. 

Besedilo in nekateri dialogi so napisani na barvni podlagi, poleg teksta pa so dodani učinki, 

kot so vprašaji, tačke, znakovni prikaz vonjav, renčanje (grrr) ipd. Na platnicah je 

uporabljen parcialni UV-lak. 

Tema slikanice je svet živali, motivno se osredotoča na pse in njihove navade. Jezik v 

slikanici je preprost, dokaj strokoven, vendar na otroku razumljiv način. Delo ima zgradbo 

informativne slikanice. Naslov je v obliki vprašanja, na primer »Zakaj so psi tako vdani?« 

(Pasji zakaji 2010, str. 1, 2); sledijo mu humorni odgovori, ki jih podajajo mačke: »Ker ne 

znajo misliti z lastno glavo« (Pasji zakaji 2010, str. 1), za tem pa sta zapisana še stvarni 

odgovor ter opis psa, ki mu pripada določena značilnost, na primer »Psi so vdani svojim 

gospodarjem, ker so potomci volkov …« (Pasji zakaji 2010, str. 1) Pod tem besedilom je 

zapisan kratek opis zahodnovišavskega terierja. Naslovnik te slikanice so otroci, stari 6 let 

in več, ki že obvladajo male tiskane črke, seveda pa je s pomočjo posrednika – starejšega 

bralca besedilo primerno tudi za mlajše otroke, saj so vprašanja takšna, kot jih o psih 

zastavljajo otroci, humorni odgovori bralce zabavajo, poučni pa jih česa naučijo. Po 

tipologiji M. Kobe (1987) torej slikanica sodi med naslovniško odprte slikanice. 
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Književne osebe oziroma liki v slikanici so psi različnih pasem (afganistanski hrt, aljaški 

malamut, angleški hrt, buldog, bulterier, čivava, dalmatinec, foksterier, jazbečar, koder, 

koker španjel, pekinčan, škotski ovčar, zahodnovišavski terier) in mačke, ki podajajo 

humorne odgovore o pasjih navadah. Vizualna karakterizacija se kaže na primer z 

nakazanim mahanjem repa pri kodru (str. 12), verbalno pa s ponazorjenim renčanjem (grrr 

…) pri čivavi (str. 10) ipd. Psi v slikanici niso personalizirani, medtem ko mačke so; z 

govorom in razmišljanjem predstavljajo otroško perspektivo, medtem ko je poučni del 

besedila izražen s perspektive bralca, verjetno starejšega.  

Prostor je prikazan le verbalno, in sicer z naslednjimi izrazi: domovi gospodarjev, na paši, v 

gozdu, ob jezeru ipd. Čas lahko v verbalnem delu razberemo iz besed: pred več tisoč leti, v 

preteklosti, danes [1], sčasoma, kasneje, v starih časih, danes [4], danes [8], kadar pes renči 

[9], mesec dni ali več, takrat, kasneje [11],čez nekaj stoletij, kasneje, pred skoraj dvema 

stoletjema, v preteklosti, danes [12], danes, trenutno, kasneje, v mladosti [14], pred davnimi 

časi, danes [18], pred več kot 5000 leti, danes [20], kadar je ljudem vroče, v preteklosti, 

pred več kot 150 leti, danes [22], pred časom, srednji vek [24], sčasoma [26]. Iz vizualnega 

dela časa ne moremo določiti. Slikanico lahko začnemo brati kjerkoli, kajti ni določenega 

zaporedja, začetka ali konca »pripovedi«. Modalnost je prikazana z mimetično in 

nemimetično upodobitvijo. Prvo predstavljajo vprašanja, kakršna bi zastavili otroci, realni 

odgovori in opisi pasem, nemimetična upodobitev pa se kaže v govorečih mačkah in v 

vizualni upodobitvi psov. 

3.6.6 Zakaj so zebre progaste? 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Zakaj so zebre progaste?: posebna izdaja 

v Braillovi pisavi/Lila Prap. – 1. izd. – 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010 

 

Slika 22: Zakaj so zebre progaste?, 2010. 
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Likovna tehnika v slikanici Zakaj so zebre progaste? je risanje s suhimi pasteli na temno 

podlago, vendar so slike pri tej izdaji nekoliko bolj čiste kot v ostalih slikanicah. Ne vidi se 

ravno, da je podlaga, na katero je avtorica risala, temne barve. To daje knjigi učinek 

svetlosti barv. Večinoma so uporabljene rjava, modra, rumena, črna, poleg teh pa še siva in 

bela. V slikanici Zakaj so zebre progaste je največ vidne črne barve, ki je v drugih, 

ilustriranih z isto tehniko, ni v tolikšni količini.  

Posebnost te slikanice je v tem, da je besedilo tudi v Braillovi pisavi. Format je večji kot pri 

ostalih slikanicah, tudi črke so večje, črna obroba okoli likov je izrazitejša, poudarjena tako, 

da jo lahko bralec začuti na otip. Poleg prilagoditve slepim in slabovidnim bralcem je 

besedilo zapisano tudi za bralce, ki vidijo. Strani slikanice so vstavljene v mapi, tako da jih 

lahko bralec vzame ven in otipa, kakor želi.  

Tema slikanice je svet živali, motivi so zanimivosti o različnih živalih. Jezik je preprost, saj 

je tudi poenostavljen. Besedilo vsebuje le humorne odgovore in zelo okrnjen strokovni 

zapis, največ štiri povedi, zato je primeren tudi za 6-letne ali 7-letne bralce.  

Književne osebe, ki nastopajo v slikanici, so zebra, krokodil, hijena, lev, nosorog, kit, 

kenguru, kamela, kača in slon. Liki so karakterizirani zunanje in zgolj vizualno z opisi 

značilnosti in s humornimi odgovori, večina živali je narisanih z nasmehom na obrazu, 

vendar niso personalizirane.  

Pripovedujemo lahko s perspektive otroka, kajti on bi na vprašanje »Zakaj ima slon rilec?« 

(Zakaj so zebre progaste?, 2010, str. [19]) odgovoril z enim od humornih odgovorov, kot je 

na primer: »Da nam zatrobi v slovo« (Zakaj so zebre progaste?, 2010, str. [19]), 

perspektivo odraslega pa se kaže v poučnem odgovoru: »Slonom sta se podaljšala nos in 

zgornja ustnica ter se zarasla v rilec.« (Zakaj so zebre progaste?, 2010, str. [19]). 

Prostor lahko v verbalnem delu ugotovimo iz besed v čredah, iz zapora [2], na kopnem, iz 

vode [4], po travi [5], z njihovih teles [10], na Zemlji [12], v vrečo [14], v grbah [16], pod 

vodo [20]. Iz vizualnega dela ga ne moremo natančneje opredeliti, kajti vse ilustracije likov 

so narisane na barvni podlagi brez ozadja, ki bi konkretno določilo prostor.  
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Ravno tako v vizualnem delu ne moremo določiti književnega časa. Tega lahko določimo 

le v verbalnem delu, in sicer na podlagi besed in besednih zvez: ko bežijo [2], kadar so 

dolgo na kopnem, v času dinozavrov [4], tri leta [8], kadar izdihne vlažen zrak [12], nekaj 

mesecev [14], obdobje, ko jim primanjkuje hrane, zelo dolgo, do dveh mesecev [16]. 

Modalnost je upodobljena verbalno, in sicer mimetično z realnimi dejstvi o živalih in s prav 

takšnimi vprašanji otrok, nemimetični pa so vizualna podoba likov in humorni odgovori.  

3.6.7 Žuželčji zakaji 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Žuželčji zakaji/[napisala, narisala] Lila 

Prap. – 1. natis. –Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2011. – (Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 23: Žuželčji zakaji, 2011. 

Likovna tehnika v slikanici Žuželčji zakaji je risanje s suhimi pasteli na temno podlago. 

Avtorica je večinoma uporabila rjavo, modro in zeleno barvo, poleg teh pa še rumeno in 

rdečo. Ta slikanica se razlikuje od drugih informativnih slikanic Lile Prap, saj besedilo ni 

na lastni barvni podlagi, ampak je zapisano le poleg slike. Novost, ki odstopa od 

avtoričinega sloga, je tudi oblika miselnega vzorca. Namen slikanice je poučiti bralca o 

žuželkah, ki so tudi glavna tema, predstavljena z motivi iz življenja žuželk. Slikanico torej 

sestavlja naslov v obliki vprašanja, kot je na primer: »Zakaj bolhe skačejo?« (Žuželčji 

zakaji 2011, str. 17). Pod njim je slika žuželke v dvorazsežnostnem pristopu, v tem primeru 

bolhe, poleg nje pa so s puščico nakazani deli njenega telesa, na primer »Po telesu so 

poraščene s trdimi dlakami« (Žuželčji zakaji 2011, str. 18). Ob strani (v vseh primerih na 

desni) je dodan poučni del, v katerem je opis žuželke z odgovorom na vprašanje iz naslova, 

na primer »Leteče žuželke imajo močne letalne mišice … Pri nekaterih žuželkah s slabo 
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razvitimi ali popolnoma zakrnelimi krili pa se te mišice povežejo z mišicami zadnjih nog. 

Noge takih žuželk postanejo prave vzmeti.« 

Naslovnik pri tej informativni slikanici je že malo starejši otrok, star približno 8 in več, saj 

besedilo vsebuje tudi pisane črke, ki pa niso vse takšne, ki se jih učenci učijo v šoli, na 

primer pisani »r«. 

Prostor je določen verbalno, in sicer z besedami: temni kotički pod drevesno skorjo, kamni, 

odtočne cevi, knjige, nedostopni kraji, vlažni prostori, kopalnice, kad, v skrivališču [2], 

posebno mehak ovoj [6], pod zemljo, v gozdu, na vrtu, v hiši, mravljišče, mravljinčje 

kraljestvo [10], v kozarcu z marmelado, pločevinka s sladko pijačo, v usta [12], svet žuželk 

[14], v zadku samice, varno mesto, na vseh koncih sveta, cvetice [16], v špranjah, med listi 

cvetov, na rastlinju, v telesu kakšne živali, v gnijoče ostanke [24], tropski kraji, med listi in 

vejami [26], na človeške lase, na glavi, na dlakah po telesu, v obleki ljudi, dlake v 

spodnjicah ljudi, med živalsko dlako, na vzglavnikih, v kapah [28]. Dogajalni prostor 

vizualno ni določen. 

Književne osebe, ki nastopajo v slikanici, so: srebrne ribice, kresnice, nočni metulj, kačji 

pastir, mravlja, osa, pikapolonica, komar, bolha, kobilica, muha, strigalica, bogomolka, uš 

in knjižne uši. Vse so zunanje karakterizirane verbalno, vizualne karakterizacije ni, z 

izjemo knjižnih uši, ki jih lahko karakteriziramo z akcijo, saj so v dialogu z bralcem in jih 

lahko karakteriziramo zunanje in notranje. Knjižne uši so tudi personalizirane, medtem ko 

ostale žuželke niso. Perspektivo lahko razdelimo na dva dela, in sicer na perspektivo 

knjižnih uši in perspektivo bralcev. 

Čas je določen le verbalno z besedami in besednimi zvezami: tako dolgo [2], do danes, v 

času parjenja [4], ponoči [6], v trenutku, že davno pred dinozavri [8], kasneje, vsak dan, 

spomladi [10], potem, ko jih oplodijo [16], več mesecev [18], nekaj tednov [22] in podnevi 

[24]. 

