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»Predstave se porodijo ob tem, kar otrok posluša, čuti in predvsem ob tem, kar vidi. 

»Videti« je torej v prvih letih otrokovega življenja sinonim za »verjeti«: figure v knjigi, 

ki predstavljajo živali z doživljanjem in željami podobnimi otrokovim, predstavljajo zanj 

potrditev njegovih vizij sveta« (Bettelheim, 1982, v Dolinšek - Bubnič, 1999, str. 57). 

  



 
 

 

 

POVZETEK 
 

Diplomska naloga teoretično opredeljuje otroško/mladinsko književnost. V njej je 

predstavljen pojem slikanice, tipologija glede na zahtevnostne stopnje in razporeditev besedila 

ter ilustracij v slikanici. Opisane so slikaniške podskupine, predstavljenih je nekaj idej za 

ustvarjanje slikanic, pomembno vlogo pa ima tudi poglavje o ilustraciji, v katerem je poleg 

opredelitve pojma poudarjen pomen vizualne pismenosti in razmerje med slikovnimi ter 

besednimi sestavinami sporočil v slikanici. Opredeljene so starostne skupine, ki so jim 

ilustracije namenjene, in poudarjen je pomen bienala slovenske ilustracije za otroke in 

mladino. Diplomsko delo izpostavlja pomen knjižne ilustracije za otroke in pomen izbire 

kakovostne slikanice tako v smislu besedila kot ilustracije. Nakazanih je nekaj predlogov za 

obravnavo slikanic v šolah. Pomembno poglavje v diplomskem delu je likovni jezik, kjer je 

opisanih nekaj likovnih elementov v slikanicah, kompozicija strani, velikost in oblika črk, 

uporaba barv in materialov. Opredeljen je pojem likovnega motiva, pozornost pa je 

osredotočena tudi na vlogo živali v knjigah. Opisanih je nekaj živalskih vrst, njihova 

simbolika in kratek zgodovinski pregled upodabljanja živali v likovni umetnosti. Diplomsko 

nalogo zaključuje intervju z eno izmed najbolj priljubljenih ilustratork zadnjega časa – Lilo 

Prap, ki je znana po svojih informativnih in poučnih slikanicah. V njenih delih prevladujejo 

teme iz živalskega sveta – upodablja tako živali, ki so nam tradicionalno blizu, kot tudi tiste, 

ki se jih držijo številni predsodki – pravi, da pri ilustriranju nima najljubše živali. Ustvarja s 

suhimi pasteli na temno podlago, saj, kot trdi, raje eksperimentira z liki kot materialom. Lila 

Prap je ustvarila svojstven likovni izraz, ki je pri srcu otrokom po celem svetu. 

 

Ključne besede:  

Otroška književnost, slikanica, knjižna ilustracija, likovni jezik, živalski liki, Lila Prap 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The present thesis defines the fundamentals of children’s literature, introduces the concept of 

a picture book, skill level based typology and explores the balance of text and illustrations in a 

picture book. Various subgroups of picture books are described here and we are also 

presented with some ideas on how to create picture books. A whole chapter is dedicated to 

illustration; it covers the definition and meaning of visual literacy, while also laying out the 

relationship between visual and textual messages in picture books. This thesis categorizes 

illustrations by age groups they were intended for and emphasizes the importance of 

Slovenian Biennial of Illustration (SBI) for youth and children. It also highlights the 

significance of picture book illustration for children and the impact of quality picture book 

selection. This work provides ideas and recommendations for picture book analysis in 

schools, but also adds a chapter on artistic language, which discusses a range of visual 

elements in picture books, composition of pages, letter size, use of colors and materials. The 

concept of visual motif is explained, while we focus on traditional animal characters in 

literature as well. Some animal species are described including their symbolic meaning and a 

short overview of their depiction in visual arts through time. The final part of this paper 

contains an interview with perhaps one of the most popular Slovenian illustrators of this time 

– Lila Prap known for her informative and instructive picture books. Her work is abundant 

with animal life and their world – she equally depicts animals we are traditionally comfortable 

with, but also those that are burdened by stereotypes and might be unexpected to find in a 

picture book – she claims she never picks any favorites. She uses soft chalk pastels on a dark 

surface because she prefers experimenting with characters over material. Lila Prap managed 

to develop a unique artistic expression loved by children all over the world. 

 

Key words: 

Children's literature, picture book, illustration, visual language, animal characters, Lila Prap 

 
 

  



 
 

 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD .................................................................................................................................1 

2 TEORETIČNA OPREDELITEV OTROŠKE/MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI ..................2 

3 SLIKANICA .......................................................................................................................3 

3. 1 Tipologija slikanice ......................................................................................................5 

3. 1. 1 Glede na zahtevnostne stopnje ..............................................................................5 

3. 1. 2 Tip slikanice glede na ustvarjalni postopek ...........................................................7 

3. 1. 3 Glede na razporeditev besedila in ilustracije v slikanici .........................................9 

3. 2 Slikaniške podskupine ..................................................................................................9 

3. 3 Ustvarjanje slikanic .................................................................................................... 11 

4 ILUSTRACIJA .................................................................................................................. 16 

4. 1 Vizualna pismenost in značilnosti ilustracije .............................................................. 17 

4. 1. 1 Slikanice in vizualna pismenost .......................................................................... 17 

4. 1. 2 Kako slikanice krepijo vizualno pismenost .......................................................... 18 

4. 1. 3 Pomen vizualne pismenosti in razmerje med slikovnimi in besednimi sestavinami 

sporočil ......................................................................................................................... 18 

4. 2 Opredelitev starostne skupine, ki so ji ilustracije namenjene ....................................... 22 

4. 3 Bienale slovenske ilustracije ....................................................................................... 23 

4. 3. 1 Vsebinske novosti bienala ................................................................................... 24 

