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POVZETEK
Priročnik za branje kakovostne mladinske literature (doslej znan kot Pregledni in priporočilni
seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih) vsako leto pregledno in sistematično
predstavi letno produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta. To je orodje za bolj
učinkovito in različnim potrebam prilagojeno knjižno in knjižnično vzgojo ter spodbudo pri
branju. Najkvalitetnejše knjige so anotirane in označene z Zlato hruško, najboljše med
najboljšimi pa so dobile nagrado Zlata hruška. V diplomskem delu obravnavane slikanice,
igroknjige in zgodbice, nagrajene in označene z Zlato hruško, so tudi v Knjižnici Otona
Župančiča najpogosteje izposojene, kar utemelji njihovo kvaliteto ne samo s strani
strokovnjakov, ampak tudi s strani bralcev in obiskovalcev knjižnice. Na večjo prepoznavnost
knjig, nagrajenih in označenih z Zlato hruško, pa so od novembra 2010 še dodatno opozorile
nalepke Zlata hruška na platnicah knjig. Projekt označevanja nagrajenih knjig z nalepkami
Zlata hruška se je razširil v knjižnice po celotni Sloveniji.
Poznavanje Priročnika za branje kakovostne mladinske literature med vzgojiteljicami ni
veliko, sploh če upoštevamo dejstvo, da imajo pomembno vlogo pri knjižni vzgoji otrok.
Priročnik je pri tem v veliko pomoč, vendar mora biti najprej prisotna želja po izboljšanju
kakovosti dela in odprtost za zunanjo pomoč, ki pa je pri vzgojiteljicah, ki so ravno začele
svojo kariero, manjka.

KLJUČNE BESEDE:
Priročnik, anotirane knjige, nagrada Zlata hruška, vzgojiteljice, predšolski otroci, knjižnica,
izposoja.
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ABSTRACT
Each year the Manual for reading quality youth literature (known until now as List of surveys
and recommendations of youth literature according to themes, types and genres) gives a clear
and systematic overview of the yearly production of youth literature. It is a tool for a more
effective and adaptable book and library education and reading encouragement. The most
quality books are annotated, while the best of the best are marked with a “golden pear.” This
thesis paper deals with picture books, palybooks and stories awarded with the Golden Pear.
These are also among the most frequently borrowed books in the Oton Župančič Library,
which confirms their quality not only through the expert eyes but also through the eyes of
readers and library-goers. Since November 2010, the books awarded the Golden pear have
been even more noticeable because of the labels of “golden pear” on the book covers.
Labelling the books with the “golden pear” has spread into libraries all over Slovenia.
Pre-school teachers are not adequately familiar with the Manual for reading quality youth
literature, especially taking into account the fact that they have a large impact on the book
education of children. The Manual can be of great help with that, but there must first be a
desire to improve the quality of work and openness to external help that pre-school teachers
that have just started their career lack

KEY WORDS:
Manual, annotated books, award Golden Pear, pre-school teachers, pre-school children,
library, borrowing.

	
  

III

KAZALO
1	
   UVOD ................................................................................................................................. 1	
  
2	
   KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA ............................................................................. 2	
  
2.1 	
   Zgodovina ................................................................................................................................ 2	
  
2.2 	
   Razporeditev dejavnosti v Knjižnici Otona Župančiča....................................................... 3	
  
2.3 	
   Postavitev gradiva ................................................................................................................... 5	
  
2.4 	
   Dejavnosti za otroke v Knjižnici Otona Župančiča ............................................................. 5	
  
2.5 	
   Druge dejavnosti, ki se izvajajo v Knjižnici Otona Župančiča........................................... 7	
  
2.6 	
   Nacionalni projekti Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo ....... 9	
  
2.6.1	
   Priznanje Moja naj knjiga................................................................................................... 9	
  
2.6.2	
   Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (prej Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih) .............................................................................. 10	
  
2.6.3	
   Cilji projekta Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig ..................................... 11	
  
3	
   ANALIZA PRIROČNIKOV ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH
KNJIG ..................................................................................................................................... 13	
  
3.1 	
   Zgodovina Priporočilnih seznamov ..................................................................................... 13	
  
3.2 	
   Razvoj Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig skozi leta ........................... 14	
  
3.2.1	
   Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih
16	
  
3.2.2	
   Lov na klone in superjunake na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino: izbor
mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih............................................................ 17	
  
3.2.3	
   Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah,
zvrsteh in žanrih ............................................................................................................................ 18	
  
3.2.4	
   Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih............................................................ 18	
  
3.2.5	
   Klicarji zvezd: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah,
zvrsteh in žanrih ............................................................................................................................ 19	
  
3.2.6	
   Padci in igre: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2005 po temah,
zvrsteh in žanrih ............................................................................................................................ 21	
  
3.2.7	
   O niču, odejah in koncu sveta: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta
2006 po temah, zvrsteh in žanrih .................................................................................................. 21	
  
3.2.8	
   Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive: Pregledni in priporočilni
seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih............................................... 22	
  
3.2.9	
   Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009 ............. 23	
  
3.2.10	
   Ozvezdje Knjiga: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 ................... 26	
  
4	
   KRITERIJI ANOTIRANIH KNJIG ............................................................................. 28	
  
4.1 	
   Kriteriji za anotiranje: ......................................................................................................... 29	
  
4.2 	
   Projekt Zlata hruška............................................................................................................. 31	
  
5	
   PRIROČNIK KAKOVOSTNIH KNJIG V POVEZAVI Z NACIONALNIM
DOKUMENTOM KURIKULUM ZA VRTCE (1999)....................................................... 33	
  
5.1 	
   Vloga odraslih........................................................................................................................ 33	
  
5.1.1	
   Otrokova domišljija in knjiga ........................................................................................... 35	
  
5.1.2	
   Zgled staršev..................................................................................................................... 36	
  
5.2 	
   Pomen knjige za otroke ........................................................................................................ 37	
  
6	
   EMPIRIČNI DEL............................................................................................................ 39	
  
6.1 	
   Opredelitev raziskovalnega problema ................................................................................ 39	
  
6.2 	
   Raziskovalna vprašanja........................................................................................................ 39	
  
	
  

IV

6.3 	
   Hipoteze ..................................................................................................................................40	
  
6.4 	
   Osnovna raziskovalna metoda..............................................................................................40	
  
6.5 	
   Opis vzorca .............................................................................................................................40	
  
6.6 	
   Opis postopka zbiranja podatkov ........................................................................................41	
  
6.7 	
   Opis instrumenta ...................................................................................................................42	
  
6.8 	
   Postopki obdelave podatkov .................................................................................................42	
  
6.9 	
   Rezultati in interpretacija .....................................................................................................43	
  
6.10 	
   Refleksija rezultatov............................................................................................................49	
  

7	
   ZAKLJUČEK...................................................................................................................51	
  
8	
   LITERATURA IN VIRI..................................................................................................53	
  
9	
   PRILOGE .........................................................................................................................55	
  
9.1 	
   Anketni vprašalnik ................................................................................................................55	
  

KAZALO SLIK
Slika 2.1: Stopnišče iz pritličja v klet ......................................................................................4	
  
Slika 2.2: Stopnišče iz drugega v tretje nadstropje, kjer se nahaja Pionirska....................4	
  
Slika 2.3: Izpostavljene knjige nagrajene s priznanjem Moja naj knjiga ..........................10	
  
Slika 3.1: Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998 – naslovna stran. ................15	
  
Slika 3.2: Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1999 – naslovna stran. .................15	
  
Slika 3.3: Izbor mladinskih knjig iz leta 2000 – naslovna stran. .........................................16	
  
Slika 3.4: Izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah zvrsteh in žanrih – naslovna stran.
..................................................................................................................................................17	
  
Slika 3.5: Izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh in žanrih – naslovna stran.
..................................................................................................................................................18	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran. ....................................................................................................19	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran. ....................................................................................................20	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran. ....................................................................................................21	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran. ....................................................................................................22	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran. ....................................................................................................23	
  
Slika 3.6: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009 – naslovna stran. .......25	
  
Slika 3.6: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 – naslovna stran. .......27	
  
	
  

V

Slika 4.1: Izpostavljene knjige označene z nalepko Zlata hruška v Pionirski................... 32	
  
Slika 4.2: Ena od izpostavljenih Zlatih hrušk in označenih z nalepko Zlata hruška v
Pionirski .................................................................................................................................. 32	
  

KAZALO GRAFOV
Graf 6.1: Grafični prikaz števila let delovne dobe sodelujočih vzgojiteljic ...................... 41	
  
Graf 6.2: Grafični prikaz poznavanja Priročnika za branje kakovostnih knjig, ki ga
izdaja Mestna knjižnica Ljubljana....................................................................................... 43	
  
Graf 6.3: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik, znotraj skupin
delovne dobe. .......................................................................................................................... 43	
  
Graf 6.4: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig in ga tudi uporabljajo. ............................................................................. 45	
  
Graf 6.5: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki bi uporabljale seznam kakovostnih
knjig, če bi ga poznale............................................................................................................ 46	
  
Graf 6.6: Grafični prikaz izposoje knjig, označenih z Zlato hruško, šestih zaporednih
mesecev.................................................................................................................................... 47	
  
G raf 6.7: Grafični prikaz izposoje Zlatih hrušk glede na izposojo ostalih slikanic v letu
2010.......................................................................................................................................... 48	
  

KAZALO TABEL
Tabela 4.1: Pregled razvrščanja knjig .................................................................... 29	
  
Tabela 6.1: Prikaz števila in odstotkov na vprašanje »Ali poznate Priročnik za branje
kakovostnih mladinskih knjig?« po skupinah glede na leta delovne dobe. ......... 44	
  
Tabela 6.2: Tabelarični prikaz deleža Zlatih hrušk med izposojenimi slikanicami v letu
2010............................................................................................................................. 49	
  

	
  

VI

OKRAJŠAVE
KOŽ

Knjižnica Otona Župančiča

MKL

Mladinska Knjižnica Ljubljana

	
  

VII

Katja Ban; Uporaba preglednega in priporočilnega
seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