Modalnost se izraža z mimetično upodobitvijo, in sicer z dejstvi oziroma opisi žuželk, in 

nemimetično z govorečimi ušmi, enostavno vizualizacijo in s komentarji uši, ki so 

vzporedni otroškim odgovorom. 
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3.7 Leposlovna slikanica – proza 

3.7.1 Zgodbe in nezgodbe 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Zgodbe in nezgodbe/Lilijana Praprotnik 

Zupančič; ilustracije Bori Zupančič. – 

Ljubljana: DZS, 1993. – (Zbirka Zapik) 

 

 

 

Slika 24: Zgodbe in nezgodbe, 1993. 

Lila Prap je zbirko Zgodbe in nezgodbe ustvarila v sodelovanju z možem Borijem 

Zupančičem. Ona je avtorica besedila, on pa je avtor ilustracij. Delo ni slikanica in zato ima 

besedilo večjo težo kot ilustracije, ki so izdelane v likovni tehniki risanja, verjetno s tušem. 

Narisane so na humoren način in so videti kot nekakšna karikatura prizorov iz besedila.  

Zbirka vsebuje 25 zgodb in 14 »nezgodb« (med slednje sodijo pesmi, igre besed in 

premetanke),v katerih so prisotni nonsens, humor in igranje z besedami: na primer 

primerjava med skladanjem melodij in skladanjem drv v skladovnico (9), fraze, kot je na 

primer »rep in glava zgodbe« (14), besedne igre kot na primer »Grega, rega« (86). Besedila 

so preprosta, razumljiva mlajšemu otroku. Zlasti »nezgodbe« z besednimi igrami 

spodbujajo otrokovo domišljijo.  

Večina kratkih pripovedi in drugih besedil ima po eno ilustracijo, na kateri je močno 

karakteriziran glavni lik besedila. Poleg vizualne upodobitve značaja je tudi verbalni, ki niti 

ni zaznamovan s pridevniki, ampak z dejanji. Dogajalni prostor zgodb in nezgodb se kaže 

verbalno, na primer v šoli (9), na deželi (11), na morje (16), Kurja vas (40), na dvorišče 

(78), medtem ko se vizualno kaže le z narisanimi predmeti, ki so značilni za določeno 

okolje, kot je na primer tabla v učilnici v zgodbi »O človeku, ki ni poznal težnosti« na 

strani 21, ali v mestu, narisanem v ozadju pesmi »Težka pesem« na strani 91.  
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Dogajalni čas je opredeljen v posameznih zgodbah z besedami in besednimi zvezami: 

nekoč je živel (12), tisti hip (20), ko priskaklja še lama (90) ipd. Ker gre za zbirko različnih 

besedil, ima vsaka zgodba in nezgodba svoj dogajalni čas in prostor. Nasprotno pa lahko 

modalnost določimo kar enotno za vse zgodbe, saj je dogajanje v vseh upodobljeno 

nemimetično. V vsakem delu besedila namreč zasledimo prvine nonsensa. 

3.7.2 Resnične pravljice in pripovedke 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Resnične pravljice in pripovedke/napisala 

in ilustrirala Lilijana Praprotnik Zupančič. 

– Ljubljana: Mladika, 1999. – (Knjižna 

zbirka Trepetlika; št. 28) 

 

Slika 25: Resnične pravljice in pripovedke, 1999. 

Resnične pravljice in pripovedke so prvo delo Lile Prap z lastnimi ilustracijami. V njej se 

vidi, da si avtorica dotlej še ni izoblikovala neke značilne ilustracije, kot je to mogoče 

videti v slikanicah. Kot likovno področje je Lila Prap izbrala delno risanje in delno slikanje, 

in sicer s tankim flomastrom, črne barve, s katerim je poudarila obrobe, barvano pa je z 

barvicami ali s kakšnim tekočim likovnim pripomočkom. Barve, ki jih je uporabila, so 

osnovne, nevtralne in sekundarne barve. Posebnosti ilustracij so, da so liki karikirani 

oziroma popačeni, zato mejijo že na estetiko grdega in so bralcu nekoliko grozljive. Vsaka 

barvna ploskev ima dodano obliko, narisano z odtenkom barve ploskve. Liki so 

nesorazmerni, imajo izrazito velike glave. Vsaka zgodba ima vsaj eno ilustracijo, ki 

prikazuje prizor iz zgodbe. Pri upodobitvi uporablja žive in močne barve, ni toliko 

kontrastov kot v njenih slikanicah.  

Knjiga vsebuje pravljice in pripovedke, v katerih prevladujejo motivi, kot so otroška 

radovednost, nauki (a ne življenjski), humor, ljubezen, sreča in prijateljstvo. Avtorica je 

uporabila enostaven jezik, poln humorja, slikanica pa vsebuje tudi otrokom nekoliko manj 
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znane besede, kot so na primer: predniki (9), ugovarjati (13), neugnano (22) ipd. 

Posamezna besedila so dolga od ene do osem strani in so primerna za otroke od sedmega 

leta starosti naprej.  

Dogajalni prostor je opredeljen z besedami in besednimi zvezami, kot so: v posebni radijski 

oddaji, (5), med odraslimi in med otroki (8), na Zemlji (9), na kavču pred televizorjem (11), 

ob njegovi zibelki (13), iz šole (14), doma (17), iz votline za drevesi (19), v kali (20), na 

kakšni oslovski veselici (22), pri kosilu (23), na svojem kupu (25), na svetu (26), med 

Ljubljano in Razdrtim (29), pod Nanosom (31), pred vrati (33), v kraljestvu (36), na dvoru 

(40), na licih (44), globoko v gozdu (48), v roki (52), na tla (57), v kotu (60), na ekranu 

(64), na velikana (70), v grajski zid (75). Informacijo o prostoru prinaša tudi ilustracija – iz 

vizualnega dela lahko določimo naslednje dogajalne kraje: na vrtu, na Zemlji, ob zibki, v 

zibki, ob cesti, v gozdu, na pašniku, v jedilnici, v gorskem svetu, v mestu, pri nebotičnikih, 

v mestu, v sobi, v kuhinji, v kraljestvu, v kraljevi sobani, ob mlaki, v dvigalu, ob 

računalniku, v računalniški igrici. 

Dogajalni čas je verbalno prikazan z besedami: nekoč, pred davnimi časi (5), ponoči (9), 

prvo noč (13), še danes (17), cela tisočletja (20), potem (25), nekega dne (28), takrat (32), 

lani (38), naslednjič (43), ves čas (50), nikoli (57), ko se je znova ozrl (62), precej časa 

(67), po kratkem boju (71), čas pa lahko določimo tudi iz vizualnega dela: podnevi, ponoči, 

ob rojstvu, ob lepem dnevu, poleti, spomladi, v sedanjosti in v času vitezov.  

Liki, ki nastopajo v pravljicah in pripovedkah in so verbalno opredeljeni, so naslednji: 

ljudje, mali radovedneži (5), oče, sinček (6), pripovedkarji, lažnivci (8), mama, rojenice 

(13), fantek, učitelji (14), prijateljica (19), osli (20), brata (23), velikan Blok (26), kipar 

Robba (29), šofer (33), kralj in kraljica (36), snubci (39), čarovnik (40), princeska (44), 

radovedna žaba (48), veverici (55), elegantni gospod (59) in nevarna kreatura (70). 

Vizualno nastopajo tudi babica, gospod, vila, otrok, deček, ptič, sovi, osel, kraljica, 

čarovnik, princeska, kraljična, žaba, deklica, jež in bojevnik. Liki so karakterizirani 

verbalno in vizualno, in sicer notranje in zunanje. V verbalnem delu lahko notranjo 

karakterizacijo zaznamo v besedah, kot sta na primer »razigrana in dobre volje vila« (str. 

48), zunanjo karakterizacijo pa z »najlepša kraljična« (36). Vizualno so liki karakterizirani 

akcijsko, in sicer z izrazi na obrazu, ki prikazujejo nasmeh, žalost ali prestrašenost. 
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Modalnost se kaže predvsem z nemimetično upodobitvijo neresničnih prizorov, saj je v 

zgodbo večkrat vpleten nonsens. 

3.7.3 1001 pravljica 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

[Tisoč in ena] 1001 pravljica/[napisala, 

narisala] Lila Prap. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2005. – (Zbirka Žlabudron) 

 

Slika 26: 1001 pravljica, 2010 

Likovna tehnika ilustracij v slikanici 1001 pravljica je risanje s suhimi pasteli na temno 

podlago, na platnicah, pa so deli ilustracije poudarjeni s parcialnim UV-lakom. Ilustracije 

vsebujejo močne barve in so polne kontrastov. Prevladujejo rdeča, zelena, modra, rjava in 

rumena barva, poleg teh pa najdemo tudi oranžno, vijolično in belo. Posebnosti v slikanici 

so enostavne oblike in liki, obrobljeni s črno barvo. Slike učinkujejo, kot da so ilustrirane z 

dvorazsežnim pristopom, vendar sta v resnici to dve sliki, ki pripovedujeta svojo zgodbo, 

torej sta izdelani s tradicionalnim pristopom. Besedilo ni nikoli na slikovni podlagi. 1001 

pravljica je edina avtorska slikanica Lile Prap, ki ima oštevilčene strani. 

Tema pripovedi so zgodbe iz domišljijskega sveta, motivi pa so vzeti iz različnih znanih 

pravljic, ki jim je skupna temeljna pravljična značilnost, da dobro premaga zlo. Jezik v 

slikanici je preprost, vendar že vsebuje nekaj neznanih besed, na primer okorno (11), 

uborna starka (17) ipd. Slikanica je zgrajena tako, da na začetku vsebuje avtoričin nagovor 

in navodila za branje pravljice. Začnemo lahko na prvi ali drugi strani knjige, vendar potem 

moramo na dnu strani prebrati dve vprašanji, ki nas sprašujeta, kako bi želeli nadaljevati 

zgodbo. Poleg vprašanj je zapisana številka strani, na katero moramo obrniti, da lahko 
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beremo naprej.
4
 Dragica Haramija je zapisala, da lahko v tej slikanici preberemo 264 

pravljic (Haramija 2007, 59). Naslovnik slikanice je lahko predšolski otrok ob pomoči 

starejšega bralca ali otrok nad 7 let, ki že obvlada male tiskane črke in zmore slediti tudi 

daljšim in bolj zapletenim zgodbam. V delu Lile Prap se namreč prepleta več ljudskih in 

klasičnih umetnih pravljic, in sicer Janko in Metka, Trije medvedki, Rdeča kapica, Zlata 

ribica, Stvor, Žabji kralj, Aladin, Sneguljčica, Trije prašički in Trnjulčica. Pred branjem 

1001 pravljice je dobro, da otrok pozna vse naštete pravljice. 