4. 3. 2 Pomen bienala za otroke in mladino .................................................................... 24 

4. 4 Otrokov stik s knjigo in pomen knjižne ilustracije za otrokov razvoj .......................... 24 

4. 4. 1 Kriterij za določanje kakovostnih slikanic ........................................................... 25 

4. 5 Pomen izbire knjig v knjižnicah/knjigarnah in njihova obravnava .............................. 27 

4. 6 Pripovedovanje ob sliki/ilustraciji .............................................................................. 29 

4. 7 Možnost za likovno izražanje ..................................................................................... 30 

4. 8 Ostali predlogi za obravnavo slikanic v šolah ............................................................. 31 

4. 9 Likovni jezik .............................................................................................................. 32 

4. 9. 1 Likovni elementi v slikanicah ............................................................................. 32 

4. 9. 2 Kompozicija ....................................................................................................... 38 

4. 9. 3 Velikost in oblika črk .......................................................................................... 42 

4. 9. 4 Uporaba barv ...................................................................................................... 43 

4. 9. 5 Perspektiva ali zorni kot v slikanici ..................................................................... 43 



 
 

 

 

4. 9. 6 Materiali ............................................................................................................. 44 

4. 10 Likovni motiv........................................................................................................... 45 

5 UPODABLJANJE ŽIVALI ............................................................................................... 47 

5. 1 Zgodovinski pregled upodabljanja živali, njihovi opisi in simbolika ........................... 47 

5. 2 Karakterizacija v slikanicah ........................................................................................ 71 

5. 3 Vloga živali v knjigah ................................................................................................ 73 

5. 3. 1 Uvod v razvoj lika .............................................................................................. 75 

5. 3. 2 Poglabljanje v lik ................................................................................................ 75 

5. 3. 3 Oblikovanje lika in čustev ................................................................................... 76 

5. 4 Živalski liki ................................................................................................................ 76 

5. 4. 1 Risanje živalskih likov znova in znova ................................................................ 77 

5. 4. 2 Risanje živali ...................................................................................................... 77 

5. 5 Predsodki o živalih ..................................................................................................... 78 

6 LILA PRAP ....................................................................................................................... 83 

6. 1 Intervju z Lilo Prap .................................................................................................... 84 

6. 2 Galerija Lile Prap in tečaj za dedke, babice in vnučke ................................................ 90 

7 SKLEP .............................................................................................................................. 97 

8 LITERATURA IN VIRI .................................................................................................... 99 

9 VIRI ILUSTRACIJ.......................................................................................................... 106 

 

  



 
 

 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Posebne oblike knjig – KNJIGRICE (Lila Prap, 2013) ............................................. 14 

Slika 2: Simetrična oblika razmerij (Matulka, 2008) ............................................................. 21 

Slika 3: Dopolnjevalna oblika razmerij (Matulka, 2008) ....................................................... 21 

Slika 4: Nasprotujoča oblika razmerij (Matulka, 2008) ......................................................... 21 

Slika 5: Sipa (Učakar, 2012) ................................................................................................. 33 

Slika 6: Koza, ki najmočneje pihne, in nestrinjajoči kozi (Klenovšek Musil, 2012) ............... 33 

Slika 7: Mala siva miška (Šubic, 2010) ................................................................................. 34 

Slika 8: Deček in hiša - Soba (Kastelic, 2012) ...................................................................... 34 

Slika 9: Kalifove ptice (Peklar, 2011) ................................................................................... 34 

Slika 10: Kraševec (Vehovar, 2011) ..................................................................................... 35 

Slika 11: Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi (Volarič, 2010) ......................... 35 

Slika 12: Prijatelji (Omerzel Vujić, 2010) ............................................................................. 36 

Slika 13: Ciper coperček (Menart, 2012) .............................................................................. 36 

Slika 14: Štiri uganke o živalih (Kočevar, 2011) ................................................................... 36 

Slika 15: Žabja radijska postaja (Manček, 2011) ................................................................... 37 

Slika 16: Za njimi v temni gozd (Hančič, 2012) .................................................................... 37 

Slika 17: Dva pajceka sta crknla (Oketič, 2008) .................................................................... 37 

Slika 18: Vodoravne oblike (Bang, 2000) ............................................................................. 38 

Slika 19: Mačka (Latimer, 2008) .......................................................................................... 38 

Slika 20: Navpične oblike (Bang, 2000)................................................................................ 39 

Slika 21: Tista o bolhah (Urbas, 2011) .................................................................................. 39 

Slika 22: Vodoravne in navpične oblike (Bang, 2000) .......................................................... 39 

Slika 23: Družina (Dunbar, 2009) ......................................................................................... 39 

Slika 25: Diagonalne oblike (Bang, 2000)............................................................................. 40 

Slika 26: Lastovka išče dom (Prelog, 2010) .......................................................................... 40 

Slika 27: Branje diagonale (Bang, 2000) ............................................................................... 40 

Slika 28: Koničaste oblike (Bang, 2000) ............................................................................... 41 

Slika 29: Pošastozavri in jabolko spora (Janežič, 2011) ........................................................ 41 

Slika 30: Ukrivljene oblike (Bang, 2000) .............................................................................. 41 

Slika 31: Maček Muri (Kovič, 2005) .................................................................................... 41 

Slika 32: Razporejanje praznega prostora (Bang, 2000) ........................................................ 42 

file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299742
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299743
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299744
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299745
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299759
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299761
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299763
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299764
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299765
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299767
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299768
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299770
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299772


 
 

 

 

Slika 33: Ustvarjanje globine (Bang, 2000) ........................................................................... 42 

Slika 34: Lisica in jež (Levstik, 1994) ................................................................................... 48 

Slika 35: Lisica in zajec (koroška pripovedka, 2013) ............................................................ 48 

Slika 36: Lisica pod medvedovim dežnikom (Makarovič, 2011) ........................................... 49 