1 UVOD
Iz leta v leto produkcija knjig za otroke in mladino narašča, vendar s številom knjig ne
narašča tudi število kakovostnih knjig. Kakšna merila naj uporabimo pri izbiri kakovostne
knjige? Na to bi znali odgovoriti strokovnjaki, ki upoštevajo več kriterijev, ki jih vsebuje
knjiga: od ilustracij in vsebine do literarne kakovosti. Vendar strokovnjaki ne hodijo z nami v
knjižnico, da bi nam vedno svetovali, katera knjiga je najboljša prav za našega otroka, lahko
pa upoštevamo njihova priporočila – vsaj posredno.
Od leta 1999 vsako leto izide nov priročnik – Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig (doslej znan kot Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in
žanrih) o vseh kakovostnih knjigah, ki so tisto leto izšle. Projekt je zaživel na pobudo KOŽ in
je rezultat njihovega sodelovanja s Pionirsko – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja mladinske
književnosti in knjižničarstva. Na tem projektu je vsako leto sodelovalo več ljudi z namenom,
da bi čim bolje služil svojemu namenu, zato se je skozi leta tudi spreminjal in dopolnjeval.
Opremili so ga z dodatnimi seznami, statističnimi obdelavami in z dodatnimi spremnimi
govori še bolj osvetlili trenutno stanje knjige. Tako obiskovalec knjižnice ne dobi samo
seznama kakovostnih knjig, ampak tudi misli in dejstva strokovnjakov, s katerimi bralec
zgradi nek odnos do knjige, prav tako pa ga izobrazijo in opremijo za boljšo presojo pri izbiri
kakovostne knjige. Še vedno pa je potrebno takšen priročnik vzeti v roke in poiskati pravo
knjigo za otroka. Čeprav je priročnik namenjen odraslim, bodo imeli od njega največ prav
predšolski otroci. Njihov okus še ni tako izoblikovan, da bi sami presojali knjige in na koncu
izbrali najkakovostnejšo. Tu imajo pomembno vlogo starši, ki gredo z otrokom v knjižnico.
Prav tako so tu vzgojitelji, ki otrokom vsakodnevno berejo knjige. Se kdaj vprašajo, kakšne
knjige bodo ponudili otrokom, ali pa le izberejo tiste, ki so na voljo v knjižnici in so po
njihovem mnenju kakovostne?
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2 KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA
2.1 Zgodovina1
Knjižnica Otona Župančiča (v nadaljevanju KOŽ) je bila ustanovljena decembra 1981 z
združitvijo Delavske, Mestne in Pionirske knjižnice (danes Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo), ki so prej samostojno delovale na območju občine Ljubljana
Center.
Mestno knjižnico Ljubljana (v nadaljevanju MKL) je kot javno ljudsko knjižnico leta 1911
ustanovilo Gospodarsko napredno društvo za Šentjakobski okraj z začetnim fondom 248
slovenskih knjig. Leta 1928 se je preimenovala v Šentjakobsko knjižnico in je bila na ozemlju
Kraljevine Jugoslavije največja ljudska knjižnica. Pred drugo svetovno vojno je imela 22.000
knjig, med vojno je bila edina ljudska knjižnica, ki je opravljala svoje kulturno poslanstvo. Od
leta 1952 je delovala pod imenom Mestna ljudska knjižnica na lokaciji Dvorni trg 1 (kasneje
Gosposka 1).
Pionirsko knjižnico je z imenom Mestna pionirska knjižnica leta 1948 ustanovilo
Poverjeništvo za kulturo in umetnost v Ljubljani, na lokaciji Gradišče 2. Delovala je kot
oddelek Šentjakobske knjižnice. Leta 1954 se je osamosvojila kot Pionirska knjižnica in se
leta 1962 preselila na Komenskega 9. Petnajst let po selitvi je imela Knjižnica 47.448 enot
gradiva in 4.334 članov, ki so si izposodili 148.605 enot gradiva.
Delavska knjižnica je bila ustanovljena leta 1926 po sklepu Delavske zbornice in njenega
Prosvetnega odseka, na lokaciji Gradišče 2, z namenom, da bo skrbela za kulturno
udejstvovanje delavcev. Prvotna zaloga 4.000 knjig je do leta 1931 zrasla na 53.000 knjig.
Leta 1950 se je preselila v prostore na Prešernovi ulici (kasneje Tivolska ulica) in začela
delovati kot javna ljudska knjižnica. Poplava septembra 2002 je zapečatila usodo delovanja
enote Delavska knjižnica na tej lokaciji. Na začasni lokaciji na Kersnikovi 2 je nato delovala
do januarja 2006.
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Poglavje je povzeto po: Knjižnica Otona Župančiča
www.mklj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=63:knjiznica-otonazupancica&catid=85:cat-enote-center&Itemid=86 (13. 8. 2010)
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Ljubljanska potujoča knjižnica je začela delovati leta 1973 kot oddelek Delavske knjižnice.
Prvič je krenila na pot 14. oktobra 1974. Od takrat se je v Potujočo knjižnico vpisalo 10.200
članov, ki so si izposodili okoli 2 milijona enot gradiva in knjižnico obiskali 300.000-krat.
Povezanost knjižničarjev z lokalnim okoljem in njihova odzivnost na spremembe v njem sta
vseskozi opredeljevali razvoj dejavnosti mobilne knjižnice in podpirali knjižnično mrežo v
celotni regiji. Sedaj deluje kot enota v sklopu KOŽ na lokaciji Kersnikova 2.
Enota Poljane je naslednica leta 1968 odprte podružnice Delavske knjižnice. S prenovo stavbe
leta 1995 je dobila priložnost, da zaživi kot samostojna enota KOŽ.
Kot enota KOŽ deluje tudi enota Kolodvor, čitalnica v bližini železniške postaje, namenjena
predvsem dijakom, študentom vozačem, med počitnicami pa tudi turistom. Dejavnost enote je
usmerjena v promocijo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Enota KOŽ Nove Poljane deluje od leta 2003. Uporabnikom so na voljo e-točka, točka
vseživljenskega učenja, enota pa nudi tudi prireditveni prostor za otroke in starše. V
popoldanskem času so organizirane prireditve za otroke, dopoldnevi pa so rezervirani za
različne delavnice.
	
  

2.2 Razporeditev dejavnosti v Knjižnici Otona Župančiča
Vstop v knjižnico je v pritličju, kjer je tudi glavni izposojevalni pult. V tem oddelku najdemo
leposlovno in jezikoslovno gradivo, na voljo so tudi časopisi in revije, ki jih pregledamo in
preberemo v časopisni čitalnici. V tem nadstropju imata mesto tudi servisa Borza dela in
Središče za mlade. Leta 2008 je v prvem nadstropju KOŽ odprla urejeno spominsko sobo
Otona Župančiča. Gre za prvi primer pri nas, da je muzejska zbirka postavljena v knjižnici.
V ostala nadstropja lahko pridemo po stopnicah ali z dvigalom. Vsako stopnišče ima stene,
poslikane z motivi, ki napovedujejo, kakšna gradiva lahko najdemo v določenem nadstropju.
V kleti so prostori namenjeni poslušanju glasbe, gledanju filmov, obiskovanju prireditev in
preživljanju prostega časa. Tu se nahaja mediateka z gradivom s področja glasbe, filma,
gledališča in plesa ter stripoteka z bogato zbirko stripov.
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Slika 2.1: Stopnišče iz pritličja v klet

Slika 2.2: Stopnišče iz drugega v tretje nadstropje, kjer se nahaja Pionirska
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V prvem nadstropju se nahaja strokovno gradivo. Ustavimo se lahko v šahovskem kotičku,
študijski čitalnici ali v računalniški učilnici, ki je namenjena tudi organiziranim
izobraževanjem.
Gradivo za otroke in mladino najdemo v drugem nadstropju. Tu se nahaja tudi Pionirska –
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (v nadaljevanju Pionirska). Posebne
dejavnosti za otroke se izvajajo v pravljični sobi in igralnem kotičku.
V tretjem nadstropju je razstavna galerija, večnamenska dvorana in interni prostori Oddelka
za nabavo in obdelavo gradiva in Razvojnega oddelka.
V četrtem nadstropju so prostori uprave MKL in KOŽ.

2.3 Postavitev gradiva
V Knjižnici Otona Župančiča postavitev gradiva upošteva delitev po namenu (otroci in
odrasli) in po vsebini (leposlovje in strokovno gradivo).
V knjižnici lahko najdemo knjige v enajstih jezikih. Polovica je strokovnih, polovica
leposlovnih. Naročeni so na več kot 250 naslovov revij in časopisov, iz katerih si lahko član
MKL fotokopira članke, ki ga zanimajo.
Možno je tudi pregledovanje elektronskih virov, iz katerih si lahko na papir ali pomnilniški
medij (CD, DVD, USB bliskovni pomnilnik) prenesemo podatke, ki jih potrebujemo.
Z medknjižnično izposojo si je možno izposoditi gradivo iz katerekoli knjižnice v Sloveniji;
to storitev je potrebno plačati.
	
  

2.4 Dejavnosti za otroke v Knjižnici Otona Župančiča
1. Ure pravljic in igralne ure s knjigo sta obliki knjižne in knjižnične vzgoje otrok od 4. do
9. leta starosti ter potekajo redno od oktobra do maja v popoldanskem času. Pripovedi,
ponavadi iz obsežnih zbirk tujih slikanic in knjig za otroke, spremljajo ustaljen ritem narave
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in okolja otrok. Težišče izvajanja je na doživljajski moči samega pripovedovanja in na
različnih oblikah celostne estetske vzgoje, kot so dramska, plesna, likovna in glasbena
ustvarjalnost (igralna ura s knjigo). Slednja s pomočjo različnih informacijskih virov in
medijev predstavlja poleg leposlovnih tudi poučne vsebine.
2. Pogovori ob knjigah so skupinska oblika bibliopedagoškega dela z mladimi bralci od 10.
do 19. leta starosti dalje, katerih cilj je navduševanje za branje umetnostnih in tudi
neumetnostnih besedil. Dejavnost vodi bibliotekar.
3. Vrtec in šola na obisku sta obliki skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, namenjeni
otrokom v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Predšolski otroci (od 3. do 6. leta
starosti) spoznavajo knjižnico in vzdušje knjižničnega prostora, seznanijo se s knjižničnimi
pravili, s postopki vpisa in izposoje. Uvajajo se v svet knjige in tudi neknjižničnega gradiva,
širi se jim literarno obzorje in privzgaja pravilen odnos do knjižničnega gradiva. Učenci
osnovne šole (od 6. do 15. leta starosti) utrjujejo knjižnično-informacijska znanja in se na
poglobljen način seznanjajo z uporabo knjižnice, ki jih navdušuje za branje in jih seznanja z
različnimi vrstami informacijskih virov.
4. Literarni sprehodi po Ljubljani so nova bibliopedagoška oblika, kjer z ogledom različnih
kulturnih spomenikov in kulturnih ustanov izvajajo knjižno, književno in knjižnično vzgojo
ter uro pravljic obenem. Prirejajo jo za skupine starejših vrtčevskih otrok in za osnovnošolce
v prvih razredih osnovnih šol, njihove vzgojitelje in učitelje. Literarni sprehod sestavlja deset
postaj v mestu Ljubljana, ki so povezane s knjigo oz. literaturo. Prvo skupino otrok so na
sprehod popeljali leta 2005, na leto pa se zvrsti približno 30 skupin otrok. Kot spremljevalci,
se jim lahko pridružijo tudi starši ali stari starši.2
5. Knjižne uganke spodbujajo mlade bralce v uporabo knjižnice in branje poučnih in
leposlovnih knjig. Namenjene so otrokom od 10. do 15. leta starosti.
6. Moja najljubša knjiga. Razstava je bistven člen slovenskega laičnega priznanja Moja
najljubša knjiga. Tedensko jo pripravijo bralci ob pomoči knjižničarja, zraven pa prispevajo
svoje mnenje v obliki napisanega sporočila ali risbe.
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Povzeto po Bojc S.: Literarni sprehod po Ljubljani, 2011
http://delo.si/druzba/panorama/literarni-sprehod-po-ljubljani.html (26. 4. 2011)
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7. Strokovne razstave so namenjene propagiranju strokovnega dela Pionirske, promociji
branja, ustvarjalnosti otrok ter ustvarjalnosti vrhunskih slovenskih ilustratorjev, mladinskih
pisateljev in prevajalcev. Vsaka je pospremljena s kratko študijo strokovnjaka.

2.5 Druge dejavnosti, ki se izvajajo v Knjižnici Otona Župančiča
1. Mediateka – večnamenski prostor z bogato zbirko gradiva s področja glasbe, filma,
gledališča in plesa. Mediateka deluje tudi kot infotočka: spremlja aktualna dogajanja s
področja glasbe in filma; sodeluje z drugimi ustanovami in posamezniki.
2. Razstave – v sodelovanju z različnimi partnerji pripravljajo razstave, ki izhajajo iz njihove
osnovne dejavnosti ali so z njo povezane. Razstave so, glede na vsebino, priložnostne in
tematske. Spored razstav, tudi za druge enote knjižnice MKL, je objavljen na spletni strani
MKL pod rubriko Prireditve: http://www.mklj.si/index.php/prireditve
Na tem naslovu najdemo podatke o vsebini razstave, kdaj in koliko časa bo potekala.
3. Šahovski tečaji za začetnike in šahovski kotiček, kjer sta za igranje na voljo dve šahovski
garnituri. Prav tako ima knjižnica bogato zbirko gradiva o igranju šaha, tako za začetnike kot
za spretnejše igralce.
4. Antikvarna prodaja izločenih in odpisanih knjig, ki jih lahko po ugodni ceni obiskovalci
knjižnice kupijo v Bukvarni (drugo nadstropje).
5. Čitalnica je na voljo članom knjižnice. Študijska čitalnico lahko uporabijo za študij,
uporabo gradiva, časopisno čitalnico pa za pregledovanje časopisja v slovenskem ali tujem
jeziku.
6. Informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjižnice za uspešno uporabo knjižnice in
njenih virov izvaja KOŽ za vse starostne skupine uporabnikov.
7. Delo z uporabniki s posebnimi potrebami – tisti, ki zaradi bolezni, starosti ali
invalidnosti ne morejo obiskati knjižnice, jim ta nudi brezplačno dostavo gradiva na dom. Za
slabovidne so na voljo knjige v večjem tisku, t. i. »large print«, in zvočne kasete.
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8. Vodstva po knjižnici potekajo tedensko in so namenjena tistim, ki želijo hitrejšo in
učinkovitejšo uporabo knjižničnih storitev.