Prostor, v katerega je postavljeno dogajanje, je izražen z besedami: po hiši, v hišici sredi 

gozda, gozd, na poti (1), zdoma, ob jezeru v gozdu, v gozdu (2), v hišici, po gozdu, v 

posteljici, temačni gozd (3), po poti skozi gozd, jasa polna rožic (4), jezero sredi gozda, v 

vodo, v gozd (5), globoko v gozd, pred vrati mogočnega gradu, v razkošnih sobanah, v eni 

od soban, v čudnem gradu, domov, iz gradu, v najvišjo sobo v grajskem stolpu (6), z jase, 

babičina hišica, med rožami na oknu, v hišico, pri postelji (7), v posteljo, do hišice, v 

babičini postelji (8), v gozd, v zapuščeno hišico, pred vrati hišice (9), iz gradu, skozi gozd, 

proti domu, pred pisano hišico na gozdni jasi, na pragu, notri (10), proti vratom, iz gradu, 

zunaj gradu, med cvetlicami, v gozd, v stekleničko, pred samotno hišico sredi gozda, v 

hišici, v najbližjo posteljo (11), po gozdu, pred babičino hišico, v hišico, na babičini 

postelji, iz volkovega trebuha, v trebuh, v gozd (12), po gozdu, z dreves, pred velikim 

mravljiščem, med cvetlicami, iz stekleničke (13), hišice, pred hišico, iz košarice, v gozd 

(14), v hišici, v kletko, v kuhinjo, iz kletke (15), globoko v gozd, pred mogočnim gradom, 

na edinem oknu grajskega stolpa, v okensko polico, v omaro, v sobo, k odprtemu oknu, v 

globino (16), grad sredi gozda, po poti, v bližnje jezero (17), v stekleničko, med grmovje, v 

gozd (18), v gozdu, hišico, hišico iz slame, majava koliba, v gozdu, po gozdu (19), v hišico, 

v gori, po hišici, v eni od posteljic, po gozdu, domov, pri nas (20), globoko v gozd, na 

bregu jezera, iz vode, v vodo (21), iz hišice, bližnje jezero, z brega, na dnu jezera, v deželi 

(22), po gozdu, ob jasi, v svojo hišico, k svojemu bratu, v njegovo trdno zidano hišico, v 

hišico, po dimniku, v lonec, na ognjišču, v gozd (23), v kletki, pred ognjiščem, med 

ognjene zublje na ognjišču, po gozdu (24), k staršem, k meni, domov, do gradu, cvetlična 

jasa pred gradom, med cveticami (25), domov, pred vrati, v svojo hišico, v stekleno krsto 

                                                 
4
 Slikanica je dostopna tudi v obliki e-knjige, ki z interaktivnostjo bralcu omogoča še večjo angažiranost v 

sami zgodbi. 
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sredi jase, po vsem kraljestvu, v gozd (26), hišico, iz skrinje v kotu sobe, proti domu, 

domača vas, v gozdu (27), na belem konju, na njihov grad v deveti deželi, v najlepši 

pravljici na svetu (28). Prostor je ponekod opredeljen le verbalno (v takih primerih je na 

sliki prikazana karakterizacija likov), ponekod pa se kaže verbalno in vizualno, nikoli ne le 

vizualno. 

V slikanici nastopajo književni liki: deklica, deček, trije medvedki, volk, babica, žaba, 

stvor, čarovnica, trije prašički, sedem palčkov, kraljevič. Vizualna karakterizacija je v 

slikanici dobro prikazana, saj je ljubka in prijazna deklica ilustrirana zelo stereotipno, torej 

z nasmehom na obrazu, rdečimi lički, ljubko podobo, v razigrani akciji, medtem ko je 

nagajivi in nesramni deček prikazan z nekoliko nagajivim nasmehom na obrazu in s 

skuštranimi lasmi. Vizualno so tudi prikazana čustva, kot so na primer strah (6), žalost (16) 

ter zloba (17). Verbalno so liki karakterizirani s pridevniki, kot so na primer: ljubka in 

prijazna, majhna (1), nagajiv, nesramen (2), največji, mali (3), drobcena (5), grozljivi (11), 

betežna (14) ipd.  

Čas se verbalno odraža z besedami in besednimi zvezami: nekega dne (1), ves čas, nekega 

dne, od jutra, nekaj časa, potem (2), pravi čas (3), ko je priskakljala do jase, nenadoma, 

nikoli (4), dolgo, ko je že skoraj obupal, medtem (5), naslednje dni, čez čas, tedaj (6), 

medtem, ko so se vrata odprla (7), čez čas, potem (8), potem (9), naposled, nenadoma (10), 

šele pred hišico (11), med potepanjem, zdaj (13), leta in leta, nekega dne, v hipu, med 

vreščečim smehom (14), dan za dnem, vsako jutro, čez mesec dni, danes (15), hip zatem 

(16), pred tristo leti, pred dvesto leti, zadnjih sto let (18), nekega dne (19), čez dan, takoj, 

ko si odpočije (20), čez nekaj časa (21), za vse večne čase, pozno v noč (22), nikoli več 

(23), potem, nikoli več (24), čez leto in dan (25), noč in dan, nekega dne, po dolgem 

tavanju (26), nikoli več, do konca svojih dni (27).  Večinoma je čas določen verbalno, le v 

nekaj primerih lahko vizualno razberemo, da dogajanje poteka podnevi(modro nebo), v 

nekaterih primerih bi lahko rekli, da se dogaja v mraku ali zvečer (temnejša modra barva), 

ob sončnem zahodu(rdeča barva). Zgodbo pripoveduje odrasli ali otrok, lahko pa rečemo, 

da je pri branju delno prisotna otroška perspektiva, saj otrok izbira potek zgodbe. Po 

opredelitvi slikanic po Kobe (1987) namreč lahko 1001 pravljico uvrstimo med 

aktivizirajoče slikanice, saj lahko otrok sam izbira potek pravljic (kam se bo napotil 



57 

 

književni junak in kaj bo storil v nadaljevanju). Gibanje in celoten potek dogajanja sta 

določena s številkami strani, torej ni mogoče branje slikanice po vrsti. 

Modalnost je prikazana z mimetično (elementi so deklica, deček, družina, običaji) in z 

nemimetično upodobitvijo, ki jo zaznamujejo personalizirane živali, ljudje z nadnaravnimi 

sposobnostmi, nenavadnimi predmeti, kot je na primer hišica iz slaščic, in metamorfoza, tj. 

spreminjanje podob. 

3.7.4 Jezične zgodbe 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Jezične zgodbe/Lilijana Praprotnik 

Zupančič: [ilustriral Bori Zupančič]. – 

Ljubljana: Mladika, 2009. – (Knjižna 

zbirka Planika) 

 

 

Slika 27: Jezične zgodbe, 2009 

Jezične zgodbe je naslov druge knjige, ki jo je Lila Prap ustvarila v sodelovanju s svojim 

možem Borijem Zupančičem. Ilustrator je izbral likovno tehniko risanje s tankim 

flomastrom in z barvicami. Uporabil je zeleno, rjavo, modro, rdečo, vijolično, belo in 

rumeno barvo. Posebnost njegovih ilustracij so oglate oblike: ljudje imajo namreč 

štirikotno obliko glave, zelo malo je ovalnih oblik.  

Zgodbe vsebujejo nonsens in humor, s katerim so predstavljeni različni nauki. V vsaki 

zgodbi gre namreč za neko besedno zvezo, ki je ne moremo razumeti dobesedno, kot je 

razumljena in obravnavana v zgodbah. V resničnem življenju na primer že besed iz prvega 

naslova, tj. »Zgodba o dečku, ko so mu šle besede težko z jezika«, ne bi razumeli 

dobesedno, v besedilu pa gradi zgodba na dobesednem razumevanju. 

Dogajalni prostor je opredeljen z besedami in besednimi zvezami: z jezika, z dvorišča (4), 

pod pazduho, med prsti na nogah, na hrbtu, na vratu (6), na sprehodu, v bolnico (8), na tla, 
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v cirkus, živalski vrt, nad glavo (10), na klopi, v parku (12), sosednja dežela (14), v glavo, 

v sredo čela (16) ipd.  

Književne osebe so karikirane, in sicer tako verbalno kot vizualno, njihova poimenovanja 

so splošna: deček, mama, očka, babica, sestrica, bratec, muca, kužek, miška (4), človek (6), 

gospod, sosedov pinč, sosedovi otroci, potepuška mačka (8), muha, slon (10), kraljevič, 

princeska (14), deček, njegova mati in oče, sošolec, prijatelj (16), učitelji (18), ženica (20), 

šibkejši otroci (22), učitelj telovadbe (36), 7 lačnih ust (38), kosmata vest (40), urar, ure 

(42), učiteljica slovenskega jezika (44).  

3.8 Leposlovna slikanica – poezija 

3.8.1 To je … 

 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

To je …/Lilijana Praprotnik Zupančič :  

[ilustrirala Jelka Godec Schmidt]. – 

Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 

1996. – (Knjižnica Čebelica) 

 
 

Slika 28: To je ..., 1996 

To je … je zbirka ugank avtorice Lile Prap. Slikanica z ugankami je knjižica manjšega 

formata, značilnega za Zbirko Čebelica, le da ima trde platnice. Ilustrirala jo je Jelka Godec 

Schmidt in pri tem kot likovno področje uporabila risanje, in sicer s suhimi pasteli na svetlo 

podlago. Barve, ki jih je ilustratorka v večini uporabila, so zelena, rjava, rožnata, siva, 

rdeča, rumena in modra, poleg teh sta še vijolična in oranžna.  

Tema ugank so živali in predmeti, predstavljeni s humorno obarvanimi motivi. Jezik je 

preprost in otrokom razumljiv. Vsaka uganka ima svojo stran v knjigi, rešitev zanjo je 

razvidna iz ilustracije. Posebnost je besedilo v verzalkah, ki je zapisano v polkrogu. 

Uganke so zapisane v verzih z zaporednimi rimami (aabb), zato jih uvrščamo med poezijo. 

Naslovnik dela je otrok, star približno 4 leta. 
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Verbalno je književni prostor, izražen z besedami vrt [2], ob mlaki [4], z neba [5], zibelka 

[6], okrog [7], iz smeti, na nos, v lonec [8], v gozdu, v naši uri [9], v kleti [10], na nebu 

[12], kraj ceste [13], na svetlobi [14], v zrak [15]. Iz vizualnega dela lahko razberemo, da je 

dogajalni prostor na vrtu/travniku, mravljišče, mlaka, ob oknu, v kurniku, na loncu, v uri, 

na vreči, na travniku, na nebu. 

V slikanici so književni liki v verbalnem delu karakterizirani notranje kot na primer »trmast 

za dva« (str. 1), in zunanje karakterizirani kot na primer »zelena gospodična« (str. 4). Liki 

so karakterizirani tudi vizualno: luna je na primer personalizirana, saj ima oči in usta (str. 

5). Pripoveduje lahko odrasli ali otrok, torej tisti, ki zastavlja nekomu drugemu uganko. 

Verbalni in vizualni del je prikazan s perspektive otroka, ker imajo liki človeške lastnosti, 

čeprav to niso: semafor ima na primer roke (str. 13). 

Dogajalni čas je verbalno izražen z besedami ponoči [5], potem [8], vsako uro [9], cele noči 

[10], poleti, pozimi [11]. Iz vizualnega dela lahko določimo, da se dogaja ponoči, poleti ali 

spomladi, v deževnem dnevu, v večini primerov pa se časa ne da določiti, saj je ozadje le 

barvna podlaga. Uganke lahko beremo v poljubnem vrstnem redu, saj se ne navezujejo ena 

na drugo. Modalnost se kaže z mimetično upodobitvijo resničnih živali, rastlin in 

predmetov, medtem ko sta nemimetični upodobljena slika in personalizacija likov. 