Slika 37: Tri botre lisičice (Matičetov, 1990) ........................................................................ 49 

Slika 38: Lisica (Štefan, 2004) .............................................................................................. 49 

Slika 39: Volk in lisica (Podgoršek, 2008) ............................................................................ 50 

Slika 40: Maček Muri (Kovič, 2013) .................................................................................... 51 

Slika 41: Mačka in miš (Levstik, 1994)................................................................................. 51 

Slika 42: Muca Copatarica (Peroci, 2011) ............................................................................. 52 

Slika 43: Coprniški muc (Makarovič, 2008).......................................................................... 52 

Slika 44: Tacamuca (Makarovič, 2000)................................................................................. 53 

Slika 45: Ernest (Osojnik, 1997) ........................................................................................... 53 

Slika 46: Mačka (Prap, 2013) ............................................................................................... 53 

Slika 47: Mucki in copatki (Bitenc, 2002) ............................................................................. 54 

Slika 48: Volk, pes, mačka in medved (slovenska ljudska pripovedka, 1981) ........................ 54 

Slika 49: Brundo med igro (Manček, 2011) .......................................................................... 56 

Slika 50: Medved (Kovač, 2009) .......................................................................................... 57 

Slika 51: Doktor Medved in lovec (Kraljič, 2011) ................................................................. 57 

Slika 52: Hvaležni medved (koroška pripovedka, 2013) ....................................................... 57 

Slika 53: Mali medo (Kovač, 2000) ...................................................................................... 58 

Slika 54: Medved in zajec (ruska ljudska pravljica, 2003) ..................................................... 58 

Slika 55: Medvedek (Remškar, 2004) ................................................................................... 58 

Slika 56: Medvedek Rožnik (Habič, 2010) ........................................................................... 59 

Slika 57: Medvedki sladkosnedki (Kosovel, 2011)................................................................ 59 

Slika 58: Piki Jakob (Kovič, 1988) ....................................................................................... 59 

Slika 59: Medved (koroška pripovedka, 2013) ...................................................................... 60 

Slika 60: Medved pod dežnikom (Makarovič, 2011) ............................................................. 60 

Slika 61: Pekarna Mišmaš (Makarovič, 2012) ....................................................................... 62 

Slika 62: Miški in abeceda (Pregl Kobe, 2007) ..................................................................... 62 

Slika 63: Mačka in miš (Makarovič, 2008) ........................................................................... 63 

Slika 64: Sapramiška (Makarovič, 2007) .............................................................................. 63 

Slika 65: Mišje mesto (Kozinc, 2005) ................................................................................... 63 

Slika 66: Arne (Novak, 2008) ............................................................................................... 65 

file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299773
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299774
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299775
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299776
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299777
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299778
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299779
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299780
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299781
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299782
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299783
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299784
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299785
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299786
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299787
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299788
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299789
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299790
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299791
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299792
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299793
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299794
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299795
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299796
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299797
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299798
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299799
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299800
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299801
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299802
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299803
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299804
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299805
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299806


 
 

 

 

Slika 67: Kuža Pazi (Bitenc, 2006) ....................................................................................... 65 

Slika 68: Bulldog (Prap, 2010).............................................................................................. 66 

Slika 69: Pet kužkov (Kovač, 1982) ...................................................................................... 66 

Slika 70: Pes (slovenska ljudska pripovedka, 1981) .............................................................. 66 

Slika 71: Lisica, volk in medved (Trdina, 1977) ................................................................... 68 

Slika 72: Volk mesar (koroška ljudska pripovedka, 2013) ..................................................... 68 

Slika 73: Volk (slovenska ljudska pripovedka, 1981) ............................................................ 69 

Slika 74: Volk in ovčka (Podgoršek, 2008) ........................................................................... 69 

Slika 75: Povabila k igri (Marinšek in Tušak, 2007) ............................................................. 72 

Slika 76: Strah (Marinšek in Tušak, 2007) ............................................................................ 72 

Slika 77: Jeza (Marinšek in Tušak, 2007).............................................................................. 72 

Slika 78: Rdeča kapica (Prap, 2007) ..................................................................................... 79 

Slika 79: Lenart 1 (foto: Ana Lajlar, 2013) ........................................................................... 92 

Slika 80: Lenart 2 (foto: Ana Lajlar, 2013) ........................................................................... 93 

Slika 81: Lenart 3 (foto: Ana Lajlar, 2013) ........................................................................... 93 

Slika 82: Delavnica Lile Prap 3 (foto: Ana Lajlar, 2013)....................................................... 94 

Slika 83: Delavnica Lile Prap 2 (foto: Ana Lajlar, 2013)....................................................... 94 

Slika 84: Delavnica Lile Prap 1 (foto: Ana Lajlar, 2013)....................................................... 94 

Slika 85: Delavnica Lile Prap 4 (foto: Ana Lajlar, 2013)....................................................... 94 

Slika 86: Lila Prap (Foto: Ana Lajlar, 2013) ......................................................................... 95 

Slika 87: Galerija Lile Prap (foto: Ana Lajlar, 2013) ............................................................. 95 

Slika 88: Zbirka slikanic in zanimivih ilustracij (foto: Ana Lajlar, 2013) .............................. 96 

Slika 89: Soba v galeriji Lile Prap (foto: Ana Lajlar, 2013) ................................................... 96 

 

  

file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299807
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299808
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299809
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299810
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299811
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299812
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299813
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299814
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299815
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299816
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299817
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299819
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299820
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299821
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299822
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299823
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299824
file:///C:/Users/Alen/Desktop/Ančabančapomaranča%20-%20diplomska%20naloga%20A.docx%23_Toc398299825


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

1 

 

1 UVOD 

 

Srečanje s knjigo je kot srečanje s človekom: v nekatere se zaljubimo na prvi pogled, druge s 

časom vzljubimo, tretje pa gredo mimo nas in nam za vedno ostanejo tujke. 