	
  

8

Katja Ban; Uporaba preglednega in priporočilnega
seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

2.6 Nacionalni projekti Pionirske – centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo
2.6.1 Priznanje Moja naj knjiga
Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od leta
1998, in sicer v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v
slovenščino prevedeno mladinsko knjigo. Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča,
Slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost – IBBY (International Board
on Books for Young People) in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi
bralci spodbujali branje kakovostnega leposlovja in zanimanje za mladinsko književnost, zato
je glasovanje povezano z bibliopedagoškimi dejavnostmi oz. z najrazličnejšimi oblikami
knjižne vzgoje mladih bralcev.
Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati za katerokoli
delo, ne glede na letnico njegove izdaje, glavna pozornost pa je namenjena leposlovni knjigi.
Knjiga, ki že peto leto dobi največ glasov mladih bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa je
izločena iz nadaljnjega glasovanja.
Projekt strokovno in organizacijsko vodita MKL in Pionirska. H glasovanju so vabljene vse
splošne knjižnice in osnovne šole v Sloveniji in v slovenskem zamejstvu ter slovenski otroci
po Evropi. 3
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Poglavje je povzeto po: Moja naj knjiga, 2011
http://www.mklj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=248:moja-najknjiga&catid=142:nacionalni-projekti&Itemid=298 (25. 9. 2011)
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Slika 2.3: Izpostavljene knjige nagrajene s priznanjem Moja naj knjiga

2.6.2 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (prej Pregledni in

priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih)
Za priročnik za branje kakovostne mladinske literature (v nadaljevanju Priročnik), doslej znan
kot Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih, sktbi
MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju z
različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja mladinske književnosti in knjižničarstva.
Vse mladinske knjige za otroke do 15. leta starosti, ki izidejo v določenem obdobju (enem
letu), pregledajo in nato po določenih kriterijih izdelajo izbor priporočenih del, ki v obliki
Priročnika izide leto kasneje. Primer: Knjige, ki so izšle v letu 2009, so bile sicer izbrane
sproti, vendar so v Priročniku izdane leta 2010.
Priročnik sledi starostnim in razvojnim stopnjam mladih bralcev od predbralnega obdobja, ki
je bistveno za spodbujanje branja in bralnega užitka, preko vseh treh triletij devetletne
osnovne šole do prehoda k "mladim odraslim bralcem". Priročnik prav tako sledi bralnim
interesom mladih bralcev in šolskemu programu. S svojo zasnovo in izpeljavo podpira cilje
slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture.
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Priročnik s pregledom produkcije koledarskega leta informira o novih mladinskih knjigah in s
tem dopušča avtonomnost oz. svobodo izbire. Opozarja ne le na branje mladinskih
leposlovnih knjig, različne teme, zvrsti in žanre, temveč tudi na mladinsko poučno leposlovje
in poučne mladinske knjige. Odlika Priročnika je v njegovi priporočilnosti, kar pomeni, da z
anotiranimi knjigami (knjige, ki so jim dodani povzetki vsebin) opozarjajo na kakovostno
branje. Priročnik je s spremljajočimi članki in z obsežnim ter bogatim "aparatom"
(najrazličnejšimi kazali idr.) in orodji v veliko pomoč odraslim pri promociji branja: staršem,
zlasti pa mentorjem Bralne značke, vzgojiteljem, učiteljem, mladinskim in šolskim
knjižničarjem ter vsem drugim strokovnjakom, ki imajo ključno vlogo pri razvoju in
promociji bralne kulture mladih. Priročnik naj bi bil v pomoč tudi knjižnicam, predvsem
splošnim in njihovim mladinskim oddelkom, pri vodenju nabavne politike in založnikom pri
oblikovanju založniškega programa. 4

2.6.3 Cilji projekta Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
1. Pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega leta.
Pregledno z vidika ustaljenih poljudnih in strokovnih razdelitev, ki jih strokovnjaki in praktiki
uporabljajo pri obravnavi knjižnega gradiva (abeceda, postavitvene skupine, starostne stopnje,
strokovne skupine). Sistematično z vidika predstavitvenih skupin od najpreprostejših igralnih
oblik, preko pripovedi do estetsko izbrušenih in miselno izostrenih besedil.
2. Z vsebinsko obdelavo predstavljenega knjižnega gradiva ter z orodji, izpeljanimi iz te
obdelave, ponuditi knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnjakom s tega in
ostalih sorodnih področij bogastvo knjig za učinkovito knjižnično vzgojo ter vsakovrstno
spodbudo za branje predvsem umetnostnih besedil. Bogastvo knjig nam tu pomeni kvaliteto
namena, izpeljave in sporočila ter kulturni obseg, ki ga prinaša jezik (tudi jezik prevoda) tako
besedišča kot ilustracije. Priročnik ne le sistematično pregleda knjižno produkcijo za otroke in
mladino na slovenskem knjižnem trgu, temveč jo tudi ovrednoti. Kvalitetne knjige so
anotirane, najkakovostnejše pa so označene in nagrajene z Zlato hruško. Zlate hruške in
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Poglavje je povzeto po: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, 2011
www.mklj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=227:prirocnik-za-branje-kakovostnihmladinskih-knjig&catid=142:nacionalni-projekti&Itemid=283 (25. 9. 2010)
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priporočene knjige Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo je seznam v Priročniku,
kjer so na enem mestu zbrane kakovostne knjige.
3. S sistematično urejenimi podatki ponuditi strokovnjakom uporabno materijo za raziskave,
analize in načrtovanja tako na vzgojnem in izobraževalnem področju, kakor tudi na
založniškem, prevajalskem in avtorskem področju.
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3 ANALIZA PRIROČNIKOV ZA BRANJE KAKOVOSTNIH
MLADINSKIH KNJIG

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig je podnaslov dejanskega naslova, ki je
vsako leto drugačen in se spreminja glede na posebnosti razvoja mladinske književnosti v
preteklem letu. Podnaslov je bil še od leta 2004 do 2008 poimenovan kot Pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta LLLL po temah zvrsteh in žanrih. Z letom 2004
so začrtali smer priporočilne narave seznamov, saj je bil pred tem le Izbor mladinskih knjig iz
leta LLLL po temah, zvrsteh in žanrih, čeprav se priporočanju in vrednotenju z anotiranjem
niso povsem odpovedali. Seznami za leta 2000, 2001 in 2002 so tematski in predstavitveni,
vendar je koncept, ki razvršča literaturo po starostnih stopnjah, ohranjen. Njihova značilnost
je, da so želeli biti v duhu stroke čim bolj informativni in da so tako razumeli tudi kratko
vsebinsko predstavitev (anotacijo). Prvi dve izdaji (1999 in 2000) sta izbor samo kvalitetnih
knjig (anotiran priporočilni seznam knjig) od celotne letne produkcije mladinskih knjig, zato
tudi v glavnem naslovu Priporočilni seznam.

3.1 Zgodovina Priporočilnih seznamov
Zgodovina objavljenih seznamov – izborov knjig iz slovenske knjižne produkcije za mladino
kaže, da so bili že od vsega začetka zasnovani kot priporočilni. Nastajali so v Pionirski
knjižnici v Ljubljani in so prvič obdelali produkcijo za leto 1972. Njihove avtorice Marjana
Kobe, Andra Žnidar, Martina Šircelj in kasneje še Majda Ujčič so v tako zasnovanih
seznamih upoštevale tudi dela iz leposlovja za odrasle, ki so primerna tudi za mladino okrog
14. leta. Enote so bile urejene po abecedi avtorjev, kriterij primernosti glede na bralčevo
starost pa je bil dosti bolj raztegljiv kot danes. Starostnemu razponu je bil dodan tudi znak *,
ki je pomenil priporočilo za pripovedovanje na uri pravljic. Seznami so izhajali vsako leto v
reviji Otrok in knjiga vse do leta 1984.
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Vrzel v izhajanju je dopolnil seznam z naslovom Seznam izbranih knjig od leta 1984 do 1990
za branje v prostem času, ki je izšel v reviji Šolska knjižnica leta 1991. Pripravila ga je
dolgoletna sodelavka Pionirske knjižnice, pesnica Saša Vegri. Izdelan je bil za potrebe
mentorjev Bralnih značke v osnovnih šolah in je urejen po štirih starostnih stopnjah. V
nadaljevanju je seznam izhajal v publikaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije Mlinček
prostega časa, in sicer od leta 1992 pa do leta 1998, zlasti za potrebe učiteljev – mentorjev
Bralne značke v osnovnih šolah. Sezname je urejala Tilka Jamnik s sodelavci. Strnjen
Priporočilni seznam mladinskih knjig (izbor iz let 1991-1997) je izšel v publikaciji Zavoda
republike Slovenije za šolstvo leta 1998. Priporočilni seznam mladinskih knjig za leto 1998 je
izšel pri založbi Učila, naslednji za leto 1999 pa v Pionirski knjižnici, kot prelomni je
upošteval tudi potrebe mentorjev predšolske Bralne značke, zato je posebej opozoril na
knjige, primerne do 3. leta starosti.
Seznam Priročnikov so dostopeni tudi v elektronski obliki, in sicer na domači spletni strani
MKL Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
www.mklj.si/index.php/projekti/nacionalni-projekti/prirocnik-za-branje-kakovostnihmladinskih-knjig (27. 9. 2010)

3.2 Razvoj Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig skozi leta
V Pionirski knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani že 39 let, od leta 1972 ob koncu leta
pregledajo vso letno produkcijo mladinskih knjig in jo uredijo v seznam, ki ga od leta 1999
izdajajo kot samostojno publikacijo. Prvič je izšel pod imenom Priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 1998, ki vsebuje izbor 400 knjig, vsaka knjiga je anotirana in
ovrednotena. Vsebuje imensko kazalo, naslovno kazalo in kazalo gesel in literarnih zvrsti.
Leposlovne knjige so razvrščene po stopnjah od prvega razreda osemletke do osmega razreda,
dodano pa imajo starostno stopnjo C – do 9. leta, P – od 10. leta dalje, M – od 13. leta dalje.
Seznam pa ne vsebuje podrobnejše razdelitve za predšolsko obdobje, kot to vsebuje
Priporočilni seznam mladinskih knjig z izborom knjig iz leta 1999. Oba seznama vsebujeta
knjige, nagrajene z različnimi nagradami (Večernica, Levstikove nagrade, Moja najljubša
knjiga, IBBY nagrade), ki so naštete na koncu publikacije, za kazalom. Seznama pred
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kazalom vsebujeta tudi seznam poučnih knjig in seznam knjig za pomoč pri branju. V
uvodnem delu je statistična analiza knjižne produkcije.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Slika 3.1: Priporočilni seznam mladinskih knjig Slika 3.2: Priporočilni seznam mladinskih knjig
iz leta 1998 – naslovna stran.
iz leta 1999 – naslovna stran.

Priporočilni seznam knjig, ki je izšel v letu 2000, ima prav tako pri vsaki knjigi oz. zbirki
knjig do 8. razreda anotacijo. Knjige na seznamu so razdeljene glede na starost, za katero so
primerne. Najprej knjige za najmlajše do tretjega leta starosti, potem knjige za otroke nad
tretjim letom starosti, knjige uvrščene v I. stopnjo, primerne za branje v 1. in 2. razredu, in II.
stopnjo, primerno za branje v 3. in 4. razredu. Nekatere med njimi so označene z zvezdico, saj
so primerne, da jih starši in drugi vzgojitelji berejo tudi predšolskim otrokom. Sledi še III.
stopnja, primerna za 5. in 6. razred, in IV. stopnja, primerna za 7. in 8. razred.