3.8.2 Male živali 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Male živali/Lila Prap. – Ljubljana :  

Mladinska knjiga, 1999. – (Zbirka 

Žlabudron) 

 

 

Slika 29: Male živali, 1999 

Likovna tehnika ilustracij v slikanici Male živali je risanje s suhimi pasteli na temno 

podlago. V njej prevladujejo modra, rjava, črna in zelena barva, poleg teh pa najdemo še 

rumeno in belo. Tema slikanice je življenje živali, motivi pa so podobe iz sveta žuželk. 
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Motivi so predstavljeni igrivo, humorno in z besednimi igrami. Avtorica uporablja preprost 

jezik, ki ga razumejo otroci od četrtega leta naprej. Slikanica je sestavljena iz več pesmi o 

malih živalih, vsaki dve strani odprte knjige sta namenjeni eni žuželki. Pesmi vsebujejo 

rime, ki so melodično zanimive najmlajšim. 

Prostor je v verbalnem delu opredeljen z besedami in besednimi zvezami: Škofja vas, na 

vrtu, kraj bele poti [3], Borovnica [5], okolica Frama[6], Rimske Toplice, prašne police [9], 

Novo mesto, oltar [10], Gornje Laze [13], Mozirje, na gradu iz krompirja [14], Bovec, v 

gozdu [17], Medvode [18], pred vsako lučko [21], Sežana, zeleno dobravo [25], Jesenice 

[26]. S pomočjo vizualnega dela je dogajanje mogoče postaviti na oder, na travnik, na 

plenico, v sadje, na knjižno polico, v pajčevino, v dlake, na obraz, na cvetlico, na mizo, v 

les, na travnik. 

V pesmih nastopajo suha južina Matija [1], pikapolonica Polonica Pika [3], Oto Molj [6], 

glista Krista, otroci [7], Agata uš [10], Berta Pajek [11], Franc Komar [11], Adolf Bolha, 

bolhati pes mešanec brez gospodarja, čistokrvni ovčar [14], Herman Ulrik Kolorado [15], 

klop Črtomir, lovec [18], Lenart Trot, čebela [19], vešča Meta, vnučka [22], lesni črv, 

mojster Miha [23], mravlja Pavlja, živinčeta [26], kresnica Lučka, kresnice, črički [27]. Vsi 

nastopajoči liki so prikazani verbalno, vizualno pa le tisti, o katerih pesem govori. 

Karakterizirani so vizualno zunanje in verbalno notranje. Notranja karakterizacija se kaže v 

pojmih: ljubka in družabna dama [7], važno se sprehaja [10], mogočni vitez [15], veliki 

mislec modruje [19], nevedno vnučko [22]. Iz vizualnega dela je razviden značaj likov, 

medtem ko verbalni del pri bralcu ustvari hudomušno melodijo, ki značaj likov še podkrepi. 

Slikanica je napisana s perspektive otroka, saj so male živali poosebljene. 

Čas se verbalno kaže z besedami: vsako nedeljo [3], vsak dan [15], nekoč [18], čez leta 

[22], vsako jutro, zgodaj [26], v mraku [27]. Vizualno lahko določimo čas dogajanja 

zvečer, ponoči, podnevi, poleti, jeseni. Gibanje v slikanici je akcijsko, kajti liki so v nekem 

premikanju.  

Ker je slikanica zbirka pesmi, lahko beremo v nedoločenem vrstnem redu. Modalnost je 

tukaj zelo zanimiva, saj je mimetična značilnost malih živali upodobljena na nemimetičen 
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način: na primer Berta Pajek vsakega ženina, ki izhaja iz druge vrste žuželk, poje še pred 

poroko [11]. 

3.8.3 Živalske uspavanke 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Živalske uspavanke/Lila Prap. 

– Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. – 

(Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 30: Živalske uspavanke, 2005 

Likovna tehnika v slikanici Živalske uspavanke je risanje s suhimi pasteli na temno 

podlago. Prevladujoče barve so modra, rjava, oranžna, zelena, poleg teh pa se pojavljata 

tudi rumena in bela barva. Posebnost prav te slikanice je v tem, da avtorica pri ilustracijah 

ni uporabila dvorazsežnostnega pristopa, ampak je čez eno celo stran upodobila žival na 

ozadju najprej v okvirčku, ki ga je postavila v večji prostor, z enakim ozadjem. Slika daje 

vtis prizora, ujetega skozi povečevalno steklo. Druga stran je namenjena uspavanki. Vse 

uspavanke so napisane na levi strani, poleg besedila pa je še ena slika z motivom iz 

besedila.  

Tema slikanice so živali, motivi pa zaspanost, sanjavost in spanje. Lila Prap je uporabila 

preprost jezik, primeren za otroke od tretjega leta starosti oziroma tudi za predšolske 

otroke, ki že znajo brati, saj je besedilo napisano z velikimi tiskanimi črkami. Uspavanke 

nimajo enotne oblike rime, ampak ima vsaka drugačno vrsto, od oklepajoče (abba), ki jo na 

primer najdemo v Uspavanki za kače, do zaporedne (aabb) na primer v Žabji uspavanki. 

Rime so ustvarjene z izvirnimi načini pripovedi, saj so vključena tudi oglašanja živali, (na 

primer Uspavanka za ribe: (U –) ali Mačja uspavanka (Mrrrnjav, brrrnjav). Ta zvočnost 

pritegne otroka in ga motivira za poslušanje. 
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Dogajalni prostor je prikazan verbalno z besedami na nebu [3], na bregu, čez vodnjak [13], 

po mlečni cesti [17], svet [21], iz vizualnega dela pa lahko razberemo, da se dogaja zunaj, 

ob kokoši, ob mački, na tleh, v vodi, v mlaki, v puščavi, na snegu, ob zibki, v pajkovi 

mreži. 

Živali so v večini karakterizirane le zunanje. Verbalno karakterizacijo zaznamo iz oznak, 

kot sta na primer »ovčka je zaspana« [19], »ljubka mala krava« [17], vizualno pa lahko 

živali karakteriziramo po tem, da se smejijo. Sicer je tudi posredno zaznati notranjo 

karakterizacijo v besednih zvezah, kot sta na primer: »čas za vragolije« [1], »ne bom se 

bal« [9]. Književni liki, ki se pojavljajo v slikanici, so čuk, kokoš in piščanec, mački, miš, 

pes, ribi, žabi, kači, krava, ovčke, medveda, slon, pajka in čriček. 

Književni čas se verbalno lahko razbere iz besed: noč, čas za vragolije [1], noč za nočjo [7], 

mrak [13], do pomladi [21], ko mrak se spusti [27], iz vizualnega dela pa lahko razberemo, 

da se dogaja ponoči, ob polni luni, pozimi in v jasni noči.  

Pesmi lahko beremo s perspektive otroka ali odraslega. Otrok namreč razmišlja o tem, da 

ima vsaka žival svojo uspavanko, ki jo potrebuje, da lahko zaspi, vendar za to potrebuje 

odraslega, ki mu jo bo povedal. Modalnost je upodobljena nemimetično, saj je prepričanje, 

da žival potrebuje uspavanko, da lahko zaspi, plod domišljije. Mimetično so upodobljene 

živali, ki obstajajo tudi v realnem življenju. 

3.8.4 Moj očka 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Moj očka/[napisala, narisala] Lila Prap. – 

1. natis. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2007. – (Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 31: Lila Prap, Moj očka, 2007 

Likovna tehnika ilustracij v slikanici Moj očka je risanje s suhimi pasteli na temno podlago. 

Avtorica je uporabila kontrastne barve. Prevladujejo namreč rjava, modra, rumena, zelena, 
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poleg teh pa so še bela, rdeča, rožnata in oranžna. Posebnost v tej slikanici so črne črke, 

vedno napisane na beli podlagi, poleg tega pa je na platnicah dodan parcialni UV-lak. Tema 

slikanice je družina, motivi pa so radost, igrivost, starševska ljubezen in medsebojni odnos. 

Jezik v slikanici je preprost, pesniški. Naslovnik slikanice je lahko otrok od tretjega leta 

starosti naprej. 

Verbalni del je v verzih, ki vsebujejo pretrgano rimo (abcb). Vsaka ilustracija je ustvarjena 

z dvorazsežnostnim pristopom, vsebuje pa tudi prvine stripa, saj vsak otrok oziroma mladič 

govori o svojem očetu. Njegove značilnosti so predstavljene na igriv, malo humoren, a 

realističen način.  

Književni prostor je večinoma prikazan le vizualno s prizori, kot so: v domači sobi, v 

Afriki, Avstraliji, Aziji, na domačem vrtu, v gozdu, brlogu, na drevesu, verbalno pa 

opredeljujejo dogajalni kraj besede: do oblakov [7], vsepovsod, na hrbtu [13], v naročju 

[28].  

Na prvi pogled bi lahko rekli, da bo slikanica prikazovala človeški svet, vendar ga le na 

naslovnici, prvih dveh in zadnjih dveh straneh, vmes namreč prikazuje živalski svet. 

Vizualno in verbalno predstavlja dober odnos med očetom in sinom oziroma odraslo 

živaljo in mladičem. Verbalno nikoli ne izvemo, za katero žival gre, ampak lahko to 

naslovnik razbere le iz vizualnih elementov. Pesmi so grajene tako, da nagovoru »To je moj 

očka!« sledi opis lastnosti očeta posamezne vrste. Karakterizacija likov je vključena 

predvsem v vizualni del, saj so vsi liki nasmejani, verbalno jih lahko karakteriziramo le 

preko ritma, ki ga ustvarimo ob branju verzov, kar je seveda odvisno od interpretacije 

posameznika.  

Besedilo je zapisano s perspektive otroka, kar je nazorno nakazano z obliko stripa (besedilo 

je zapisano v oblačkih poleg otroka). To je sicer v nasprotju s teorijo Marie Nikolajeve, ki 

pravi, da mora v primeru, kadar je pripovedovalec nekdo znotraj slikanice, biti ta čelno 

obrnjen proti dogajanju in ne proti bralcu. Lahko pa razumemo besedilo kot dialog med 

likom znotraj slikanice in bralcem. 
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Dogajalni čas je določen verbalno z naslednjimi izrazi: čas tega sveta [15], pozno v noč 

[26], jutro [26], vizualno pa z deli dneva: podnevi, ponoči in zvečer. Gibanje v slikanici je 

prikazano verbalno in vizualno: verbalno skozi opis lastnosti, v vizualnem delu pa so liki 

prikazani ves čas v gibanju. Ni nujno, da slikanico beremo od prve strani do zadnje po vrsti, 

kajti štirivrstičnice se pomensko ne navezujejo ena na drugo, temveč ima vsaka svojo 

zgodbo. 

Modalnost je prikazana z mimetično upodobitvijo, kajti živali zares obstajajo, lastnosti, ki 

jih opisuje, so realne in prav tako je realen tudi odnos med očetom in otrokom. 

Nemimetična je vizualna upodobitev človeških lastnosti živali, ki poleg tega tudi govorijo. 

3.8.5 Kam gredo sanje 

Praprotnik Zupančič, Lilijana 

Kam gredo sanje/[napisala, ilustrirala] 

Lila Prap. – 1. natis. – Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2008. – (Zbirka 

Žlabudron) 

 

 

Slika 32: Lila Prap, Kam gredo sanje, 2008 

Slikanica avtorice Lile Prap Kam gredo sanje ima posebnost že na platnicah, saj so deli, ki 

jih je želela avtorica poudariti, prevlečeni s parcialnim UV-lakom. Ilustracije so ustvarjene 

z likovno tehniko risanja s suhimi pasteli na temno podlago. Barve, ki prevladujejo, so 

modra, rumena, zelena, poleg teh še bela in rjava. Vse so močne in kontrastne. Liki so 

preproste oblike, predmeti in ljudje zavzemajo velik prostor na strani, ilustracije so 

upodobljene z dvorazsežnostnim pristopom, besedilo pa je zapisano povrhu ilustracij. 