Slikanica predstavlja otroku prvo srečanje z otroško književnostjo. Z njo otrok širi likovna 

obzorja, krepi zavest o lepem in s tem oblikuje svojo kulturno zavest. Kristina Brenk je v 

nekem članku zapisala: »Upam, da ne trdim preveč, če zapišem, da je slikanica v vsakem, ne 

le v našem svetu, otroku tako pomembna za življenje kot jed, pijača in igrača«. Poleg 

besedila, ki je seveda pomemben del slikanice, ima zelo pomembno vlogo tudi ilustracija. Za 

otroke so ilustracije v knjigah prva osmislitev sveta, ki ga še niso uspeli doživeti, zato kreator 

ilustracij nosi veliko breme odgovornosti. Knjižna ilustracija stvarnost zaustavlja, otrok lahko 

iste dogodke in motive v otroških knjigah gleda večkrat, jih podoživlja, saj je čas v ilustraciji 

ustavljen. Bistveno za otroka pa je, da lahko podoživi neke magične dogodke, ki so 

uprizorjeni, ujeti v knjigah, saj se v življenju vse prevečkrat srečuje s kruto realnostjo tega 

sveta.  

Prav zaradi pomembnosti kakovostne ilustracije v otroških slikanicah ter nekoliko 

nehvaležnega položaja ilustracije v likovni umetnosti sem se odločila, da poizvem, kakšna je 

njena vloga v slikanicah, kako kakovostna ilustracija vpliva na otrokov razvoj, kakšne so 

možnosti za likovno izražanje ob branju slikanic. Spoznati in raziskati želim tudi možne 

strategije obravnave slikanic v šolah. Osredotočila se bom tudi na vlogo živali v slikanicah, 

ker imajo le-te dolgo in bogato zgodovino v literaturi in likovni umetnosti. Poleg človeka 

spadajo med najpomembnejše motive v likovni umetnosti ter se pojavljajo v različnih zvrsteh 

otroške književnosti. 

 

Z metodo uporabe in proučevanja strokovne literature ter proučevanjem slikovnega gradiva 

želim predstaviti priljubljenost ilustriranja posameznih živali, ki se pojavljajo v slikanicah ter 

priljubljenost posameznih slikanic med bralci glede na izposojo knjig v knjižnicah po 

Sloveniji. Raziskati želim odnos med besedilom in ilustracijo v slikanicah ter ugotoviti, ali 

predsodki vplivajo na upodabljanje živali. Z metodo intervjuja pa želim spoznati delo ene 

izmed najbolj priljubljenih ilustratork zadnjega časa – Lile Prap. 
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2 TEORETIČNA OPREDELITEV OTROŠKE/MLADINSKE 

KNJIŽEVNOSTI 

 

Pojem mladinska književnost je besedna zveza, sestavljena iz prilastka mladinska in jedra 

književnost – torej je podtip književnosti nasploh. Teoretična opredelitev mladinske 

književnosti predstavlja v literarni teoriji problem, ki se kaže predvsem v neenotnem 

poimenovanju. Na Slovenskem se uporabljajo naslednje sopomenske zveze: 

otroška/mladinska književnost/literatura, mladinsko slovstvo ipd.  

»Različni poizkusi klasifikacij, tipologij literarnih zvrsti, oblik in drugih kategorij mladinske 

književnosti odražajo nedorečenost in neenotnost v izhodiščih in pogledih na zvrstnost 

mladinske književnosti, kar se kaže tudi v neenotni in neprecizni terminološki rabi pri 

poimenovanju posameznih žanrov« (Kobe, 1987, str. 11).  

Saksida (2001) pravi, da je mladinska književnost naslovniška zvrst književnosti – njeno 

bistvo je umetniškost. Izhaja iz avtorjevega doživljanja otroštva, v njej prevladuje 

komunikacija med odraslim in otrokom. Je podtip književnosti, ki se od nemladinske loči po 

svojih oblikovnih in vsebinskih značilnostih (motivi, teme, žanri). Načeloma je namenjena 

bralcu do osemnajstega leta starosti, čeprav najbolj kakovostna nagovarja tudi odraslega 

bralca, kar pomeni, da je naslovniško univerzalna.  

Mladinska književnost ima tudi dve podpomenki: otroška književnost (od 0 do 12. leta) in 

mladinska književnost v ožjem pomenu (od 12. do 18. leta), ki je namenjena bralcu v 

puberteti, torej mladostniku. V slednjo se uvrščajo dela, napisana posebej za mladino, dela, ki 

so bila napisana kot nemladinska književnost, a so v procesu recepcije postala mladinska, ter 

priredbe in predelave del. Otroška in mladinska književnost v ožjem pomenu se razlikujeta po 

različnem socialnem izkustvu bralca (model resničnosti). V besedilih so opazne razlike, kot so 

dolžina knjige, kompleksnost teme, vloga ilustracij itd. (Saksida, 2001).  
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3 SLIKANICA 
 

Ob besedi slikanica odrasel človek verjetno najprej pomisli na to, da je to knjiga, ki je 

namenjena otrokom. Otroci takšne knjige radi prelistavajo, gledajo, berejo, raziskujejo, tipajo, 

vonjajo, celo okušajo. Slikanice pa niso zanimive samo za otroke, temveč tudi za mladostnike 

in odrasle ljudi, saj jih dopolnjujejo slike oz. ilustracije, ki v literaturi za odrasle niso tako 

pogoste oz. sploh ne obstajajo. »Lahko pa je privlačna tudi zato, ker nosi, kadar je zares 

kvalitetna, večplastna relevantna sporočila; te podtone oz. že kar podtekst, ki se ga da razbirati 

na tekstovni in likovni ravni, slikanica razkriva bralcu, ki razpolaga z bolj razvitimi bralnimi 

strategijami kot otrok, in ima bogatejšo eksistencialno in estetsko izkušnjo« (Kobe, 2004, str. 