	
  

15

3.2.1 Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah,

zvrsteh in žanrih
Leta 2001 so se pri izdelavi tematskega seznama odpovedali določilu priporočilni, zato nosi
naslov Izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih. Knjige niso več
razvrščene po starosti, ampak po temah, zvrsteh in žanrih. Vsaka knjiga ima zaporedno
številko zapisa in nekaj bibliografskih podatkov: določena je z oznako za katero stopnjo je
knjiga primerna, vsebinsko geslo in oblikovne ali tehnične opombe. Novost so ikone, ki
določajo karakter knjige. Ti so navedeni v legendah in opombah na začetku izbora, takoj za
starostno razdelitvijo. Legenda prav tako vsebuje seznam knjižničarjev in njihove kratice, s
katerimi so podpisani pod predstavitvijo knjige (anotacijami). Poučne knjige na koncu
seznama so razvrščene in označene po glavnih skupinah UDK (univerzalne decimalne
klasifikacije). Nagrade knjig so navedene pred kazali. Sledi imensko kazalo, naslovno kazalo,
postavitveno kazalo (C – leposlovje do 9. leta starosti, P – leposlovje od 10. leta dalje, M –
leposlovje od 13. leta dalje), kazalo poučnih knjig, stopenjsko kazalo in predmetno kazalo.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.3: Izbor mladinskih knjig iz leta 2000 – naslovna
stran.
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3.2.2 Lov na klone in superjunake na sledi popularnim knjižnim zbirkam za

mladino: izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih
V letu 2002 je izšel izbor mladinskih knjig pod imenom Seznam mladinskih knjig iz leta 2001
po temah zvrsteh in žanrih. Onaka izbor je ohranjena zato, ker ne zajema prav vseh poučnih
knjig za mladino, vseh mladinskih literarnih del, ki so izšla v samozaložbah, in vseh knjigigrač, ki so sicer na tržišču. Izbor mladinskih knjig pa je zaradi spremenjenega koncepta
razdeljen v tri večje vsebinske sklope – Na sceni, Med srcem in pištolo in Pručka do police. V
prvem delu poglavja Na sceni, so predstavljene izstopajoče oz. opaznejše literarne smernice
(Popularne knjižne zbirke za mladino in Knjižne zbirke za začetno branje). V drugem delu,
poglavje Med srcem in pištolo, so predstavljeni najpogostejši tematski sklopi glede na bralne
interesee – mladinska literarna dela glede na literarne zvrsti in vrste, tretja skupina Pručka do
police, pa je namenjena najmlajšim, ki se še učijo brati. Seznam dodaja Pregled ustvarjalnosti
mladih in najmlajših ter Seznam ponatisov slovenskih avtorjev. Sledi Izbor poučnih knjig za
otroke, nagrajene knjige iz leta 2001. Te so bile uvrščene v dosedanjih seznamih čisto na
koncu, tokrat pa je izbor poučnih knjig za otroke na začetku seznama. Kazala so najširše
razdeljena na bibliografska in orodna kazala: bibliografska kazala vsebujejo poleg imenskega
kazala avtorjev še kazalo prevajalcev in ilustratorjev ter naslovno kazalo. S posebnim
kazalom je predstavljeno slovensko izvirno leposlovje, ki mu je dodan seznam prevedenega
leposlovja glede na jezik izvirnika. Dodani pa sta še kazali založb in zbirk. Orodna kazala
ponujajo postavitveno, stopenjsko in predmetno kazalo.

	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.4: Izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po
temah zvrsteh in žanrih – naslovna stran.
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3.2.3 Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po

temah, zvrsteh in žanrih
Izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh in žanrih je po strukturi zelo podoben
seznamu iz prejšnjega leta. V kazalu je novo poglavje Prva polica, kjer so knjige za otroke, ki
se učijo brati, temu pa sledi poglavje Pručka do police, namenjena najmlajšim, ki še ne znajo
brati. Pred seznamom knjig je novost dodatek Kako beremo, kjer je na primeru knjige
razloženo, kaj pomenijo vse oznake in navedbe pri vsaki knjigi. Za razliko od prejšnjih
seznamov je ob določenih knjigah dodan poseben znak  ne prezrite, ki označuje literarna
dela, ki so vredna posebne pozornosti.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.5: Izbor mladinskih knjig iz leta 2002
po temah zvrsteh in žanrih – naslovna stran.

3.2.4 Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in

priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih
V letu 2004 je izšel Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah,
zvrsteh in žanrih. Pregledni zato, ker so v njem zbrani skoraj vsi naslovi, izdani za mladino v
letu 2003, zaradi vračanja k priporočilnosti pa se imenuje tudi priporočilni seznam. Izmed
petsto naslovov so namreč v nizu razprav znotraj uredniškega odbora izbrali nekaj prek sto
naslovov del, ki so dovolj kvalitetni, da so vredni priporočila. Prejšnji seznami so imeli vse
knjige anotirane, ta pa se razlikuje od njih ravno v tem, da avtorjev knjig, ki jih ne
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priporočajo, sploh niso anotirali. V tem seznamu zato ni uporabljen znak  ne prezrite,
uveden v prejšnjem letu, ki je označeval, katera knjiga je vredna branja. Zbrane priporočene
knjige so dodane tudi v kazalu. Nekaj sprememb je tudi v uvodnem kazalu vsebine, saj
poglavja Pručka do police ne najdemo več pod tem imenom, ampak je združeno s poglavjem
Prva polica.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran.

3.2.5 Klicarji zvezd: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004

po temah, zvrsteh in žanrih
Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, zvrsteh in žanrih je
svojo priporočilnost izpopolnil. Tako kot prejšnje leto, so anotacije namenjene le
priporočenim delom in so še dodatno kritično izostrene, saj so izmed vseh priporočenih knjig
izoblikovali še ožji izbor, imenovan posladek. Za tovrstna dela so ponovno uvedli znak .
Avtorji priporočenih knjig so po abecednem redu navedeni že v uvodu, celoten izbor
priporočenih knjig pa se nahaja v posebnem kazalu pod imenom Anotirane knjige in 
posladek.
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Anotacije so bile v dosedanjih seznamih podpisane s kraticami knjižničarjev, ki so bili našteti
v legendi. V tem seznamu anotacije niso več podpisane, niti niso našteti knjižničarji.
Ena od sprememb je tudi v stopenjski razdelitvi mladinske književnosti, ki je z oznakami I.,
II., III., IV. pokrivala po dva razreda osemletke, te pa v šolah ni več. Tako so nove skupine
prilagojene devetletki. Vsaka skupina pokriva svoje triletje, označujejo jih arabske številke 1,
2 in 3. Dodana je tudi nova oznaka M+ za dela, ki jih ne umeščajo v osnovnošolsko branje,
med gradivom za odrasle pa nimajo primernega mesta. Ta oznaka označuje dela, primerna za
srednješolce.
V uvodnem kazalu se je poglavje Prva polica preimenovala v Pručka do police. To
poimenovanje je bilo že uporabljeno v seznamu iz leta 2003. Novost je tudi razdeljeno
poglavje Od bajke do uganke, ki ga v letošnjem seznamu najdemo pod poglavji Lestev do
police in Mladi vedež. Spremenil se je tudi vrstni red: Pručka do police je namreč v tem
seznamu postavljena pred poglavje Med srcem in pištolo.

	
  
	
  
	
  
	
  

Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran.
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3.2.6 Padci in igre: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2005

po temah, zvrsteh in žanrih
V letu 2006 je izšel Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2005 po temah,
zvrsteh in žanrih, ki se od prejšnjega seznama ne razlikuje dosti. Ena od redkih sprememb je
poglavje Na sceni, ki ga v tem seznamu ni. Gre za izbor naslovov, ki predstavljajo vsebinsko
značilnost ali posebnost knjižne produkcije za mladino v preteklem letu. Vsako leto je malce
drugačen tudi piktogram, ki določa žanr. To leto je nekoliko skromnejši, kar pa ne pomeni, da
žanri niso določeni in zapisani na mestu oblikovnih in tehničnih gesel. Opaziti je nekoliko
manjše število tako priporočenih kot tudi posebej priporočenih knjig.

	
  
	
  
	
  
	
  

Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh
in žanrih – naslovna stran.

3.2.7 O niču, odejah in koncu sveta: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih

knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih
Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih se
drži oblikovnega sloga zadnjih nekaj seznamov. V poglavju Legende in opombe sta dodana
dva nova piktograma za pravljice in slikanice. Knjige, ki so jih napisali mladi, so zbrane v
posebnem kazalu pod Naslovi literarnega ustvarjanja otrok.
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Vsako leto so seznami zaradi naraščanja števila knjig obsežnejši, kar pa ne velja za seznam
priporočenih knjig.

	
  
	
  
	
  
	
  

Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2006 po temah,
zvrsteh in žanrih – naslovna stran.

3.2.8 Polet nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive: Pregledni in

priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih
Znak Zlata hruška je tista, ki zaznamuje Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz
leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih. Označuje tiste knjige, ki imajo vrednostno priporočilo
in jih uredniški odbor posebej priporoča v branje. To vlogo je do sedaj imel znak , zbrane
pa so bile v zadnjem delu pod Bibliografskim kazalom – Anotirane in posebej priporočene
knjige. Seznam priporočenih knjig in Zlatih hrušk se nahaja za nagrajenimi knjigami v letu
2007, torej v prvem delu seznama. Na tem mestu lahko najdemo tudi Zimzelenke, seznam
dobrih in nagrajenih ponatisov. To so kakovostna, že uveljavljena dela iz preteklih let, le da je
siceršnji kvaliteti dodano nekaj novega, boljšega. Zlato hruško lahko dobijo tako Zimzelenke
kot tudi knjige, prvič izdane v slovenščini.
Zadnja tri leta ni bilo možno zaslediti, kdo je pregledoval knjige in kdo je pisal kratke
predstavitve knjig (anotacije). V tem preglednem in priporočilnem seznamu so Legende in
opombe ponovno obogatili z imeni in kraticami knjižničarjev, ki so podpisani pod kratkimi
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predstavitvami knjig. Za dela, ki jih ne umeščajo v osnovnošolsko branje, med gradivom za
odrasle pa nimajo primernega mesta, so do sedaj označevali z znakom M+. Stopnjo M+ so v
tem seznamu zamenjali s 4. stopnjo.
Za razliko od prejšnjega seznama ima ta seznam zamenjan vrstni red poglavja Med srcem in
pištolo in Lestev do police. Nekatera podpoglavja imajo spremenjeno ime, nekatera
podpoglavja pa so združili.
Bibliografskemu, drugemu delu seznama je dodan seznam knjig, ki so izšle z letnico 2006, a
jih je uredniški odbor prejel po redakciji Seznama 2006 in tako niso bile uvrščene v
publikacijo O niču, odejah in koncu sveta.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.6: Pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in
žanrih – naslovna stran.