Prvotno naj bi bila to slikanica o strojih (http://www.youtube.com/watch?v=3lrnyCTS4ro, 

3. 10. 2012), vendar na podlagi besedila lahko ugotovimo, da so tema in motivi povezani s 

sanjami. Jezik je preprost, pesniški, besedilo je v rimah. Slikanica je zgrajena tako, da sta 

vsaki kitici namenjeni dve strani v knjigi, verbalno in vizualno pa je slikanica paralelna. 
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Naslovnik slikanice Kam gredo sanje je otrok od tretjega leta starosti naprej. Otrokom je 

besedilo razumljivo in vsebuje njim smiselna vprašanja ter spodbuja njihovo domišljijo.  

Dogajalni prostor je v večini primerov prikazan verbalno in vizualno hkrati(na primer: na 

ladji skozi ocean [6], čez nebo [7], na drugem planetu [9], na morskem dnu [11], v puščavi 

[16], sredi gozdne jase [17], v travi [20], v pravljici [22], skladišče sanj [23], globoko v 

zemlji [25]. Samo verbalno sta prikazana prostora: večni led [14], v naših glavah [27]), le 

vizualno pa: v sobi, v helikopterju, na Antarktiki, kombinirani stroj, v avtu, na ladji, v 

letalu, v vesoljskem plovilu, v podmornici, v lokomotivi, v kočiji, v viličarju. 

Književni liki, ki nastopajo v slikanici, so otrok, pes, ptice, hobotnica, ribe, pingvini, 

kamele, žirafi, metulji, miši, mačka. Vsi ti liki so prikazani zgolj vizualno, zunanje in 

notranje je karakteriziran predvsem otrok, ki je nasmejan, vedoželjen in radoveden. Liki v 

verbalnem delu niso karakterizirani. 

Pripovedovalec je bralec, ki pripoveduje s perspektive odraslega ali otroka, vendar 

večinsko s perspektive slednjega, saj si lahko le otrok predstavlja otroka v strojih, ki jih 

sicer upravljajo odrasli. Besedilo je napisano z malimi tiskanimi črkami, zato ga mora 

mlajšim otrokom brati starejši bralec.  

Iz vizualne pripovedi lahko razberemo, da je čas dogajanja podnevi, ponoči, poleti ali 

spomladi in pozimi. Ikonotekst lahko beremo različno, ne od prve strani do zadnje po 

vrstnem redu, ampak kot želimo, kajti kitice se med seboj ne povezujejo. Modalnost je 

upodobljena mimetično, kajti dogaja se večinoma v realnem prostoru, nemimetični pa sta 

upodobitev otroka v strojih ter motiv iskanja sanj. 
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3.9 Lila Prap kot soavtorica slikanic 

3.9.1 Všeč so mi barve 

Hicks, Barbara Jean 

Všeč so mi barve/[besedilo] Barbara Jean 

Hichs in [prepesnila in ilustrirala] Lila Prap. – 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 2005. – (Zbirka 

Žlabudron) 

 

 

Slika 33: Všeč so mi barve, 2005 

Slikanico Všeč so mi barve je Lila Prap prevedla in prepesnila ter ilustrirala. Ilustracije so 

ustvarjene z likovno tehniko risanja s suhimi pasteli na temno podlago. Barvno je zelo 

kontrastna, avtorica pa je uporabila osnovne barve, z malimi dodatki rjave in vijolične. 

Tema slikanice so barve, motiva pa radovednost in melodija. Jezik je preprost, primeren za 

otroke od tretjega leta naprej. V verzih je prisotna pretrgana rima (abcb).  

Prostora verbalno ne moremo določiti, medtem ko lahko iz vizualne perspektive razberemo, 

da je dogajanje postavljeno na drevo in vrt. Književni liki v slikanici so barve, in sicer kot 

skupina in ne kot posamezna barva. Lahko pa vidimo, da je avtorica predstavila značilnosti 

barv s pomočjo živali in rastlin: na primer barve so »hitre in počasne« (Všeč so mi barve 

2005, str. [3, 4]), »hitro« je uprizorjeno s skakajočimi žabami in počasno s »počasi« 

premikajočo želvo. Slika ima v slikanici Všeč so mi barve le dekorativno funkcijo, saj le 

reflektira besedilo. 

Čas dogajanja verbalno ni določen. S pomočjo vizualnega dela lahko ugotovimo, da se 

dogajanje odvija poleti in spomladi, zaradi črnega ozadja pa ne moremo opredeliti dneva. 

Modalnost se kaže z mimetično upodobitvijo značilnosti barv in nemimetično upodobitvijo 

barv živali. 
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3.9.2 Všeč mi je črna, všeč mi je bela 

Hicks, Barbara Jean 

Všeč mi je črna, všeč mi je bela/ 

[besedilo] Barbara Jean Hichs in  

[prepesnila in ilustrirala] Lila Prap. – 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 2005. – 

(Zbirka Žlabudron) 

 

 

Slika 34: Všeč mi je črna, všeč mi je bela, 2005 

Likovna tehnika v slikanici Všeč mi je črna, všeč mi je bela je risanje s suhimi pasteli na 

temno podlago. Barve so črna, bela, rdeča, modra, zelena, rumena. Posebnost pri tej 

slikanici je v tem, da je avtorica pri vsaki upodobitvi uporabila neko barvno podlago, s 

čimer bela in črna prideta še posebej do izraza. S tem je like postavila v prostor. Tema 

slikanice so barve s poudarkom na črni in beli, motiva pa poetičnost in otroška 

radovednost. Jezikovno se na prvi pogled zdi slikanica enostavna, vendar to ni povsem res. 

Čeprav je besedilo zapisano v velikih tiskanih črkah, ki jih lahko berejo že najmlajši bralci, 

pa so besedne zveze, kot je na primer besedna zveza »dlan v dlani« (Všeč mi je črna, všeč 

mi je bela 2005, str. [24]), metaforične in jih najmlajši ne razumejo povsem. Besedilo je 

zapisano v verzih, vendar ti ne vsebujejo rime, kar je morda za mlajše otroke manj 

privlačno. Otroku okoli tretjega leta starosti so zanimive predvsem ilustracije, medtem ko 

je besedilo na določenih mestih zanj prezahtevno.  

Prostor verbalno ni določen, vizualno pa lahko dogajanje umestimo v prostore, kot so: 

zunaj, na travniku, v glasbeni učilnici. Književni liki sta barvi, in sicer črna in bela, ki sta 

predstavljeni s pomočjo živali in ljudi, kot so na primer: »pikice in pike, majhne in velike« 

(Všeč mi je črna, všeč mi je bela 2005, str. [13, 14]). Na dveh straneh je z 

dvorazsežnostnim pristopom ilustracija psov pasme dalmatinec, enega odraslega in petih 

mladičev. Odrasli pes ima velike pike, mladiči pa majhne.  
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Časa iz verbalnega dela ne moremo razbrati, medtem ko lahko vizualno določimo, kaj se 

dogaja ponoči, pozimi in podnevi. Slikanico lahko beremo le od prve strani do zadnje (v 

literarnem zaporedju). 

3.10 Povzetek ugotovitev o slikanicah Lile Prap 

Lila Prap je s svojimi slikanicami prodrla med bralce doma in v svetu. Predvsem so znane 

tiste, enostavne ilustracije, ki so le praforme resničnih podob. V njenih prvih delih še ni 

zaznati njenega značilnega sloga, ki se je razvil v poeziji z naslovom Male živali (1999). V 

večini slikanic ilustracija prikazuje zrcalno podobo besedila, v informativnih pravljicah pa 

so na primer tudi drobne živali (npr. žuželke) predstavljene kot poudarjeno velike. 

Slikanice Lile Prap imajo široko publiko, kajti primerne so za otroke, stare od tri leta pa do 

sedem let ali celo več. Zanimive so za odrasle bralce, kar pomeni, da imajo dvojnega 

naslovnika. Za njene ilustracije je značilen učinek temnih barv, ki nastane zaradi risanja na 

temno, črno podlago. S to podlago umetnica ustvari črno črto okoli likov, saj pusti med 

likom in drugo barvno črto nekaj milimetrov prostora, tako da nastane črta, ki ima funkcijo 

nazornejšega, jasnejšega in lažjega branja ilustracij.  

Avtorica uporablja vse vrste črk, tako male in velike tiskane kot tudi pisane črke, ki pa so 

individualizirana pisava in se posamezne črke po obliki razlikujejo od tistih, ki se jih učijo 

otroci v šoli. V besedilu slikanic je večkrat zaznati nonsens in humor, poleg tega pa bralec 

lahko iz besedila izve marsikaj novega, poučnega.  

V slikanicah Lile Prap je najti vse značilnosti slikanice: 

1. Književni prostor lahko beremo verbalno in vizualno: verbalno najdemo posredne 

opise, kam je postavljeno dogajanje, vizualno pa je v večini primerov ozadje, iz 

katerega bi lahko razbrali dogajalni prostor, zgolj dekorativno. 

2. Književnih oseb je relativno veliko in je njihova karakterizacija večinoma zunanja tako 

v verbalnem kot v vizualnem delu. Liki v večini niso karakterizirani po imenu, saj jih 

avtorica ni želela ločiti po spolu. Avtorica je ilustrirala živalske praforme z dodanimi 

človeškimi lastnostmi, ki so nakazane z mimiko obraza (npr. žalost, sreča, strah, 

veselje). 
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3. Perspektiva oziroma pozicija pripovedovalca je transferna, saj se na otroka prenaša 

neko znanje, in literarna ali percepcijska, ki se v večini primerov kaže v poeziji. Z 

zunanjo fokalizacijo lahko močno vplivamo na poslušalca, saj si s tem ustvari nek vtis o 

prebranem. Redko je v teh slikanicah samopripovedovalec eden od likov. To se zgodi v 

primeru, ko so v slikanici prvine stripa, kar ustreza načelom iz teorije Nikolajeve in 

Scottove. 

4. Čas in gibanje sta delno nakazana vizualno (na primer kot del dneva in letni čas), 

nekoliko bolj sta izražena verbalno. V slikanicah ni simultane sukcesije, kajti slike so le 

preslikava besedila in tudi vsak, dogodek ali opis ima le eno ilustracijo. 

5. Modalnost se kaže z mimetično upodobitvijo, v kateri so prikazana realna dejstva o 

živalih, in z nemimetično upodobitvijo, v katero lahko uvrstimo uporabljene metafore 

in domišljijske elemente. 

Slikanice Lile Prap so hkrati humorne in poučne. Besedilo je zanimivo bralcem različnih 

starosti, tako otrokom kot odraslim. Ilustracije, ki so minimalistične, so prav zaradi tega 

zanimive in privlačne bralcem doma in v svetu. 

3.11 Prisotnost del Lile Prap v Učnem načrtu za slovenščino (2011) in 

berilih v prvem triletju 

V Učni načrt za slovenščino (2011) v prvem triletju in v berila so vključena besedila iz 

ljudskega slovstva, starejše slovenske književnosti in kanoniziranih del mladinske 

književnosti, med avtorji pa prevladujejo predstavniki »kratke pripovedne proze v 

slikaniški knjižni obliki iz obdobja slovenske mladinske književnosti 1950–1980 in iz 

sodobne slovenske mladinske književnosti 1980–2010.« (Blažić 2011, 123) Pojavljajo se 

odlomki slikanic ali zapis besedila celotne slikanice s posameznimi ilustracijami, pri čemer 

prevladujejo klasične slikanice.  