41-42). 

»Sprejeti moramo spoznanje, da so slikanice v bistvu namenjene nam, odraslim. Odrasli smo 

kot vrata, ki otroku dovoljujejo vstop v posamezno knjigo, to pa tako, da mu omogočimo, da 

je knjiga vedno v njegovem dosegu, da mu jo ponudimo in preberemo, se ob njej igramo, 

ustvarjamo in pogovarjamo. Dojeti moramo, da so te drobne knjige vredne, da jih prebiramo 

tudi zase, si jih ogledamo in prisluhnemo njihovim sporočilom« (Dolinšek - Bubnič, 1999, str. 

40-41). 

V strokovni literaturi lahko najdemo veliko razlag o pomenu besede slikanica. Tako je npr. v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika beseda slikanica poimenovana kot otroška knjiga s 

slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, navadno v verzih. Vendar obstajajo še druge 

definicije njenega poimenovanja. »Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, ki 

zajema različne zvrsti in vrste: od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez 

besed. Ožja definicija pa pojmuje slikanico kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in 

ilustracij« (Blažič, 2011, str. 121). Nikolajeva (2003) navede dejstva, da je slikanica v 

standardnih strokovnih knjigah res obravnavana kot žanr, vendar nam že površen pogled na 

besedila slikanic pove, da gre za kombinacijo različnih žanrov, torej pravljic, pustolovskih 

zgodb, domišljijskih in živalskih zgodb itd. Pravi tudi (v Avguštin, 2004, str. 43), »da je 

slikanica medij, namenjen skupnemu branju otrok in staršev oziroma odraslih« in da 

»posamezne slikanice po svoji zgradbi opozarjajo na tak pristop s tekstovnimi in vizualnimi 

vrzelmi, ki jih otroci in odrasli različno zapolnjujejo«. V Kmeclovi Mali literarni teoriji 

(1976) je slikanica v ožjem pomenu besede knjiga slik, predvsem za otroke, slikam je 

največkrat dodano besedilo, verzificirano ali v prozi, ki po navadi le komentira sliko, pri 
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dobrih slikanicah pa skupaj z njo pomeni učinkovito celoto. V leksikonu Literature pa 

slikanica pomeni ilustrirano knjigo za otroke, ki naj s svojimi podobami ustreza predstavnemu 

svetu otrok od drugega do sedmega leta starosti, pogosto z zapomnljivimi verzi.  

Slikanice so v prvi vrsti namenjene otrokom v predbralnem oz. začetnem bralnem obdobju in 

predstavljajo prve korake v svet književnosti. Otroku, ki še ne zna brati, slikanico po navadi 

berejo odrasli, ki imajo na razvijanje bralnih sposobnosti otroka velik vpliv. Pisavo oz. 

sporočilnost v slikanicah predstavlja ilustracija, ki jo besedilo le dopolnjuje in je prilagojeno 

otrokovim komunikacijskih sposobnostim. »Ilustracija v slikanici ima zato pomen tropa-

znaka, ki je fabulativno razložen v besedilu, če je slikanica seveda opremljena z njim. V 

nasprotnem primeru pa govori slika sama zase, zato je tu bolj opredeljen v svojih predstavah 

in izbiri identifikacijskih možnosti, intenziteta priprave za umetni, abstraktni kulturni način 

komunikacije pa je nekoliko manjša, saj je v celoti odvisna od učinkovitosti ilustracije« 

(Grafenauer, 1978, str. 7).  

S slikanico otrok širi svoja likovna obzorja, krepi zavest o lepem in s tem oblikuje svojo 

kulturno zavest. Grafenauer (1978) meni, da je slikanica »osredotočena predvsem na en tip 

informacije, to je na leposlovno-likovno, torej estetsko informacijo v smislu užitka ob 

kvazirealni literarni vsebini in posebnosti likovnega izraza« (str. 7), zato jo mora otrok 

dojemati kot celoto. Zelo pomembno pri izbiri slikanic pa je, da je kvalitetna tako na 

besednem kot tudi na likovnem nivoju. 

Za pravega »očeta« slikanice imamo weimarskega založnika J. Berucha, ki je leta 1792 

uresničil izjemen založniški podvig in izdal Slikanice za otroke v 12 zvezkih s 6000 

bakrorezi. Slikanice je prodajal samostojno in v kompletu, da bi bile bolj dostopne staršem 

revnih otrok. Menil je namreč, da je otroška slikanica obvezni del inventarja otroške sobe, 

tako kot posteljica, leseni konjiček in lutka iz cunj, in da moramo z najzgodnejšim učenjem 

otroka začeti preko slik (Dolinšek - Bubnič, 1999). Dolinšek - Bubničeva (1999) pravi, da 

čeprav je od takrat minilo že več kot 200 let, se glede tega mišljenje pedagogov, vzgojiteljev 

in znanstvenikov ni spremenilo, saj slikanica pomeni vrata v otrokovo življenje, zato je še 

toliko bolj pomembno, da mu ponudimo kakovostno slikanico s kakovostnim besedilom ter 

ilustracijo. 
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3. 1 Tipologija slikanice 

3. 1. 1 Glede na zahtevnostne stopnje 

Slikanica nagovarja otroka tako spoštljivo, »da se njegovemu psihofizičnem razvoju od 

najzgodnejše dobe naprej prilagaja v znanih treh zahtevnostnih stopnjah« (Kobe, 2004, str. 