3.2.9 Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig

2009
Od leta 2001 je naslov Priporočilni seznam zamenjal naslov, ki je opisal določeno značilnost
oz. posebnosti razvoja mladinske književnosti v preteklem letu. Vsi naslovi so bili v uvodnem
delu obrazloženi. S spremembo naslova pa je oznaka priporočilnega seznama padla v
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podnaslov kot Izbor mladinskih knjig iz leta LLLL po temah, zvrsteh in žanrih. Po letu 2004
pa se je zaradi svoje priporočilne narave podnaslov spremenil v Pregledni in priporočilni
seznam mladinskih knjig iz leta LLLL po temah, zvrsteh in žanrih. Ta podnaslov so ponovno
preimenovali v seznamu 2009, in sicer Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. S
tem so poudarili, da to ni le enoznačen seznam dobrih knjig. Publikacijo se lahko uporablja
za različne namene, prvenstvena vloga pa je spodbujanje kvalitetnega branje, kar se odraža
tudi v spremembi naslova.
Iz množice knjig z letnico 2008 je podrobneje ocenjeno leposlovje, pri poučnih pa so
označene le najbolj izstopajoče po kvaliteti. Že prejšnja leta so z anotacijami in znakom Zlata
hruška opozorili na najkakovostnejša dela. Ta način vrednotenja je tokrat obogaten s srednjo
oceno, ki kaže na podrobnejši pregled s strani uredniškega odbora. Srednja ocena oz. ena
polna hruška (

) opozarja na tiste dobre knjige, ki sicer ne izstopajo po kateri od

iskalnih kvalitet, a so vseeno vredne pozornosti. Te knjige so poimenovane kot primerne. Dve
polni hruški (

) označujeta opazno dobra dela, ki so dopolnjena z anotacijo (kratka

predstavitev knjige). Tri hruške (

) in anotacijo pa si »zaslužijo« najboljše knjige, v

seznamu Zlate hruške in dobre novosti v letu 2009 tudi označene z Zlato hruško, ki so od
konca prejšnjega leta označene tudi na policah Pionirske knjižnice z nalepko Zlata hruška.
Neprofesionalno izdelane ali literarno nezrele nimajo nobene hruške in tudi teh je na tem
seznamu kar nekaj (31 %).
V uvodnem delu Priročnika na strani 6, je dodana tabela, iz katere je razvidno razmerje
slovenskih in tujih knjig, ki so dobile vsaj eno hruško. V tabelah so bile podrobneje obdelane
tudi založbe, ki so dobile največ knjig označenih z Zlato hruško, največ priporočenih knjig
itn. V tem priročniku je običajni predstavitvi knjižne produkcije dodana ločena predstavitev
na igroknjige, leposlovne in poučne knjige ter predstavitev po skupinah, v katere je gradivo
razdeljeno v priročniku.
Zadnje poglavje v uvodnem delu je napisala izr. prof. dr. Milena Mileva Blažič. Opisuje
razvoj strokovne literature o mladinski književnosti v svetovnem merilu. V zapisu postreže z
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izborom, ki je relevanten za slovenski prostor in temelji na kakovosti. Izbrane knjige so
osredinjene na teorijo mladinske književnosti ter na sodobne trende.
V legendah in opombah so nekoliko spremenjene ikone, ki označujejo različne literarne žanre.
Legenda v primerjavi s prejšnjim seznamom ne vsebuje oznake športna pripoved, živalska
pripoved in življenjepisna pripoved, prav tako ni več oznake za slikanice in klasične ljudske
pravljice. Poleg oznake Zlata hruška (
(

) in primerno knjigo leta (

) so tudi oznake za opazno dobro knjigo leta
).

V seznamu iz leta 2009 so nekoliko spremenili poimenovanje podpoglavij Pručke do police,
Med srcem in pištolo in Lestev do police. Lahko bi rekli, da so poimenovanja krajša, a bolj
jedrnata.
V uvodnem delu nekatere knjige, ki so nedomišljene ali celo škodljive, uredniški odbor
poimenuje kar »ekološki greh«. Tokrat je v dodatku pod imenom Potrošne izdaje prvič
objavljen tudi njihov seznam. Dodatek vsebuje tudi seznam šolskih literarnih projektov in
literarno ustvarjalnost otrok.

	
  
	
  
	
  
	
  

Slika 3.6: Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2009 – naslovna stran.
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3.2.10 Ozvezdje Knjiga: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 je najnovejša izdaja. Z vsakim letom
je možno v seznamih opaziti vedno več dodatkov in vedno bolj podroben zapis statističnih
obdelav. To še najbolj potrjuje prav zadnja izdaja Ozvezdje Knjiga. Uvodni del je daljši za
skoraj 20 strani in vsebuje kar nekaj prispevkov strokovnjakov s področja mladinske
književnosti, ki z različnih strani osvetljujejo lanskoletno produkcijo. Prva prispevka sta
napisana v spomin Saši Vegri (1934-2010) in Frančku Bohancu (1923-2010), pionirjema
mladinskega knjižničarstva in Pionirske. Ta dva zapisa vsebujeta odtenek zgodovine, kako se
je vse začelo, kaj vse je Pionirsko oblikovalo, da je danes takšna kot je. Zapisa bralcu
dopustita vpogled v »zakulisje dogajanja«, ki vodi v spoznanje, da v ozadju teh seznamov
stoji pravzaprav velika družina, ki jo povezuje ljubezen do jezika in kakovostne knjige.
Še nikoli tako temeljito kot v letošnji izdaji so v Priročniku s številkami predstavili glavne
značilnosti letne produkcije knjig za otroke in mladino. Podatki v preglednicah so zbrani in
urejeni tako, da bralec dobi največ informacij o kakovosti izdaj. V ta namen je dodanih kar
nekaj novih preglednic.
Pregled oziroma analiza ponatisov, novih izdaj in različnih priredb je naslednja novost,
dodana letošnjemu priročniku. Knjižničarka in pravljičarka Tilka Jamnik in Kristina Picco
(strokovna služba Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS) pod drobnogled vzameta
različne knjige, od potrošniških izdaj do domiselnih priredb, ki jim je uspelo klasična besedila
približati sodobnemu bralcu.
Kot v prejšnjem seznamu, je tudi v letošnjem prispevala članek izr. prof. dr. Milena Mileva
Blažič, le da se je tokrat osredotočila na domače znanje o mladinski književnosti. Pripravila je
izbor šestih izvirnih monografij slovenske literarne vede o književnosti in mladinski
književnosti.
Na osnovi večletnega sistematičnega dela se je Pionirska letos odločila in objavila celotno
vrednotenje produkcije, kar pomeni, da so označene tudi najslabše ovrednotena dela.
Mladinski knjižničarji opozarjajo na skrb vzbujajoče stanje v produkciji knjig, kjer polovica
ovrednotenih ne ustreza niti minimalnemu standardu kakovosti. Tako je preglednicam Zlate
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hruške, Zimzelenke in Zelo dobre knjige dodana preglednica dobrih, pomanjkljivih in
pogrešljivih izdaj v letu 2009.
Legende in opombe so dopolnjene z novimi vsebinskimi gesli: znanstvena pripoved,
problemka, pustolovka, dramska in potopisna pripoved. Vrnila se je športna pripoved, šaljive
pripovedi pa ni več med ikonami.
Ker je seznam potrošnih izdaj zbran že v uvodnem delu priročnika, je tokrat v dodatku
seznam nevrednotenih izdaj. Katere knjige so nevrednotene in zakaj, je opisano pred
pregledom teh knjig.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Slika 3.6: Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2010 – naslovna stran.
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4 KRITERIJI ANOTIRANIH KNJIG
Število vrednotenih knjig je vsako leto različno. Odvisno je od tega, koliko knjig je v
preteklem letu izšlo prvič ali pa koliko jih kot prenovljene izdaje prinaša bistvene novosti v
primerjavi s ponatisi.
Posamezna knjiga je ocenjena kot celoten založniški izdelek, v katerem so iskali katero koli
kvaliteto, ki je v delu morebiti še posebej izražena. Ovrednoteno je primerjalno znotraj
posameznih tematskih, žanrskih in literarno vrstnih/zvrstnih skupin, ki mu pripada (npr.
igroknjige, slikanice, stripi, fantastika, poezija), vsako pa še posebej znotraj celotne
produkcije, in sicer z enotnim kriterijem kakovosti, ne glede na to, ali gre za prevod ali
izvirno tvornost, in ne glede na to, ali gre za poučno ali leposlovno besedilo.
Ovrednoteni so tudi ponatisi, če je od predhodne izdaje minilo vsaj 4 leta in knjiga sama po
sebi predstavlja zimzeleno kvaliteto. Zbrani so v posebnem seznamu, saj so uveljavljena dela
že predhodno ovrednotena.
Literarna besedila se ocenjuje glede na učinkovito in prepričljivo uporabo literarnih
postopkov, jezikovno ustreznost, slogovno izvirnost, fabulativno prepričljivost, znotraj tega
pa glede na njegovo sporočilnost, estetiko, etiko in izvirnost v kateri koli obliki.
Knjižno delo kot založniško-obrtniški izdelek so ocenjevali po kvaliteti opreme, ilustracij,
tiska, postavitve besedila, lektoriranja, prevoda, berljivosti, strokovne korektnosti, če je šlo za
poučno ali poučno-leposlovno delo. Ocenjevali so tudi ustreznost namembnosti glede na
določeno ciljno skupino, na potrebo ali namen (npr. kakovost igroknjig, izdaj za začetne
bralce, za dislektike ipd.)
Od leta 2008 so najboljše knjige nagrajene z

Zlato hruško – priznanjem za

literaturo, namenjeno otrokom in mladim , že prej pa so na dobre knjige opozarjali

z

anotacijami.
Anotacije so povzetki vsebin posameznih literarnih del, ki so jih napisali knjižničarji
Pionirske. Zanje je značilna tako gostobesednost kot jedrnatost, tako lahkotno kramljanje kot
tehtnost. Dejstvo pa je, da tako ljudje kot knjižničarji na literaturo, s katero se srečujejo,
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gledajo z različnih zornih kotov, nam, bralcem in obiskovalcem knjižnice, pa ne preostane
drugega, kot da se prepustimo in zaupamo knjižničarski presoji, ko iz celotne knjižne
produkcije odbirajo literarna dela, vredna posebne pozornosti.
Anotacije so po eni strani subjektivno vrednotenje, vendar so po drugi strani napisana znotraj
nekih okvirov (kriteriji za anotiranje), ki se jih držijo vsi knjižničarji, ki pišejo anotacije, kar
zagotavlja določeno mero objektivnosti.

4.1 Kriteriji za anotiranje:
Stopnja razvrščanja:
Opis kvalitete

ocena

znak v

anotacija

dobitnica

DA

nalepke Zlata

priročniku
Najboljša knjiga leta

5

hruška
Opazno dobra knjiga

4

DA

Dobra knjiga

3

izjemoma

Pomanjkljiva knjiga

2

NE

Pogrešljiva knjiga

1

NE

Tabela 4.1: Pregled razvrščanja knjig

Navodila za anotacijo:
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- Knjige z dvema hruškama imajo anotacijo dolgo do 10 vrstic – 130 besed, 900 znakov s
presledki, Times New Roman, velikost 12
- Knjige s tremi hruškami imajo anotacijo dolgo do 15 vrstic – 200 besed, 1300 znakov s
presledki, Times New Roman, velikost 12

- Anotacija naj bo strokovno utemeljena, a berljiva (naslovnik je povečini odrasel bralec z
raznolikimi motivi in pričakovanji; od mentorjev branja do staršev)
- Anotacija naj utemelji, zakaj je delo kakovostno, zakaj si zasluži naziv odlična oz. opazno
dobra knjiga. Znotraj pohvale lahko opozori na njene pomanjkljivosti oz. manj dobre plati.
- Označuje naj tip knjige (igroknjiga, zbirka pravljic, slikanica ...).
- Označuje naj namembnostni vidik, če ga delo prinaša (npr. za začetno branje, za učenje
jezika, za dislektike, naslovniška odprtost ...).
- Pri slikanicah naj bo primerjava podobna kot pri tekstu, predstavljena naj bo s primerjanjem
podobnih kakovostnih ilustracij. Mnenje o ilustraciji je namenjeno istemu bralcu kot mnenje o
besedilu.
- Poučne knjige so primerjane z deli s tega področja. Izpostavljena naj bo berljivost in
inovativnost.
- Kadar lahko, naj predstavlja in upošteva umeščenost dela v knjižni prostor.
- Kadar je mogoče, naj opozori na vedenje o določenem delu (npr. na njegov nastanek,
nagrade, ponatise, nove izdaje, dopolnjene, predelane izdaje, okoliščine nastanka ...).
- Ocenjuje naj izvirnost, inovativnost.
- Ocenjena naj bo učinkovitost literarnih postopkov, jezik, slog, fabulativna prepričljivost,
sporočilnost, estetska plat.
- Knjiga naj bo ocenjena kot celota, kjer je upoštevana oprema, ilustracija, tisk, primernost
izbora za mladino.
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4.2 Projekt Zlata hruška
Oznaka Zlata hruška je konec leta 2010 prerasla v znak za
kakovostno mladinsko knjigo in hkrati priznanje Pionirske –
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo v treh
kategorijah: za izvirno leposlovno knjigo, za prevedeno leposlovno knjigo, ki jo Pionirska
podeljuje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY, ter za mladinsko poučno knjigo.
Med tremi kategorijami se izmed nominiranih Zlatih hrušk izbere po eno najboljšo in se zanjo
založbi podeli priznanje Zlata hruška. Samo knjiga, ki je v Priročniku uvrščena v najvišji
kakovostni razred (Zlata hruška), ima pravico do nalepke z znakom Zlata hruška. Od
novemra 2010 so knjige z oznako Zlata hruška postavljene na vidnejše mesto v Pionirski,
tako da se bodo bralci in knjižničarji lažje odločili in izbrali kakovostno mladinsko branje.
Kakovost posamezne knjige je uredniški odbor Priročnika opredelil na svojih sestankih z
izmenjavo mnenj o prebranem na podlagi kriterijev za anotiranje.
Likovno sta projekt zasnovala ilustrator Damijan Stepančič in oblikovalka Andreja
Globočnik. Celostna podoba Zlata hruška vsebuje nalepko kot znak kakovosti za izvrsten
založniški izdelek ter plakat, kazalko in razglednico s 30 predlogi (Zlatimi hruškami) za
kakovostno branje. 5
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Poglavje je povzeto po: Zlata hruška, 2011
http://www.mklj.si/index.php/projekti/nacionalni-projekti/zlata-hruska (29. 4. 2011)
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Slika 4.1: Izpostavljene knjige označene z nalepko Zlata hruška v Pionirski
	