Čeprav je Lila Prap v slovenskem prostoru že dolgo prisotna, njene slikanice prevedene v 

različne jezike, kot priznana avtorica pa je prejela številne nagrade, ne sodi med avtorje, ki 

jih spoznavajo otroci v osnovni šoli, saj je popolnoma izključena iz učnih načrtov za prvo 

triletje, posledično pa ni prisotna niti v berilih za osnovno šolo. Ali bi avtorica humornih in 

duhovitih slikanic vnesla v pouk preveč sproščenosti? 
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4 RECEPCIJA DEL NA JAPONSKEM 

Slikanice Lile Prap so prevedene v 38 jezikov, poseben uspeh pa je doživela na Japonskem. 

V japonski jezik so bile prevedene naslednje slikanice: Živalske uspavanke (2000), Zakaj? 

(2002), Mednarodni živalski slovar (2004), Moj očka (2007) in 1001 pravljica (2010), 

Prevodi v Sloveniji z  izjemo slikanice Zakaj? bralcem niso dosegljivi,
5
 zato bom razlike 

med slovenskim izvirnikom in prevodom v japonščino predstavila le ob tej slikanici. 

Po kratkem pregledu razvoja japonske mladinske književnosti bom predstavila značilnosti 

japonske kulture, pri čemer mi je bila v veliko pomoč prevajalka ga. Barbara Rovan. 

Informacije o vstopu Lile Prap v japonsko prevodno književnost za otroke sem pridobila 

tudi iz posnetkov intervjujev z avtorico, ki so dosegljivi na svetovnem spletu.  

4.1 Zgodovinski pregled japonske mladinske književnosti 

1. Doba Edo (1603–1868) 

Na Japonskem so začeli knjige, namenjene otrokom, izdajati že v 17. stoletju, tj. v času 

dobe Edo. Med prvimi sta najbolj znani knjiga Takisaia Nakamure z naslovom Kin mo Zui 

[Ilustrirana enciklopedija za otroke] (1666) in knjiga Ekikena Kaibara z naslovom Wazoku 

Dôji Kun [Priljubljena knjiga o vzgoji otrok] (1710). Obe so uporabljali v zasebni šoli, 

imenovani terakoya (šola v templju), kjer je bila literarna vzgoja za otroke na razmeroma 

visokem standardu še pred uvedbo obveznega šolanja leta 1872. V času dobe Edo je izšlo 

še veliko ilustriranih del, namenjenih dvojnemu naslovniku. Priljubljene so bile kana zôshi 

(pravljice, napisane v japonskih simbolih »sillabary«) in otogi zôshi (razvedrilne knjige). 

Tovrstne knjige so imele ilustracije višjega standarda od tistih, ki so v istem času nastajale 

v Evropi. Prve pravljice za otroke so nastajale že okoli leta 1670. Imenovali so jih akahon 

(rdeče knjige), saj so bile vezane z nitmi rdeče barve (Hunt 2004, 1108). 

 

2. Doba Meiji (1868–1911) 

Ob propadu dinastije, ki je vladala v dobi Edo, je prišla na oblast nova, ki je bila bolj 

naklonjena zahodni kulturi. Začela se je doba Meiji, v katerem je bil večji poudarek na 

                                                 
5
 Slikanico Zakaj? v japonskem jeziku hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. 
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branju literature, zato je bilo potrebno izdati še več otroških knjig. Prvi korak je bila 

proizvodnja otroške različice tradicionalne literature. V tem času je bil najuspešnejši 

pisatelj Sazanami Iwaya, ki je pisal knjige treh žanrov, in sicer otroške različice mitov in 

zgodb, pravljice in realistične kratke zgodbe. Njegovo najbolj znano delo je Koganemaru 

[Koganemaru, pes, ki je maščeval svoje starše] (1891), ki je bilo že iztočnica za začetek 

moderne japonske otroške literature. Njegovi liki v zgodbah so aktivni in imajo veliko 

občutka za pravico. Zgodbe so enostavne, polne akcije in dogajanja ter z jasno nakazano 

temo (Hunt 2004, 1108–1109). 

 

3. Doba Taishô (1912–1926) 

Prva svetovna vojna in obdobje Taishô je prinesla spremembe na literarnem področju. 

Avtorji so začeli s pisanjem drugačnih zgodb, kajti bili so pod vplivom evropskih 

književnikov. Leta 1910 je Mimei Ogawa izdal knjigo Akai Fune [Rdeča ladja], v kateri je 

zapisal zgodbe iz otroškega vsakdanjika, pustolovske zgodbe in pravljice. Zapisal je okoli 

1000 zgodb za otroke, med njimi tudi znani Kin no Wa [Zlati obroč] (1919) in Akai Rôsoku 

to Ningyo [Mala morska deklica in Rdeče svečke] (1921). Njegove zgodbe so polne 

živahnosti in aktivnih likov, ki simbolizirajo njegove teme (Hunt 2004, 1109). 

Pomemben avtor iz tega obdobja je Hirosuke Hamadaje, dobro znan po zgodbah Mukudori 

no Yume [Sanje malega rjavega škorca] (1920) in Taishô no Dôzô [Generalov kip] (1920). 

Avtor je bil nagrajen za inovativnost v otroški literaturi, njegov cilj pisanja pa je bil 

približati najmlajšim zahtevnejše teme (Hunt 2004, 1109). 

Kenji Miyazawa je pisal zgodbe in pravljice, ena njegovih uspešnic je Ginga Tetsudô no 

Yoro [Nočni vlak na Mlečni cesti] (1924–c. 1932), ki govori o potovanju dečka in ima velik 

razpon književnega prostora, s čimer spominja na Andersenova dela, in like, ki značajsko 

spominjajo na Georga MacDonalda. Miyazawa se je uveljavil kot nadarjen pisatelj 

fantazijskih pripovedi (Hunt 2004, 1109). 

Poleg knjig so med prvo svetovno vojno izhajale tudi otroške revije. Ena izmed 

najuspešnejših je bila Akai Tori [Rdeča ptica] (1918–1936), ki jo je v sodelovanju s 
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pesnikom Hakushuh Kitahara izdajal Miekichi Suzuki. Poleg njiju je bil znan še urednik 

Shôzô Chiba, ki je izdal revijo Dôwa (1920–1926) (Hunt 2004, 1109). 

4. Doba Shôwa (1926–1944) 

V času med obema vojnama, ki se imenuje doba Shôwa, je pisatelje močno zaznamovala 

zahteva, da je potrebno zatreti domišljijsko otroško literaturo. Dela avtorjev iz tistega časa 

Kenjir Tsukahar, Daiji Kawasaki, Taku Shimohato, Yoshio Okamoto in Hideo Seki so 

opisovala realno življenje. Najbolj znan avtor je Jôji Tsubota z novelama Kaze no naka no 

Kodomo [Družina proti vetru] (1936) in Kodomo no Shiki [Štirje letni časi družine] (1937). 

Noveli govorita o družinskem podjetju, ki vključuje tudi otroke, avtor jih idealizira in 

rešuje njihove težave preko njihove nedolžnosti (Hunt 2004, 1110). 

 

5. Doba Shôwa (1945–) 

Po drugi svetovni vojni je prišlo do velikih sprememb na področju otroške literature. 

Kmalu je prišlo do izida številnih knjig, ki jih prej zaradi vojne kontrole ni bilo mogoče 

izdati, vendar pa jih je bilo le nekaj uspešnih. Med njimi je delo avtorja Mamoka Ishii z 

naslovom Nonchan Kumo ni Noru [Nobuko in njena družina] (1947), v kateri je zapisal 

družinsko kroniko predvojne Japonske. V delu se kažeta njegov smisel za humor, ki je 

podkrepljen z zahodnjaškim demokratičnim duhom. Ob bok se mu lahko postavita še Sakae 

Tsuboi z delom Nijûshi no Hitomi [Zgodba o dvanajstih dečkih in deklicah] (1954) in 

Michio Takeyama z delom Biruma no Tategoto [Harfa v Burmi] (1949). (Hunt 2004, 

1110). 

V petdesetih letih, ki so bila na Japonskem v znamenju slabega ekonomskega položaja, so 

mladinski avtorji iskali možnosti za novo ustvarjanje. Prvi mladi pisatelj, ki se je pričel 

uveljavljati v tem času, je bil Hisashi Yamakana, z delom Akagne no Pochi [Katsuko in 

njen pes, Pochi] (1960), v katerem je osrednja tema otrok in njegova socializacija v 

drastično spreminjajoči se družbi. Z zgodbo je spodbudil druge avtorje k pisanju o novi 

ureditvi družbe. Med avtorji, ki so se uveljavljali v tistem času, je še Sukeyuki Imanishi z 

delom Higo no Ishiku [Kamnosek Higa] (1965), Yasuo Maekawa z delom Majin no Umi 

[Začarano morje] (1968), Tsuguo Okuda z delom Bokuchan no Senjô [Bojno polje 
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naivnega dečka] (1969). Vsem je skupno, da so zapisovali realne zgodbe in črpali snov iz 

vojnega ali povojnega časa (Hunt 2004, 1110–1111). 

Ena izmed tipičnih tem v novelah iz leta 1970 je bila vključevanje mladega človeka v 

japonsko družbo. Zelo znano delo Bonbon [Deček iz dobre družine] (1973) je napisal 

Yoshitomo Imae. Glavna tema dela je preživljanje otroka med kitajsko-japonsko vojno. 

Avtor Kenjiro Haitani je v delu Usagi no Me [Zajčje oko] (1974) prikazal neuspeh otroka 

pri vključevanju v družbo. Avtorji so v tem času želeli pisati za odrasle in otroke in niso 

želeli pretirano prilagoditi zgodb otroškemu svetu (Hunt 2004, 1111).  

6. Ob prelomu v novo tisočletje 

V letih 1980 in 1990 so se uveljavile pripovedi o vedno prilagodljivem liku, ki je dobrega 

srca in deluje v skladu s pričakovanji družbe. Na prelomu tisočletja je prišlo do preobrata in 

avtorji so postali pri pisanju drznejši. Pobudnik sprememb je bil Masumi Ôshima z delom 

Hane no Oto [Šibek zvok jajc] (2001) o sestrah, ki naenkrat opustita svoj stari način 

življenja, pustita službo in se odselita v tujino, da bi poiskali ljubimca. Tabujsko temo o 

deklici, ki živi v konfliktu s konzervativnim življenjem ljudi okoli nje, obravnava tudi delo 

avtorja Hiiragija Nonaka Daria [Dalija] (2000). Večkrat nagrajen roman avtorja Eta Morija 

Uchû no Minashigo [Zvezdica rahle svetlobe] (1994) govori o drznih dejanjih 

srednješolcev. Značilne romane, polne konzervativnih elementov, so zamenjale drzne 

tabujske zgodbe (Hunt 2004, 1111–1112). 

Do Japonske je segel vpliv britanskega in ameriškega fantazijskega sloga, polnega humorja 

in nonsensa. Tipična zgodba je delo avtorja Tomika Inuija, ki nosi naslov Kokage no Ie no 

Kobitotachi [Mali možje v hiši pod drevesom] (1959). Še izrazitejši je avtor Satoru Satô z 

delom Daremo Shiranai Chiisana Kuni [Moji majhni ljudje in njihova dežela] (1959). 