41-42), ki jih bom na kratko povzela v nadaljevanju. Slikanica sledi razvojnim obdobjem 

otroka: od začetnega predbralnega obdobja do začetnega šolskega obdobja. V evropskem 

prostoru so se, glede na starost uporabnika, izoblikovale tri zahtevnostne stopnje slikanice, ki 

se med seboj razlikujejo tako glede zunanje oblike kot tudi likovne in besedne vsebine: 

a) zgibanka/kartonska zapognjenka/leporello  

Namenjena je otrokom od 2. do 4. leta starosti. Je nekakšna prehodna stopnja med igračo in 

pravo knjigo, po vsebini pa je doživljajsko najpreprostejša.  

Eno izmed osnovnih likovnih zahtev v tem starostnem obdobju je, da ilustrator nameni 

vsakemu predmetu svoj prostor, da ne prihaja do prekrivanja le-teh, »saj bi to povzročilo 

iluzijo prostora, s katero pa otrok še ne ve kaj početi« (str. 75), pravi Frelih (2009). 

Glede na to, kaj zgibanka tematizira in v kakšni likovni oziroma likovni in besedni podobi je, 

pa se zgibanka deli na tri stopnje: 

 Prva stopnja zgibanke je namenjena otrokom okrog drugega in tretjega leta in je 

običajno brez leposlovnega besedila. Vsebuje celostranske slike ali fotografije 

posameznih domačih živali, živali iz gozda, živalskega vrta ter cirkusa, različne 

rastline, predmete in pojme iz domačega, otroku dobro znanega okolja. Otrok uživa v 

prepoznavanju in poimenovanju živih bitij, predmetov in drugih predmetov iz znanega 

okolja.  

 Druga stopnja zgibanke, ki je doživljajsko razsežnejša in obsežnejša, prinaša krajša 

besedila. To so največkrat prigodniški verzi, ki pojasnjujejo slike na posameznih 

kartonih, na katerih so upodobljene različne vsakodnevne situacije. Središče je otrok 

sam. Otrok skozi branje odraslega in gledanja slik prepoznava svoj lastni vsakdan: 

npr. pri oblačenju, igranju različnih iger. V to stopnjo spada tudi zgibanka, ki brez 

besed, s pomočjo pripovedne ilustracije govori zgodbo kontinuirano skozi vso 

zapognjenko od prvega do zadnjega kartona ter spodbuja posrednika in otroka k 

samostojnemu fabuliranju. 
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 Tretja zahtevnostna stopnja otroka že uvaja v svet prve besedne umetnosti, jih 

seznanja s svetom ljudske in umetne otroške poezije. Gre za zgibanko s kratkimi 

ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami, ki jih ponazarjajo živobarvne ilustracije. 

Otrokovo estetsko ugodje tiči v veselju ob ritmu, rimah in zvočni barvitosti besed.  

Otrok se igra z besedami, verzi in likovno ponazoritvijo.  

Frelih (2009) pravi, da so »likovno učinkovite tiste zgibanke, ki so narejene na osnovi čistih, 

ploskovnih barv, z jasnimi, ne preveč kompleksno sestavljenimi oblikami. To odgovarja 

otrokovim sposobnostim za razlikovanje le največjih barvnih in oblikovnih nasprotij« (str. 

75).  

Primeri: 

 Maša Kozjek: Muri šteje, Murijev dan, Murijeva nasprotja, Murijeve igrače. 

Ilustrirala: Maša Kozjek 

b) »Prava« knjiga/igra lna knjiga/gibljivka 

»Prava« knjiga ima še trpežne in trde kartonaste liste in je namenjena otrokom od 3. leta 

starosti naprej.  Druga zahtevnostna stopnja slikanice se tematsko oziroma po svoji likovno-

besedni vsebini pokriva z drugo in tretjo stopnjo zgibanke, vendar pomeni že višjo stopnjo 

slikaniške knjižne zvrsti.  

»Likovne vsebine so v prvih »pravih« knjigah nekoliko kompleksnejše, saj za potrebe razvoja 

zgodbe nastopa več oseb ali predmetov v istem prizoru. Ilustrator naj bi tudi tu spoštoval 

otrokovo nagnjenje k dojemanju čiste, ploskovite barve in jasnih orisov« (Frelih, 2009, str. 

76). 

Primeri: 

 Barbara Hanuš: Kje živijo živali?. Ilustriral: Peter Škerl. 

 Petra Bandelj: Medo Edo: Poletna doživetja, Medo Edo: vrtnar, Medo Edo: Zimsko 

veselje. Ilustriral: Marijan Pečar. 

 Zvezdana Majhen: Prosim – hvala. Ilustrirala: Urška Stropnik Šonc. 

c) Slikanica kot prava knjiga s tankimi listi  
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Ima tanke liste, debele platnice in je doživljajsko zahtevnejša. Namenjena je otrokom od 4. 

leta starosti (Kobe, 1987). Slikaniške zbirke so večinoma namenjene tretji kategoriji, pravi 

Saksida (1999). 

Primeri: 

 Anica Černejeva: Hi, konjiček. Ilustrirala: Jelka Reichman. 

 Feri Lainšček: Pesmi o mišku in belamiški. Ilustrirala: Maša Kozjek. 

 Grigor Vitez: Zrcalce. Ilustriral: Marjan Manček. 

 Kajetan Kovič: Maček Muri. Ilustrirala: Jelka Reichman. 

 Koroška narodna: Hvaležni medved. Ilustrirala: Jelka Godec Schmidt. 

 Koroška pripovedka: Mojca Pokrajculja. Ilustriral: Marjan Manček. 

 Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver. Ilustrirala: Marjanca Jemec Božič. 

 Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap: Dinozavri, Kam gredo sanje, Male živali, 

Moj očka, Pasji zakaji, Zakaj?, Zakaj so zebre progaste?, Živalska abeceda, Živalske 

uspavanke, Žuželčji zakaji. Ilustrirala: Lila Prap. 

 Marjan Manček: Brundo se igra. Ilustriral: Marjan Manček. 