  

	
  

	
  

Slika 4.2: Ena od izpostavljenih Zlatih hrušk in označenih z nalepko Zlata hruška v Pionirski
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5 PRIROČNIK KAKOVOSTNIH KNJIG V POVEZAVI Z
NACIONALNIM DOKUMENTOM KURIKULUM ZA VRTCE
(1999)
Priročnik kakovostnih knjig je pomembno orodje pri izbiri knjig, saj je jezikovna dejavnost
najbolj pomembna za razvoj govora prav v predšolskem obdobju. Poleg razvoja jezika pa
knjiga pripomore k izpolnjevanju nekaterih drugih ciljev iz Kurikula za vrtce.
V naslednjih poglavjih bom poskusila osvetliti to povezavo in pomen Priročnika kakovostnih
knjig za mladino pri izpoljevanju ciljev iz Kurikula za vrtce.

5.1 Vloga odraslih
Otrok se preko poslušanja glasnega branja odraslih in pripovedovanja literarnih besedil uči
jezika. Zato je v vrtcu pomembna pogosta raba knjige kot vira informacij in kot vira
sprostitve, saj so otroci natančni opazovalci in posnemovalci.
Zato je vloga vzgojiteljev, da pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporabljajo čim več
različnih knjig z različnih področij (neumetnostna besedila), pravljic in pesmi.6
Osebe, ki delajo z otroki, pripovedujejo in berejo otrokovi starosti primerne pravljice,
zgodbice, uganke, pesmice; otroku že v tem obdobju omogočajo stik s knjižnim jezikom (tako
govornim kot zbornim) in mu s tem omogočajo ob narečju in pogovornem jeziku spoznavati
tudi knjižno zvrst jezika.7
Odrasli so otrokom zgled, zato je pomembno, kakšen odnos ima vzgojiteljica do branja in
knjige. Vzgojitelj za dejavnosti z otroki lahko brez dodatne strokovne pomoči izbere
nekakovostno ali pa neprimerno knjigo za določeno starost otrok. Če pa je v ozadju
vzgojiteljev priročnik s seznamom dobrih knjig, lahko vzgojitelj deluje bolj samozavestno,
četudi prvi odziv otrok ni pričakovan. V primeru da vzgojitelj uporablja Priročnik za branje
kakovostnih mladinskih knjig, k suverenosti pripomore védenje, da je, pred vzgojiteljem
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samim, strokovnjak ocenil, katere knjige imajo dobro in primerno vsebino za določeno
starost.
Pomembna naloga vzgojitelja je tudi, da otrokom pokaže različno uporabo knjige. Knjigo
lahko beremo, lahko pa s pomočjo knjige odgovorimo na vprašanje, na katerega sami ne
vemo odgovora. Vzgojitelj je otrokom pomemben zgled, če v takšnem primeru vzame v roko
knjigo in poišče v njej odgovor. Da otrokovo zanimanje prej ne mine, preden vzgojitelj poišče
primerno in kakovostno knjigo, si lahko pri iskanju pomaga s Priročnikom.
Otroke lahko celo naučimo uporabljati priročnik in kako v njem poiskati vsebinsko primerne
in kakovostne knjige.
Preden se starši odpravijo z otroki v knjižnico, lahko s pomočjo Priročnika, v vrtcu ali doma,
sestavijo seznam knjig, ki jih želijo iz knjižnice. Tako je izpolnjen cilj, da otrok spoznava
knjigo kot vir informacij. Občutek samostojnosti je za otroke velikega pomena in pripomore
tudi k njihovi samozavesti in individualnosti8.
Zgodnje navajanje na rabo knjige ter zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom pomaga pri
vključevanju v pisno kulturo, ki je pomembna sestavina demokratične družbe9.
Knjiga je v veliko pomoč pri delu vzgojiteljev, saj ima lahko motivacijsko vlogo pri projektih,
lahko služi kot razširitev in dopolnitev teme, o kateri se v vrtcu pogovarjajo, preko knjige pa
lahko otrok na osebnostni ravni predeluje svoja čustva in občutja, ki jih ne zna izraziti z
besedami. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in povezuje estetsko in fizično
ugodje10, zato je še toliko bolj pomembno, da so te knjige bogate, tako vsebinsko kot
vizualno. Takšne knjige otroke privlačijo in jih vzgajajo, jim širijo obzorja. Kakovostna
knjiga je najboljša popotnica otroku v odraščajoči dobi.
Pri vsaki dejavnosti, za katero odrasli vemo, da je za otrokov razvoj dobra, obstaja zakonitost,
ki gre vedno po isti poti. Najprej se morajo otroci navdušiti za dejavnosti in pri tem imamo
odrasli odločilno vlogo. Za predšolske otroke je dejansko tako, da je potrebno poiskati
primerne vsebine in načine dela, potem pa bi jih stvari morale same pritegniti.
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Branje knjig tudi utrjuje odnos med odraslim in otrokom. Zaradi današnjega tempa pogosto
zmanjka časa za pripovedovanje pravljic, nadomestile so jo televizija, radio in vsi drugi
tehnični pripomočki, zaradi česar so otroci prikrajašani.

5.1.1 Otrokova domišljija in knjiga
Cilj: Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.
Najboljši način ohranjanja otrokove domišljije je, da otroku veliko beremo. Domišljija je v
veliki meri pot v našo notranjost. Če odrasli poskušamo otrokovo domišljijo brzdati, s tem
krnimo njegovo notranje življenje in pohabljamo njegove ustvarjalne moči.
Odrasli poskušamo otroku posredovati vse, kar vemo. Želimo si, da bi se čim prej in čim
natančneje naučili podatkov in informacij, ki bi jim pomagali živeti in razumeti svet, kakor ga
razumemo sami. Pogosto pa se zgodi, da imamo otrokove poglede na svet nujno za
manjvredne v primerjavi z našimi. Ob našem prizadevnem učenju je potrebno upoštevati tudi
otrokovo postopno prehajanje v odraslost, zato ne smemo prezreti njegove domišljije in iz nje
izhajajoče otrokove ustvarjalnosti. Nasprotno, pomagati mu je treba, da se v svojem svetu
»izživi« in tako dobi najboljšo popotnico za svojo prihodnost. Gre enostavno za to, da
spoštujemo otrokovo domišljijsko življenje, da mu prisluhnemo, kadar govori o njem, da
pozdravljamo njegove poglede na svet, ki nam jih zaupa.

Cilj: Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira
ter doživlja književno dogajanje.
Otrok se torej poskuša enačiti s pravljičnimi junaki. Ta pozitivna čustva se vtisnejo v
otrokovo zavest in podzavest, dajo mu moč, da razvije svoje lastno mišljenje, ustrezno
njegovi stopnji. Tako ob vsakodnevnem poslušanju pravljice odkrije nove odnose med
svojimi izkušnjami in tudi njegovo besedno izražanje postane bogatejše. Junak v pravljici je
tak, da lahko izvede velike podvige. S pomočjo istovetenja z junakom lahko lahko otrok v
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svoji domišljiji nadomesti vse dejanske ali izmišljene pomanjkljivosti. Lahko si domišlja,
kako premaga velikana oz. postane najmočnejša ali najlepša oseba.
Dobro in zlo sta v pravljicah vedno prisotna, kot sta prisotna v vsakdanjem življenju in pri
vsakem človeku. Ta dvojnost predstavlja moralni problem, ki ga je treba rešiti. V pravljici
vedno zmaga pravica nad krivico, svetloba nad temo, pomlad nad zimo, dobrota nad
hudobijo, plemenitost nad zlobo. (Divjak, 1998)
Zgodba in pravljica pričarata v otrokovega duha podobe, ki jih ni mogoče doseči z ničimer
drugim. Otrokovemu domišljijskemu svetu se pridružimo tako, da mu pripovedujemo
pravljice in zgodbe.
Zavedati se moramo, da je potrebno otrokom veliko brati, če hočemo, da jih bodo knjige
pritegnile. Vsebine morajo biti primerne in teh vsebin mora biti veliko. (Divjak, 1998)

5.1.2 Zgled staršev
Vsi vemo, kako pomembno je branje za otrokov umski in duševni razvoj, redko pa slišimo,
kako vpliva na otroka, če vidi (ali ne vidi) brati in uživati ob knjigah starše. Če jih ne vidi
brati, se lahko vpraša, zakaj starši ne berejo, če je branje knjig tako čudovito. Zakaj bi bilo
branje zanj dobro, zanje pa ne. Strokovnjaki so si enotni, da morajo starši zagotavljati bogato
domačo bralno kulturo in dajati otrokom dober zgled. Obiskovanje knjižnic, kupovanje knjig,
pogovori o prebranem, vse to vpliva na otroka; ta venomer opazuje in posnema. Patricia
Siegfried, otroška knjižničarka, nagrajena s prestižno Golierjevo nagrado (podeljuje jo
Ameriško združenje knjižnic za zasluge pri inovativnih pristopih k promociji branja med
otroki), piše o uporabnih nasvetih, kako starši lahko otroku približajo knjigo in vzgojijo
nadebudnega in navdušenega bralca.
Pomembno je povezovanje branja z družinskimi interesi in hobiji. Če družina dobi kužka,
lahko v povezavi s tem poiščemo zgodbice o psih, knjigo o skrbi in negi psa. Če družina rada
hodi na sprehode v gore, poiščemo zgodbe, ki so postavljene v takšno okolje. Starši morajo
biti pozorni, nad čim se otrok navdušuje in mu brati pravljice in zgodbe s podobno tematiko.
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Otroku pokažemo, da nas zanima, kaj bere in kakšno je njegovo mnenje o prebranem. Skupaj
z njim beremo knjige, ki jih je sam izbral, na koncu pa se pogovorimo o vsebini, o otrokovem
doživljanju ob prebranem.
Za otrokov govorni razvoj je pomembna komunikacija odraslega z otrokom, ki je naravnana
na otroka kot poslušalca in udeleženca komunikacije, z zgodnim branjem in pripovedovanjem
odraslega. Pogostost branja staršev in vzgojiteljev pozitivno vpliva na otrokovo govorno
kompetentnost in branje, hitreje pa tudi osvojijo samostojno branje. Tudi če otrok že zna brati,
mu lahko odrasli preberejo knjigo. Glasno branje, nudi možnosti za vzpostavljanje socialnih
interakcij, čustvene intimnosti in rabo govora v različnih funkcijah. Tako z njim delimo
vsebino knjig, ki jih sam še ni sposoben brati, je pa nanje čustveno in intelektualno
pripravljen. Redno glasno branje, poleg povečanja njegove zavesti, znanja in nivoja
razmišljanja, zbliža tudi družinski odnos in razvije medsebojno zaupanje.11