Glavni liki obeh so škratje (Hunt 2004, 1112). 

V času okoli leta 1990 se je začela razvijati pristna japonska fantazijska pripoved. Njen 

začetnik je Noriko Ogiwara z delom Sorairo Magatama [Mesec Jade] (1989), ki govori o 

bitki med dobrim in zlom, pri čemer je v pomoč magija in nadnaravno (Hunt 2004, 1113). 
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4.2 Založba Chuoh Publishing Co. 

Založba Chuoh Publishing Co. je bila ustanovljena leta 1972 in ima sedež v mestu Nagoya 

na Japonskem. Pri njej izhajajo predvsem poučne knjige za predšolske in šolske otroke 

(http://www.chuoh.co.jp/profile/index.html, 25. 11. 2012). 

4.3 Motoko Matsuda 

Motoko Matsuda je prevajalka, ki je prevedla slikanico Zakaj? (2002) avtorice Lile Prap v 

japonski jezik. Prevajalka je bila rojena leta 1955 v prefekturi Yamaguchi. Po diplomi na 

Univerzi Waseda se je zaposlila v založbi Kaiseisha, pri kateri izdajajo knjige za šolske 

otroke. Sodelovala je pri ustanovitvi mesečne revije MOE in bila do leta 1989 v 

uredniškem odboru. Trenutno je svobodna kulturna delavka in deluje kot urednica, 

prevajalka, umetnica in recenzentka. Poleg svojega imena uporablja tudi umetniškega, in 

sicer Nagi Tomoko, s katerim prevaja serijo Maisy Mouse (1999) britanske avtorice Lucy 

Cousins (http://www.chuoh.co.jp/books/detail.php?ISBN=978-4-87758-667-6, 25. 11. 

2012). 

4.4 Umestitev Lile Prap v japonsko kulturo 

 

Slika 35: Eden izmed produktov, ki se prodaja na Japonskem 

(Vir:http://store.shopping.yahoo.co.jp/robochris2/732239.html, 31. 10. 2012). 

Čeprav je Lila Prap doživela na Japonskem velik uspeh in je s prevodi slikanic, z risankami 

in izdelki z motivi in liki iz slikanic postala del sodobne japonske književnosti in kulture za 

otroke, o tem ni veliko zapisanih virov, če izvzamemo novice v časopisju (tudi na spletu). 

http://www.chuoh.co.jp/books/detail.php?ISBN=978-4-87758-667-6
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Okoliščine vstopa Lile Prap v japonsko okolje mi je pomagala osvetliti ga. Barbara Rovan, 

prevajalka na Društvu znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, ki je kar sedem let 

preživela na Japonskem, se učila japonskega jezika in spoznavala njeno kulturo. Zanimalo 

me je, zakaj so Japonci izbrali ravno Lilo Prap, zakaj so ti tako enostavni liki postali 

uspešnica v tej deželi in kje so pravzaprav opazili našo mladinsko avtorico. Sodelovanje 

Lile Prap z japonskimi založniki se je pričelo po knjižnem sejmu v Bologni (Bologna 

children′s book fair, 2001), kjer so vsako leto razstavljene knjige Lile Prap. Urednike ene 

izmed japonskih založb jih je opazil in po likih iz slikanic so sprva posneli serijo risank, 

nato pa so jih preslikali še v knjižno obliko. 

Po pripovedovanju ge. Barbare Rovan so na Japonskem zelo priljubljeni stripi oziroma 

»mange«, med katerimi najbolj izstopa Anima Manga (2000) avtorja Natsumi Mukaija. V 

večino japonskih medijev, tako knjižnih kot tudi neknjižnih, je vključen neki lik, ki vodi 

dialog z bralcem. Zato so v risane filme postavili lik, ki prikazuje Lilo Prap v beli slikarski 

halji in z voščenkami v žepih. Ta lik ima vlogo iskalca odgovorov na zastavljena vprašanja 

in dodaja pridih humorja.  

Kaj japonsko publiko pravzaprav privlači na tako enostavnih likih? Ne le na likih Lile Prap, 

ampak tudi na po vsem svetu priljubljeni Hello Kitty z izvirnim imenom Kiti howaito, kar 

pomeni Bela mucka. Njena avtorica, japonska ilustratorka Yuko Shimizu, jo je javnosti 

prvič predstavila leta 1974. Priljubljen je tudi zajček Miffi z izvirnim imenom Nijnte, ki ga 

je leta 1955 upodobil danski ilustrator Dick Bruna. Poleg njiju je priljubljen tudi junak 

risane serije Pokemon, in sicer Pikachu japonskega avtorja Satoshi Tajiri, ki ga je prvič 

predstavil leta 1996. Vsem sta skupna minimalizem in preprostost. Ti liki so namreč 

priljubljeni zaradi jasnosti in poudarjenih le glavnih značilnosti živali, ljudi ali predmetov. 

Otrok, celo 4- ali 5-letnik, lahko na primer iz upodobitve prepozna, za katero žival gre 

(Rovan, 26. 10. 2012). 

Liki Lile Prap so se v času uveljavljanja »v japonski javnosti lahko postavili ob bok likov 

Walta Disneya« (http://tvslo.si/#ava2.146126511, 25. 10. 2012). Najprej so se pojavili na 

televiziji animirani filmi, nato so bili upodobljeni na šolskih zvezkih, puščicah, majicah itd. 

(http://tvslo.si/#ava2.146126511, 25. 10. 2012). Poleg knjig so se prodajali in se še vedno 

prodajajo tudi razni predmeti, predvsem igrače, majice, šolske potrebščine, torbe ipd., 
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povezane z liki iz slikanic Lile Prap. Ta pojav je na Japonskem značilen ob vsakem liku, ki 

je priljubljen v določenem obdobju. Japonski trg je namreč tako velik (šteje namreč okoli 

127.500.000 prebivalcev) in zato zahteven, da potrebujejo ves čas nekaj novega. 

Distributerji imajo v ozadju vedno pripravljene nove stvari, ki se bodo pojavile, ko sedanja 

ne bo več tako atraktivna. Zato je zanje pomembno, da odkrivajo vedno nove stvari, like, ki 

jih bodo potem lahko prodajali. Na njihovo promocijo in prodajo lahko gledamo iz dveh 

perspektiv, in sicer s poudarkom na prodaji, kjer je izobraževanje postavljeno na stran, in s 

poudarkom na izobraževanju. Japonci po eni strani gledajo na takšne stvari, ki so pri nas 

vrednotene kot nekaj kvalitetnega, poučnega, zgolj komercialno. Prav tako so naravnani 

tudi starši, ki kupujejo svojim otrokom te igrače. Ne gledajo na knjigo in na like z mislijo, 

da se bo otrok lahko nekaj iz tega naučil, temveč želijo, da ima njihov otrok vse tisto, kar je 

trenutno moderno in kar imajo tudi njegovi prijatelji (Rovan, 26. 10. 2012). 

Na Japonskem je miselnost naravnana nekoliko skupinsko in ne individualno, kakor pri 

nas. Ga. Rovan je navedla zelo nazoren primer za ta pojav: v Sloveniji bo posameznik videl 

kos oblačila iz revije in ga želel imeti, vendar bo kupil le podobnega, kot je na sliki, in ne 

enakega, tudi ne enakega, kot ga ima nekdo drug, ki ga pozna. Na Japonskem bodo 

nasprotno imeli vsi člani neke skupine enak kos oblačila. Podobno razmišljajo tudi o 

knjigah in igračah, ki spadajo k njim. Po drugi strani pa ima prav slikanica Zakaj? v 

japonskem jeziku izobraževalno funkcijo, prilagojeno japonski kulturi. Na koncu knjige je 

vložen del, primeren za starejše otroke, ki se učijo branje zapisov v zahtevnejši pisavi in 

razvijajo funkcionalno pismenost in bogatijo besedni zaklad (Rovan, 26. 10. 2012).  

V japonščino so prevedene naslednje slikanice Lile Prap: Zakaj?, Mednarodni živalski 

slovar, 1001 pravljica, Živalske uspavanke in Moj očka. Za vse te slikanice je značilno, da 

liki niso razdeljeni na moški in ženski spol, ampak da so si enakovredni, torej lahko 

pripadajo tako deklicam kot tudi dečkom. Japonski založniki so želeli, da bi Lila like 

poimenovala z osebnimi imeni, vendar tega ni želela. Zaradi tega je prodaja njenih slikanic 

upadla.  

Slikanico Zakaj? sem v analizi opredelila kot primerno za naslovnika, starega sedem let ali 

več, če seveda besedilo bere sam; v primeru, da mu ga bere nekdo drug, bi bil lahko 

poslušalec star štiri ali pet let. Po prepričanju ge. Rovan bi to veljalo tudi za japonske 
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otroke. V povezavi s tem se pojavlja vprašanje, kakšen je vzgojno-izobraževalni sistem na 

Japonskem. Ga. Rovan je izpostavila, da se pristop k vzgoji in izobraževanju na Japonskem 

razlikuje od pristopa na Kitajskem, ki je znana po zelo strogem sistemu. Japonski starši 

otroka v predšolskem obdobju zelo razvajajo, celo bolj kot v Sloveniji. Deležen je vse 

pozornosti, dobi vsako igračo, ki si jo poželi. Ko pa preide v šolsko obdobje, se njihov red 

spremeni. Starši postanejo strožji, njihov pritisk na otroke postane večji in vsak od njih 

pričakuje, da bo njihov otrok študiral in bil uspešen na nekem področju. Zato je lahko tudi 

umestitev slikanice Zakaj? podobna na Japonskem kot v Sloveniji (Rovan, 26. 10. 2012). 

4.5 Primerjava slikanice Zakaj? v slovenskem in japonskem jeziku 

 

Slika 36: Naslovnica slovenske izdaje slikanice Zakaj?, 

2002. 

 Prva izdaja v Sloveniji leta 2002 pod naslovom 

Zakaj? avtorice Lile Prap 

 Mladinska knjiga 

 Avtorske pravice © 2002 Mladinska knjiga Založba, 

Lila Prap 

 Japonsko besedilo © 2008 Motoko Matsuda 

 Japonski prevod izdan od anonime studia, oddelek 

Chuoh Publishing Co., dogovor z Mladinsko knjigo 

vse pravice pridržane 

 

 

Slika 37: Naslovnica japonske izdaje slikanice 

Zakaj?, 2008. 

 First published in Slovenia in 2002 under the title 

»Zakaj?« by Lila Prap  

 Mladinska knjiga 

 Copyright © 2002 Mladinska knjiga Založba, 

Lila Prap  

 Japanese text © 2008 Motoko Matsuda 

 Japanese translation published by anonima 

studio, a division of Chuoh Publishing Co., 

arrangement with Mladinska knjiga all rights 

reserved 
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Preglednica 7: Primerjava slovenske in japonske izdaje slikanice Zakaj? 

  SLOVENSKA IZDAJA JAPONSKA IZDAJA OPOMBE 

 

N 

A 

S 

L 

O 

V 

Naslov Zakaj? 

 

Zakaj so zebre progaste? 

 

V slovenščini je izšla 

z istim naslovom kot 

v japonščini posebna 

izdaja slikanice v 

Braillovi pisavi z 

naslovom Zakaj so 

zebre progaste? 