 Mojca Osojnik. To je Ernest. Ilustrirala: Mojca Osojnik. 

 Saša Vegri: Jure kvak kvak. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

 Slavica Remškar: Medvedek, kaj delaš? Ilustriral: Zvonko Čoh. 

 Slovenska ljudska pravljica: Zlata ribica. Ilustriral: Marjan Manček. 

 Slovenska ljudska pravljica: Janček ježek. Ilustrirala: Ančka Gošnik Godec. 

 Srečko Kosovel: Medvedki sladkosnedki. Ilustrirala: Jelka Reichman. 

 Svetlana Makarovič: Coprniški muc. Ilustrirala: Andreja Peklar. 

 Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš. Ilustriral: Kostja Gatnik. 

 Svetlana Makarovič: Pod medvedovim dežnikom, Sovica Oka, Tacamuca. Ilustriral: 

Gorazd Vahen. 

 Svetlana Makarovič: Sapramiška, Sapramišja sreča, Veveriček posebne sorte. 

Ilustrirala: Daša Simčič. 

3. 1. 2 Tip slikanice glede na ustvarjalni postopek  

»Slikanica ni samo »vsota« enakovrednega deleža likovni in besednih sestavin v knjigi. Gre 

za mnogo več, saj slika in beseda nista v nobeni drugi zvrsti knjige tako magično neločljivo 
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povezani in zato tudi na docela samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko sporočilo« 

(Brenkova in Grafenauer, 1978, str. 18). 

Glede na ustvarjalni postopek poznata evropski in svetovni prostor tri tipične modele tovrstne 

slikanice (Povzeto po Kobe, 1987 in Mastnak, 2006). 

a) Avtorska slikanica 

Značilnost avtorske slikanice je, da je ustvarjalec/ustvarjalka knjige tako pisatelj/pisateljica 

kot tudi ilustrator/ilustratorka. Med slovenskimi avtorji najbolj izstopajo Lilijana Praprotnik 

Zupančič – Lila Prap, Svetlana Makarovič, Marjan Manček in Mojca Osojnik. Mastnakova 

(2006) pravi: »Če je avtor besedila in ilustracij ista oseba, ji je lažje prehajati iz ene vrste 

sporočilnosti v drugo in oboje plodno dopolnjevati« (str. 14). 

b) Slikanica, ki jo oblikuje stalni avtorski tim 

Pri tej vrsti slikanice lahko avtorja sodelujeta na tri različne načine: 

 soavtorja skupaj kreirata besedno in likovno podobo slikanice, 

 ilustrator dobi že napisano besedilo, vendar je pri ustvarjanju likovne podobe slikanice 

v tesnem stiku z avtorjem besedila, 

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

ilustriranju besedil (Kajetan Kovič in Jelka Reichman – Moj prijatelj Piki Jakob 

(1972), Svetlana Makarovič in Marija Lucija Stupica – Pekarna Mišmaš (1975) in 

Sapramiška (1976), Svetlana Makarovič in Gorazd Vahen – Tacamuca (1995) in 

Sovica Oka (1998) (Kobe, 1987). Drugi ustvarjalni tandemi so še Kristina Brenkova in 

Marlenka Stupica, Tone Pavček in Marjanca Jemec Božič, Andrej Rozman – Roza in 

Zvonko Čoh (Mastnak, 2006). 

c) Slikanica, pri kateri avtor besedila in ilustrator sodelujeta 

priložnostno  

Pri priložnostnem sodelovanju avtorja besedila in ilustratorju lahko likovni ustvarjalec 

ilustrira besedilo ali pa pisec besedila napiše tekst k dani ilustraciji. Ta tip slikanice je v 

slovenskem prostoru najpogostejši, čeprav v svetovnem prostoru ni priznan kot najustreznejši 

način oblikovanja slikanic, ker besedilo in ilustracija dostikrat nista usklajena. Primer 

takšnega sodelovanja, ki se vendarle kaže v kakovosti slikanice, je primer Polonce Kovač in 
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Marije Lucije Stupica v delu Klepetava želva (1975) ali sodelovanje Saše Vegri in Kostje 

Gatnika v slikanici Jure kvak kvak (1975) (Kobe 1987). 

3. 1. 3 Glede na razporeditev besedila in ilustracije v slikanici 

Glede na razporeditev besedila in ilustracij v slikanici razberemo tri različne tipe slikanic: 

a) klasična slikanica  (besedilo in ilustracija sta ločena)  

Pri klasični slikanici je vsaka ilustracija samostojna slika. Glede na zapolnitev prostora se 

lahko menjavata celostransko besedilo in celostranska ilustracija, ali pa si besedilo in 

ilustracija delita stran v primernem sorazmerju.  

b) ilustracija se »razlije čez rob«  (večja prepletenost besedila in 

ilustracije)  

Ilustracija sega čez obe strani v knjigi, tudi med besedilo. Besedilo tako ne pokriva več celih 

strani, ampak je razdeljeno na krajše odlomke. 

c) Besedilo je likovno oblikovano oz. vključeno v ilustracijo  

Posamezni deli besedila so lahko neposredno vključeni v ilustracijo. Ta tip slikanice verzno 

ali prozno besedilo najmočneje prepleta in vključuje v svojo likovno podobo. 