5.2 Pomen knjige za otroke
Otroška knjiga ima v otrokovem razvoju pomen in vlogo na miselnem, govornem in
socialnem področju ter v razvoju nekaterih akademskih spretnosti, kot sta branje in pisanje.
Na področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv otroške knjige prepoznaven predvsem
pri razvoju in razširitvi domišljije, razvoju empatije, predstavitvi perspektiv drugih,
ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, refleksiji o družbenih dogajanjih,
percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot.
Na področju intelektualnega in govornega razvoja je vpliv otroške knjige prepoznaven pri
konkretizaciji in razlagi abstraktnih idej, večji občutljivosti za moralne dileme, oblikovanju in
modificiranju stališč in vrednot, seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili in spoprijemanju z
besednjakom.
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Povzeto po: N. Volčič. Kako lahko otrok postane navdušen bralec
http://clanki.potdomov.com/odnosi/otrok-lahko-bere (22. 2. 2011)
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S pomočjo branja bogatimo znanje in prispevamo h kakovostnejšemu življenju, zato mora
knjiga predstavljati vrednoto. Da je temu tako, moramo otroku brati že v zgodnji fazi
njegovega razvoja.
Vendar pa velik del književnosti, ki naj bi razvijala otrokov um in osebnost, za to nalogo ni
primeren, saj ne spodbuja in privzgaja tistih sposobnosti, ki jih otrok za premagovanje težkih
notranjih problemov najbolj potrebuje.
Pridobivanje veščin, tudi sposobnosti branja, ni veliko vredno, če tisto kar se je otrok naučil
prebrati, v njegovo življenje ne vnese ničesar pomembnega. (Bettelheim, 1999)
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6 EMPIRIČNI DEL
6.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Priporočilni seznam mladinskih knjig obstaja že več kot 36 let, v elektronski obliki pa je
dostopen od leta 1999. Izide vsako leto in vsebuje sezname kakovostnih knjig za mladino do
15. leta starosti, ki so izšle v preteklem letu. Največ knjig na seznamih je priporočenih za
otroke do 9. leta starosti, v diplomski nalogi pa sem se osredotočila na knjige, priporočene za
otroke v predšolskem obdobju. Opisala bom kriterije, ki jih uredniki seznama uporabljajo za
presojanje knjig, in raziskala, ali so se skozi zgodovino spreminjali.
Priporočilni seznam mladinskih knjig vsebuje tudi izbor najkakovostnejših knjig, dobitnic
različnih nagrad. Poskušala bom ugotoviti, ali obstaja povezava med dejansko izposojo in
izborom najkakovostnejših knjig. Raziskala bom, kakšno je poznavanje Priporočilnega
seznama mladinskih knjig med vzgojiteljicami, saj menim, da bi njegova uporaba dvignila
kakovost njihovega dela. V predšolskem obdobju je stik otrok s kakovostnimi knjigami zelo
pomemben, saj se prek njega oblikuje odnos do knjige in jezika, pripomore pa tudi k
otrokovemu opismenjevanju.

6.2 Raziskovalna vprašanja
Ugotavljala sem, kakšno vlogo ima Priporočilni seznam v vrtcu, torej, ali so vzgojiteljice
sploh seznanjene z njegovim obstojem in ali ima Priporočilni seznam kakšen vpliv pri delu in
izborom literature v vrtcu.
Zanimal me je tudi vpliv Priporočilnega seznama na izposojo v Knjižnici Otona Župančiča. V
njem je namreč seznam knjig z oznako Zlata hruška, ki pa so od novembra dalje vidne tudi na
platnicah nagrajenih knjig. Zanima me, ali nagrada za kakovostno delo pomeni tudi privlačno
delo za otroka oz. ali starši upoštevajo priporočila strokovnjakov, ko izbirajo knjigo za
svojega otroka. Zanima me tudi, ali je razlika v izposoji opazna, od kar so nagrade vidno
označene na platnicah nagrajenih knjig.
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6.3 Hipoteze
Večina vzgojiteljic je slabo seznanjena z obstojem Priročnika za branje kakovostnih in
mladinskih knjig, ki izide vsako leto.	
  	
  
Med vzgojiteljicami se glede na število let delovne dobe pojavljajo razlike pri poznavanju
Priročnika za branje kakovostnih in mladinskih knjig
Vzgojiteljice, ki poznajo Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh
in žanrih, ga pri svojem delu tudi uporabljajo.
Vzgojiteljice bi pri svojem delu uporabljale seznam kakovostnih knjig, če bi vedele, da
obstaja.
Člani knjižnice Otona Župančiča so si pogosteje izposojali knjige, ki so v preglednem in
priporočilnem seznamu nagrajene z Zlato hruško.
Izposoja knjig, nagrajenih in označenih z Zlato hruško je narasla, ko so platnice knjig označili
z znakom Zlata hruška.

6.4 Osnovna raziskovalna metoda
Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno, kavzalno-neeksperimantalno metodo pedagoškega
raziskovanja, saj sem podatke pridobivala s pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 9.1) in
podatkov o izposoji v Knjižnici Otona Župančiča.

6.5 Opis vzorca
Pri anketiranju sem izbrala neslučajnostni vzorec. Vprašalnik je bil namenjen vzgojiteljicam v
različnih vrtcih po Sloveniji, ki vodijo skupino predšolskih otrok v katerem koli starostnem
obdobju. V raziskavi je bilo zajetih šestinosemdeset anketirancev. V raziskavo je bilo
vključenih dvajset različnih vrtcev. Delovna doba sodelujočih vzgojiteljic je od nič let do
štirideset let.
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Graf 6.1: Grafični prikaz števila let delovne dobe sodelujočih vzgojiteljic

Sodelovalo je največ vzgojiteljic z najmanj let delovne dobe (51%) v skupini 0-8 let. Sledi
skupina 25-32 (19%), najmanj pa jih je sodelovalo v skupini 9-16 let delovne dobe (11%),
33-40 let delovne dobe (11%) in 17-24 let delovne dobe (9%). Povprečna starost vseh
vzgojiteljic je 13,2 let.
Za izposojo knjig sem uporabila podatke s seznama vseh izposojenih knjig (zgodbice,
igroknjige in slikanice) v letu 2010 in s seznama knjig Zlate hruške. Podatke sem črpala tudi s
seznama izposoje slikanic, igroknjig in zgodbic za vsak mesec posebej od oktobra do marca.

6.6 Opis postopka zbiranja podatkov
Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 9.1). Vprašalnike sem
razdelila vzgojiteljicam v petih različnih vrtcih po Sloveniji. Osebno sem nesla ankete v štiri
vrtce, v peti vrtec pa jih je odnesla sošolka, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer
Predšolska vzgoja. Razdelila sem štirideset anketnih vprašalnikov, od tega sem dobila nazaj
izpolnjenih petintrideset vprašalnikov, sošolka pa je od desetih anketnih vprašalnikov dobila
nazaj šest izpolnjenih anket. Skupno število vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov je
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enainštirideset. Ker sem želela dobiti večji vzorec, sem vzgojiteljicam posredovala anketne
vprašalnike

v

elektronski

obliki.

Anketne

vprašalnike

sem

dodatno

poslala

še

petinsedemdesetim vzgojiteljicam in dobila nazaj petinštirideset ustrezno izpolnjenih anketnih
vprašalnikov v elektronski obliki. Podatke sem zbirala tri mesece. Pri anketnih vprašalnikih
nisem jasno napisala navodila, katero vprašanje lahko izpustijo, če odgovorijo z določenim
odgovorom, tako da je večina odgovorila na vsa štiri vprašanja. To napako sem pri spletnih
vprašalnikih popravila, tako da so anketiranci odgovorili na tri vprašanja, kot je bilo
predvideno.
Podatke o izposoji knjig označnih z Zlato hruško in knjig (slikanice, igroknjige, zgodbice)
sem dobila s pomočjo sodelavca Knjižnice Otona Župančiča Vojka Zadravca, ki mi jih je
poslal v elektronski obliki po elektronski pošti.

6.7 Opis instrumenta
Pri raziskavi o poznavanju Priročnika sem uporabila tehniko anketiranja, pri kateri je bil
pripomoček za zbiranje podatkov anketni vprašalnik (Priloga 9.1). Anketni vprašalnik
sestavljajo štiri vprašanja, anketiranec pa je odgovoril le na tri. Na začetku anketnega
vprašalnika so morali anketiranci navesti podatek o dolžini časa opravljanja poklica
vzgojitelja, v nadaljevanju pa so sledila vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na
poznavanje in uporabo Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig.
Pri raziskavi o izposoji knjig v Knjižnici Otona Župančiča sem uporabila seznam s podatki o
številu izposoj za slikanice, igroknjige in zgodbice.

6.8 Postopki obdelave podatkov
Za prikaz podatkov, sem uporabila grafe in tabelo, v katerih so prikazana razmerja med
odgovori v procentih. V enem izmed primerov sem s pomočjo hi-kvadrat preizkusa preverila,
ali se med množicama pojavljajo statistično pomembne razlike.
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6.9 Rezultati in interpretacija

Graf 6.2: Grafični prikaz poznavanja Priročnika za branje kakovostnih knjig, ki ga izdaja Mestna
knjižnica Ljubljana.

Razlika v deležu vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik (43 %) in deležu vzgojiteljic, ki priročnika
ne poznajo (57 %), je zelo majhna. Glede na rezultat ne morem ne potrditi ne ovreči moje
hipoteze, da je večina vzgojiteljic slabo seznanjena z obstojem Priročnika za branje
kakovostnih in mladinskih knjig, ki izide vsako leto, saj je razlika med odgovorom
premajhna.

Graf 6.3: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik, znotraj skupin delovne dobe.
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Z grafa je razvidno, da je najslabše poznavanje Priročnika znotraj skupine 0-8 let delovne
dobe (23 %). Poznavanje postopoma narašča, saj je v naslednjih skupinah 9-16 let (44 %), 1724 let (63 %) delež vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik vedno večji. Delež vzgojiteljic glede na
poznavanje ne naraste le v skupini 25-32 let delovne dobe (63 %), saj je enak kot v skupini
17-24 (63 %). V zadnji skupini vzgojiteljic s 33-40 let delovne dobe je delež poznavanja
največji (89 %). Iz grafa je razvidno, da se glede na število let delovne dobe pojavljajo razlike
pri poznavanju Priročnika za branje kakovostnih in mladinskih knjig, kar potrjuje mojo
hipotezo.
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odstotek
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odstotek
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6
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63%

38%

100%

8

1

9

89%

11%

100%

37

49

86

44%

56%

100%

Tabela 6.1: Prikaz števila in odstotkov na vprašanje »Ali poznate Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig?« po skupinah glede na leta delovne dobe.

Postavila sem ničelno hipotezo, da pri vzgojiteljicah glede na število let delovne dobe ni
razlik v poznavanju Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. S pomočjo hi-kvadrat
preizkusa sem prišla do rezultatov, da je njegova vrednost pomembna na ravni P=0,001.
Ničelno hipotezo zavrnem in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdim, da se med vzgojiteljicami
glede na število let delovne dobe pojavljajo razlike pri poznavanju Priročnika za branje
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kakovostnih in mladinskih knjig. V skupini 0-8 let delovne dobe je večina vzgojiteljic (77 %)
odgovorila, da ne pozna Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. Sledi skupina,
kjer je delež vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik nekoliko večji (44 %).V skupini 17-24 in 25-32
let delovne dobe je razmerje vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik, enako (63 %). Največ
vzgojiteljic (89 %) pozna Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig v skupini 33-40
let delovne dobe. Glede na rezultate v tabeli lahko potrdim hipotezo, da se med
vzgojiteljicami glede na število let delovne dobe pojavljajo razlike pri poznavanju Priročnika
za branje kakovostnih in mladinskih knjig. Presenetili pa so me rezultati, da je skupina 33-40
let delovne dobe tista, kjer je poznavanje največje. Pričakovala sem, da vzgojiteljice z manj
let delovne dobe zaradi obveščenosti s faksa bolje poznajo pripomočke pri delu, kot je
Priročnik.

Graf 6.4: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki poznajo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
in ga tudi uporabljajo.