 

 

 

 

 

O 

B 

L 

I 

K 

A 

Barva črk naslov zapisan z belimi 

črkami, ime avtorice s črnimi 

naslov zapisan z belimi znaki, 

ime avtorice z rumeno barvo 

 

 

Oblika trde platnice, brez ovitka trde platnice z dodanim 

ovitkom iz gladkega papirja 

 

 

Naslovna 

ilustracija 

lik zebre lik zebre; v oblačku lik 

avtorice z nagovorom 

Na Japonskem so 

ustvarili lik Lile Prap 

in ji dodelili funkcijo, 

da vodi dialog z 

bralcem. 

Ilustracije likovna tehnika: risanje s 

suhimi pasteli na temno 

podlago 

likovna tehnika: risanje s 

suhimi pasteli na temno 

podlago 

 

 

 

 

N 

O 

T 

R 

A 

N 

J 

A 

 

Z

G

R

Zgradba 

verbalnega 

dela 

(ob primeru 

iz slikanice) 

Primer s str. [5] in [6]. 

 

 

Vprašanje:  

»Zakaj kit brizga vodo?« 

 

Humorni odgovori na barvni 

podlagi:   

»Oblake umiva.« 

 

Poučni odgovor:  

»Kit ne brizga vode, temveč se 

tako le zdi, kadar izdihne 

vlažen zrak skozi nosnici na 

Primer s str. [5] in [6] ter iz 

dodatnega dela str. [2].  

 

Vprašanje:  

»Zakaj kit brizga vodo?« 

 

Humorni odgovori na barvni 

podlagi:  

»Oblake umiva.« 

 

Poučni odgovor za mlajše 

otroke:  

»Kit ne brizga vode, temveč se 

tako le zdi, kadar izdihne 

Japonska izdaja 

slikanice je razdeljena 

na nižji in višji 

spoznavni nivo.  

Nižji nivo je zapisan 

v dveh zlogovnih 

pisavah, ki sta lažji za 

branje in se imenujeta 

»hiragana« in 

»katakana«. Drugi, 

zahtevnejši del 

slikanice je zapisan v 

pisavi, imenovani 

»kandži«, ki vsebuje 
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A

D

B

A 

 

 

 

 

vrhu glave. Največja žival, ki 

je kdaj živela na Zemlji, je 

sinji kit. Tehta toliko, kot 33 

slonov. Hrani se z drobnimi 

rakci. Pri enem obroku jih 

poje 1000 kilogramov.« 

vlažen zrak skozi nosnici na 

vrhu glave. Največja žival, ki 

je kdaj živela na Zemlji, je 

sinji kit.« 

 

Razlaga za starejše otroke: 

»Kit ni riba. Dolgo časa nazaj 

je živel na kopnem. Imel je 

štiri noge in je hodil. Sčasoma 

je postal tak, kot je danes. Ko 

se kit potopi v vodo, zadrži 

zrak, vendar dlje kot ljudje, 

priti pa mora na površje, da 

vdihne in izdihne. Kit spada v 

isto družino kot delfini in 

orke.« 

kitajske pismenke in 

piktograme. En znak 

te pisave pomeni eno 

besedo. 

Narava 

podatkov 

tehniško naravnani podatki zgodovinsko naravnani 

podatki 

 

Po vzoru risank sta na Japonskem izšli še dve slikanici pod naslovom Zakaj? (2008, 2009). 

Prva nosi naslov levovega oglašanja in druga nosi naslov slonovega oglašanja. Na začetku 

lik Lile Prap nagovori bralce in se jim predstavi. Napove, da bo predstavila več živali in 

ponudila veliko »čudnih ter zanimivih odgovorov«. Nagovoru sledi zapis besedila pesmice, 

ki so jo Japonci pripravili prav za to risano serijo. Slikanici sta manjšega formata kot ostale 

knjige. Enemu vprašanju je namenjenih šest strani knjige. Na prvi strani je vprašanje, kot je 

na primer: »Zakaj ima lev grivo?«, na drugi in tretji strani je zapis humornih odgovorov, na 

primer: »Da si lahko po celi glavi pripne mašnice.« Na četrti strani je zapisana ponovno 

kitica iz pesmice, na peti strani je zapis pravilnega odgovora na vprašanje, na primer: »Z 

grivo je lev videti večji in strašnejši.« Poleg zapisa je ilustracija leva z odprtim gobcem, na 

šesti strani pa sledi komentar lika Lile Prap, ko se ustraši leva: »Grem zdaj naprej.« V prvi 

slikanici je podoben zapis še za: dihurja, pava, pingvina, slona, zajca in v drugi slikanici pa 

so še zapisi o delfinu, ježevcu, kameleonu in polarnem medvedu. Na koncu obeh najdemo 

tudi besedilo za starejše otroke, ki je zapisano z rabo kitajskih pismenk in japonskih 

fonetičnih znakov, kar je najbolj običajno za današnjo japonščino (Hmeljak Sangawa, K. 

[et. al.] 2003, 25).  
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5 ZAKLJUČEK 

Slikanica je knjiga, v kateri prevladujejo slike in vsebuje razmeroma malo besedila. Glede 

na otrokovo starostno stopnjo ločimo leporello, slikanico z mehkimi platnicami, praviloma 

iz plastike, slikanica za malo starejše je slikanica s trdimi, navadno iz kartona, stranmi in z 

malo besedila in zadnja vrsta slikanic je slikanica s trdimi platnicami in mehkimi listi 

papirja z nekoliko več besedila. Slikanica Lile Prap spada že v tretjo zahtevnostno in 

oblikovno stopnjo slikanic. Ta avtorica me je s svojimi deli pritegnila zaradi svojega 

pisateljskega in likovnega vložka. Večina njenih del je avtorskih, kot se imenujejo dela, v 

katerih je pisec besedil in ilustrator ena in ista oseba. Teh je trinajst, medtem ko so druge, v 

katerih je sodelovala z drugim ilustratorjem (Bori Zupančič, Jelka Godec Schmidt), le tri, 

bila pa je tudi ilustratorka in prevajalka dveh knjižic Barbare Jean Hicks.  

Njene slikanice so kvalitetne in imajo vse značilnosti slikanic, kot jih opredeljuje M. 

Nikolajeva (2001). Verbalno in vizualno se da namreč določiti književni prostor, prepoznati 

književne like in jih karakterizirati, določiti perspektivo oziroma zorni kot pripovedovalca, 

določiti čas in gibanje ter izraziti modalnost v besedilu in sliki. Večji del analize v 

diplomski nalogi zavzema analiza besedila, ki sem ji poleg določanja značilnosti dodala še 

določitev teme, motivov, jezika, zgradbe in zvrsti, določila pa sem tudi naslovnika za vsako 

slikanico posebej. Na kratko sem analizirala ilustracije in opredelila tehniko, ki je v 

slikanicah večinoma risanje s pasteli na temno podlago; pregledala sem, katere barve 

uporablja avtorica za upodobitev likov in njihovega okolja ter katere posebnosti so značilne 

za njeno ilustracijo, kot je na primer črna obroba okoli likov oziroma med barvnimi 

ploskvami.  

Lila Prap je svojo publiko našla med drugim tudi na Japonskem. Iz različnih virov, pisnih, 

ustnih in avdio-vizualnih, sem izvedela, da so njena dela postala prava senzacija, iz katere 

so iztržili, kolikor je bilo mogoče, in ji dali mesto celo poleg likov Walta Disneya. Sama 

sem se nekoliko bolj poglobila v slikanico Zakaj?, ki je tudi edina, ki jo je mogoče dobiti v 

slovenskem prostoru. Primerjala sem japonsko in slovensko različico slikanice, iskala njune 

podobnosti in razlike. Prišla sem do ugotovitev, da so Japonci slikanico prilagodili svoji 

kulturi in vzgojno-izobraževalnim standardom. Prvi del slikanice, ki je na prvi pogled enak 

slovenski verziji, je prilagojen mlajšim otrokom. Drugi del je dodan in napisan za starejše 
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otroke. Slikanica je prilagojena pomensko in tudi glede pisave je japonska različica 

kompleksnejša, kajti njihova pisava se razdeli na zlogovno, lažjo, ki jo razumejo tudi 

nekateri predšolski otroci, in na kitajske pismenke, ki se jih učijo otroci vse do konca 

srednje šole. Med primerjavo sem našla kar nekaj pomembnih podobnosti in razlik, ki 

predstavljajo prilagoditve določeni kulturi. 

Zanimalo me je, ali je Lila Prap s svojimi zgodbami in slikanicami priljubljena tudi v 

našem izobraževanju. Po pregledu učnega načrta sem ugotovila, da je med predlogi za 

obravnavo ni. Za tem sem pregledala še berila za prvo triletje osnovne šole in ugotovila, da 

se prav tako ne pojavlja v berilih za prvo triletje osnovne šole. 

V diplomskem delu sem iz študije primera ugotovila, da lahko eno hipotezo delno potrdim 

in delno ovržem, medtem ko ostale tri potrdim.  

Hipotezo 1, ki se glasi »Vizualna in verbalna podoba slikanic Lile Prap sta usklajeni, saj 

gre večinoma za avtorske slikanice, pri katerih se avtorici ni potrebno prilagajati 

soavtorju«, potrdim, kajti besedilo in ilustracije se v slikanicah ujemajo in ni zaznati 

neskladja med njimi.  

Hipotezo 2, ki se glasi »Slikanica Lile Prap v japonskem prevodu je prilagojena kulturi 

okolja in ne gre za dobesedni prevod slovenskega izvirnika«, delno potrdim in delno 

ovržem, kajti v slikanici Zakaj? so ilustracije, vprašanja in humorni odgovori enaki, 

medtem ko je poučni del besedila različen, torej prilagojen okolju.  

Hipotezo 3, ki se glasi »Bolj kot slikanice Lile Prap so na Japonskem priljubljeni liki iz 

njenih slikanic, torej lahko govorimo o komercializaciji njenih likov«, potrdim, kajti na 

Japonskem se lahko dobi razne igrače, majice brisače itd. z upodobljenimi liki Lile Prap.  

Hipotezo 4, ki se glasi »Avtorska slikanica v slovenskih učnih načrtih nima posebnega 

mesta; Lila Prap je v slovenskem šolskem prostoru slabo zastopana«, potrdim, saj slikanic 

Lile Prap ni ne v učnem načrtu za slovenščino v prvem triletju ne v berilih. Učni načrt daje 

namreč prednost slovenskemu ljudskemu slovstvu (npr. Hvaležni medved, Mojca 

Pokrajculja), Grimmovim in Andersenovim pravljicam, slovenskim klasikom (npr. Levstik, 
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Kette, Kosovel) ter že pred desetletji uveljavljenim avtorjem iz sodobne slovenske 

književnosti (npr. Kovič, Grafenauer, Makarovič). 

Slikanica, še zlasti pa avtorska slikanica v učnem načrtu posebej ni izpostavljena, čeprav je 

to knjiga, ki predstavlja otroku v zgodnjem šolskem obdobju glavni vir bralnega užitka. To 

prav gotovo velja tudi za slikanice Lile Prap, ki so privlačne, sodobne, poučne in polne 

zabavnih domislic, zato bi po mojem mnenju književno vzgojo v prvem triletju samo 

obogatile in vanjo vnesle sproščenost, ki jo ob besedilih, predlaganih v učnem načrtu, 

pogrešamo.  
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