Večina vzgojiteljic (95 %), ki poznajo Priročnik, ga pri svojem delu tudi uporablja. Zelo malo
vzgojiteljic (5 %) ga kljub poznavanju ne uporablja, zato lahko potrdim svojo hipotezo, da
vzgojiteljice, ki poznajo Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh
in žanrih, pri svojem delu Priročnik tudi uporabljajo.
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Graf 6.5: Grafični prikaz deleža vzgojiteljic, ki bi uporabljale seznam kakovostnih knjig, če bi ga poznale.

Na vprašanje »Če bi obstajal seznam kakovostnih knjig, ali bi ga uporabljale?« je bil pritrdilni
odgovor vzgojiteljic (55 %), ki Priročnika ne poznajo, zelo blizu deležu vzgojiteljic, ki ga ne
bi uporabljale (45 %), tudi če bi ga poznale. Hipoteze, da bi vzgojiteljice pri svojem delu
uporabljale seznam kakovostnih knjig, če bi vedele, da obstaja, zaradi majhne razlike v deležu
odgovorov ne morem ne potrditi, ne ovreči.
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Graf 6.6: Grafični prikaz izposoje knjig, označenih z Zlato hruško, šestih zaporednih mesecev.

Pregled izposoje slikanic, igroknjig in zgodb, označenih z Zlato hruško v Knjižnici Otona
Župančiča od meseca novembra 2010 do meseca marca 2011 kaže, da je novembra, ko so na
knjige nalepili nalepko Zlata hruška, izposoja knjig v primerjavi z oktobrom narasla za 46 %.
Rast se je v decembru (83 %) nadaljevala, višek izposoje Zlatih hrušk pa je dosegla januarja
(208 %). V februarju je izposoja nekoliko padla (199 %), vendar je bila izposoja glede na
oktober v mesecu marcu še vedno višja za 180 %. Izposoja Zlatih hrušk se je povečala, zato
lahko potrdim hipotezo, da je izposoja knjig, označenih z Zlato hruško narasla, ko so platnice
knjig označili z znakom Zlata hruška.
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G raf 6.7: Grafični prikaz izposoje Zlatih hrušk glede na izposojo ostalih slikanic v letu 2010

	
  

Od 500 naslovov slikanic, so s temno modro označene slikanice z oznako Zlata hruška, teh pa je 36 naslovov.
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Število

Odstotek

Vse Zlate hruške – slikanice

23

100%

Med prvimi 10 izposojenimi

5

22%

100 izposojenimi

12

52%

Med prvimi 200 izposojenimi

17

74%

Med prvimi

Tabela 6.2: Tabelarični prikaz deleža Zlatih hrušk med izposojenimi slikanicami v letu 2010.

Med 260 naslovi slikanic je od tega 24 knjig označnih z Zlato hruško (na seznamu
izposojenih je zabeleženih samo 23). Od 23 knjig (9 % od vseh izposojenih slikanic),
označenih z Zlato hruško, jih 12 (52 %) najdemo med prvimi 100 izposojenimi. Med prvimi
200 slikanicami je vseh knjig, označenih z Zlato hruško, 17 (74 %). Na nižjem mestu pa je še
ostalih 6 knjig (23 %), nagrajenih z Zlato hruško. Glede na izposojo članov Knjižnice Otona
Župančiča, lahko potrdim hipotezo, da si pogosteje izposojajo knjige, nagrajene z Zlato
hruško. Med prvimi desetimi je kar 5 knjig (22 %) nagrajenih z Zlato hruško.

6.10 Refleksija rezultatov
Z anketnim vprašalnikom (Priloga 9.1) sem dobila vpogled v to, kakšno je poznavanje
Priročnika ter kakšna je njegova uporaba oz. koliko vzgojiteljic bi ga uporabljalo, če bi
vedele, da obstaja. Moje prvo in bistveno vprašanje anketnega vprašalnika je namenjeno
ugotavljanju poznavanja Priročnika in odgovori so si bili zelo blizu. Malo več kot polovica
Priročnik pozna in večina od teh ga tudi uporablja. Zaključek tega odgovora je, da jim je
Priročnik tudi vodilo pri izbiri knjig, ki jih ponudijo otrokom. Več kot polovica vzgojiteljic, ki
ne pozna Priročnika, tudi ne išče pomoči pri izbiri knjig. Glede na to, da je največ vzgojiteljic,
ki ne poznajo Priročnika v skupini 0-8 let delovne dobe, jih je v tej skupini tudi največ
odgovorilo, da tudi če bi obstajal priročnik, ga ne bi uporabljale. To si lahko razlagamo na več
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načinov. Zaupajo svojemu občutku pri izbiri knjig, saj ni veliko časa preteklo od zaključka
študija, kjer naj bi jih za tovrstne naloge dobro izobrazili. Morda prelagajo to odgovornost na
strokovne delavce, ki so v vrtcu dlje časa zaposleni oz. so prevzeli izbor knjig, ki jih je
igralnica nudila in se držijo t. i. »železnega repertoarja«. Skrb vzbujajoča pa je zadnja
možnost, da preprosto ne vidijo potrebe in koristi tovrstnih seznamov kakovostnih knjig.
Seznam pozna največ vzgojiteljic iz skupine 33-40 let delovne dobe. Od teh vzgojiteljic
večina tudi uporablja Priročnik pri svojem delu. Glede na dolžino njihove delovne dobe lahko
sklepam, da so izkušnje pri njihovem delu skozi leta pokazale, da je pomoč strokovnjakov pri
izbiri knjig zelo koristna in vpliva na kakovost dela. S tem so pokazale strokovnost, saj
izkoristijo zunanjo pomoč, ki jim je ponujena.
Postavila sem hipotezo, da se glede na dolžino delovne dobe pojavljajo razlike pri
poznavanju, vendar je razlika ravno obratna od pričakovane. Da bo poznavanje in uporaba
najnižja v skupini z najkrajšo delavno dobo je zanimiv rezultat, saj je od izobraževanja na
fakulteti minilo malo časa. Priročnik povezujem z izobraževanjem zato, ker tam dobiš vsa
potrebna znanja, veščine in priporočila, s katerimi orodji (kot je npr. Priročnik) si pri delu
lahko pomagaš, da bo kakovostnejše.
Drugi del se nanaša na analizo izposoje slikanic, zgodbic in igroknjig. Bolj podrobno sem
analizirala izposojo Zlatih hrušk v šestih zaporednih mesecih. Zanimal me je porast izposoje
Zlatih hrušk od meseca novembra, ko so platnice knjig opremili z nalepko Zlata hruška in jih
v Knjižnici Otona Župančiča tudi izpostavili na vidnejše mesto. Izposoja je v naslednjih treh
mesecih narasla skoraj za polovico, kar pomeni, da so ljudje opazili priporočene in nagrajene
knjige. V zadnjih dveh mesecih je izposoja nekoliko padla, kar pa lahko pripišem dejstvu, da
so starši z otroki zaradi prijetnih temperatur vedno več časa preživeli zunaj. Analizirala sem
tudi izposojo slikanic v letu 2010 in med njimi označila mesto Zlatih hrušk. Med prvimi
desetimi najbolj izposojenimi slikanicami je kar polovica Zlatih hrušk. V letu 2010 Zlate
hruške še niso bile označene z nalepko Zlata hruška, vendar so starši kljub temu prepoznali
kvaliteto. To kaže tudi število Zlatih hrušk med prvimi stotimi. Knjige, ki so označene z Zlato
hruško, so očitno privlačne tudi staršem in otrokom, ki obiskujejo Knjižnico Otona
Župančiča.
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7 ZAKLJUČEK
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo od leta 1972 izdaja Pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig, ki je v tem času doživel veliko različnih oblik in
sprememb ter se na tej razvojni poti preoblikoval v Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig. V Priročniku, ki izide vsako leto od leta 1999, je predstavljena letna knjižna
produkcija za otroke in mladino na Slovenskem, v posebnem seznamu so zbrana kakovostna
dela, tako leposlovna kot poučna, na začetku je uvodnik, ki predstavi glavne značilnosti letne
produkcije knjig. Vrednotenje knjig za otroke in mladino je ena od ciljnih vsebin Priročnika
za branje kakovostnih mladinskih knjig. Namen vrednotenja je spodbujanje branja, širjenje
dobre knjige in uveljavljanje kakovostne mladinske knjige. Najkakovostnejše knjige so od
leta 2008 označene z Zlato hruško - priznanjem za literaturo, namenjeno otrokom in mladim,
ki pa je do sedaj prerasla v znak kakovosti mladinske knjige tudi v drugih knjižnicah po
Sloveniji.
Knjige, označene z Zlato hruško, so v Priročniku posebej izpostavljene v seznamu ZLATE
HRUŠKE in priporočene knjige Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v
seznamih knjig pa so posebej označene (tri polne hruške

). Oznaka Zlata hruška je

vplivala na izposojo v Knjižnici Otona Župančiča: Zlate hruške so med najbolj izposojanimi
knjigami v letu 2010. Izposoja se je še povečala od meseca novembra 2010. November je
pomemben mesec za Zlato hruško, saj so s prepoznavnim znakom nagrade v obliki nalepke
označili platnice knjig. Njihova izposoja je narasla za polovico, kar pomeni, da so Zlate
hruške pritegnile pozornost obiskovalcev in glede na pogosto izposojo tudi upravičile svoj
namen.
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig je koristen pripomoček staršem in
vzgojiteljem. Dokaz njegove uporabnosti je, da ga vzgojiteljice, ki ga poznajo, tudi
uporabljajo.
Informacija o seznamih kakovostnih knjig, kot je Priročnik, bi se morala še bolj razširiti med
bodočimi vzgojiteljicami, saj je prav med študentkami predšolske vzgoje poznavanje
Priročnika najmanjše.
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Nadaljnje možnosti raziskovanja na tem področju so: raziskati vpliv nalepke Zlata hruška, s
katero so označene nagrajene knjige, na izposojo mladinskih knjig; kako se je spreminjal
trend števila izdanih knjig za predšolske otroke glede na temo knjige; stopnja poznavanja in
uporaba Priročnika med obiskovalci Pionirske in med starši.
V diplomski nalogi je predstavljen razvoj Priročnika, njegova vsebina, ter poznavanje
Priročnika in njegova uporaba med vzgojiteljicami.
Kot mlada mati se že soočam z izbiro knjig za svojo hčer in spoznavam velik pomen izbire
kakovostne knjige. Priročnik mi omogoča hiter in preprost pregled knjig, ki so primerne za
mojo hčer, in mi pomaga oblikovati lastne kriterije za prepoznavanje kakovosti. Kot bodoča
vzgojiteljica sem bolj samozavestna, da bo tudi moje delo kakovostnejše. Odgovornost
vzgojiteljice je zelo velika, vendar je delo s pravimi orodji, kot je Priročnik, veliko lažje.
Osebje vrtca, v katerem bom zaposlena, bo zagotovo seznanjeno z obstojem Priročnika, prav
tako tudi starši. Skupaj bomo veliko lažje širili kakovostne mladinske knjige in spodbujali
»branje« pri otrocih.
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9 PRILOGE
9.1 Anketni vprašalnik
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Poznavanje in uporaba Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig
Anketni	
  vprašalnik	
  
	
  
Spoštovani!
Sem Katja Ban, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V diplomski nalogi bi rada
ugotovila, kakšno je poznavanje in uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v vrtcih.
Vprašalnik je namenjen vsem vzgojiteljicam v slovenskih vrtcih. Vljudno Vas prosim, da odgovorite na 3
vprašanja. Vprašalnik je anonimen, rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.
	
  
1. KOLIKO ČASA ŽE OPRAVLJATE POKLIC VZGOJITELJICE?
______let
	
  

2. ALI POZNATE PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG (ki ga izdaja Mestna
knjižnica Ljubljana)?
a) da
b) ne
Če da, potem Vas prosim, da odgovorite še na naslednje vprašanje. Če ne, potem Vas prosim, da odgovorite na
4. vprašanje.
	
  

3. GA PRI SVOJEM DELU V VRTCU UPORABLJATE?
a) da
b) ne

4. ČE BI VEDELI, DA OBSTAJA SEZNAM KAKOVOSTNIH KNJIG, BI GA PRI SVOJEM DELU
UPORABLJALI?
a) da
b) ne
Hvala za sodelovanje!
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