3. 2 Slikaniške podskupine 

Slikanice lahko glede na njihove temeljne značilnosti, ki jim je mogoče najti vzporednice tudi 

v sočasni evropski oz. svetovni slikaniški tvornosti, razporedimo v različne skupine in 

podskupine, ki jih Igor Saksida opisuje v svojem članku Bogastvo poetik in podob (1999).  

a) Avtorska slikanica 

To je slikanica, pri kateri je ustvarjalec ali ustvarjalka tako pisatelj/pisateljica kot tudi 

ilustrator/ilustratorka. Prva slovenska avtorska slikanica je Maruška Potepuška (1977), katere 

avtor je Marjan Amalietti. »Arhitekt, ilustrator in avtor stripov je slikanico oblikoval v obliki 

nizanja prizorov v pravokotnih sličicah oziroma eno- ali dvostranskih prizorih, ki razgibano, 

prepričljivo in zabavno pripovedujejo o Maruškini zimski dogodivščini v preprostem, 

realističnem pripovednem načinu« (Medved Udovič v Manček, 2011). 
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Sledita ji slikanici Marjana Mančka – Brundo se igra (1978) in Brundo skače (1979) ter 

Slonček gre na morje (1978) Lidije Osterc. Te slikanice so brez besedila in »pripovedujejo 

preproste zgodbice le z likovno govorico, s katero avtorji razvidno prikazujejo dogajanje, ki 

mu predšolski otrok igraje sledi« (Medved Udovič v Manček, 2011). 

Drugi podtip avtorske slikanice so slikanice z besedilom. Pomembni ustvarjalci avtorskih 

slikanic na Slovenskem so vsekakor: Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap, ki je izdala 

veliko število avtorskih slikanic, Božo Kos ter Mojca Osojnik - To je Ernest (1997).  

b) Aktivizirajoča slikanica   

Aktivizirajoča slikanica je tip besedila, ki otroka vabi k domišljijski igri. Najpreprostejša 

oblika tovrstne slikanice je pobarvanka, ki jo otrok pomaga oblikovati (npr. Tone Pavček, 

Marjan Manček – Domače živali (1976); Dane Zajc, Marjan Manček – V cirkusu (1976). Med 

aktivizirajoče slikanice spadajo tudi »plakatno« zasnovana slikanica, sestavljanki Cufek 

modrijan (1989) in Cufek v živalskem vrtu (1989) Ferija Lainščka in Marjana Mančka, tip 

abecerim, ki predstavlja pesemska besedila, ki govorijo o črkah, njihovi obliki, zvenu in 

drugem ter knjiga-igrača, ki otroka z igrivimi besedili motivira za različne igre. 

c) Klasična slikanica   

To je slikanica, pri kateri besedilo pričakuje od bralca zgolj omejeno sooblikovanje besedilno-

likovne stvarnosti. Z dokončno likovno upodobitvijo, zamejenostjo sveta slikanice ima 

namreč bralec manj možnosti za ustvarjalno igro z besedilom kot pri aktivizirajoči slikanici 

(Saksida, 1999). Klasične slikanice najdemo tako v poeziji kot tudi v prozi in dramatiki. 

Najbolj znani avtorji klasične slikanice: Jože Ciuha, Ive Šubič, Ive Seljak Čopič, Melita Vovk 

Štih, Milan Bizovičar, Marlenka Stupica, Lidija Osterc, Ančka Gošnik Godec, Jelka 

Reichman. 

d) Naslovniško odprta slikanica   

Marjana Kobe je naslovniško odprto slikanico opredelila kot »slikanico za vse starosti«. Sem 

uvrščamo slikaniško obdelana klasična nemladinska dela kot tudi sporočilno zahtevnejše 

slikanice.  
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3. 3 Ustvarjanje slikanic 

Človek je vsakodnevno v nenehni interakciji s svetom, ki ga obdaja. Najpomembnejše pri 

realizaciji same ideje za ustvarjanje je opazovanje, nato gledanje in videnje. Kot pravi docent 

risanja in slikanja Mladen Jernejec (2006), je v glagolu opazovanje »že skrita akcija, ki nam 

pomaga odstreti, da skuša ustvarjalec iz plejade idej, spoznanj in vedenj zavestno in bolj ali 

manj nadzorovano ustvariti podobo, ki bi nam jo rad predstavil. Začne se s prerazporejanjem 

gradiva, shranjevanjem podatkov, povezovanjem izkušenj, ki na prvi pogled nimajo stičnih 

točk, sledi kombinacija zaznav, predstav, simbolov. In potem se »ukresne« tista iskra, 

celovita, izvirna ideja« (str. 11). 

Torej ni mogoče začeti slikanice brez konkretne ideje za ustvarjanje, vendar tudi če je 

nimamo, nam to ne sme vzeti poguma za ustvarjanje, saj lahko idejo pridobimo kjerkoli (npr. 

s pomočjo kakšne fraze, lika, dogodka, predstave, morda celo šale ipd.) in na podlagi ideje 

nato razvijemo zgodbo. To je bistvo slikanice in nihče ne sme pričakovati začetka projekta s 

končno oblikovanim zaključkom. Pri ustvarjanju slikanice lahko uporabimo zgodbo, ki že 

obstaja, torej so dobro izhodišče za nove ideje tudi narodne pripovedke, otroške pesmice in 

druge že znane zgodbe, pri katerih pa se seveda ni potrebno držati originalne zgodbe. Lahko 

je naša ideja knjiga o številkah, črkah, barvah, sencah, ali pa celo knjiga brez napisane 

zgodbe, saj lahko zgodbo pripovedujejo slike same (Ursell, 2013). 

Če nameravamo začeti pisati svojo lastno zgodbo, je prva stvar, ki jo moramo vedeti, da v 

slikanicah ne sme biti preveč besedila in da tudi velikokrat ne bo dovolj prostora za vse naše 

ilustracije. Večina slikanic ima 32 strani, torej največ 1000 besed – precej manj kot se sliši, 

vendar je to pameten cilj, ki si ga moramo zastaviti že na samem začetku ustvarjanja. V 

otroških slikanicah je nekaj tipičnih zapletov in tém, ki se uporabljajo in ponavljajo znova in 

znova. O kvaliteti knjige odloča kreativnost avtorja in ilustratorja, ki vdihneta slikanici novo 

življenje. V naslednjem seznamu največkrat uporabljenih tem lahko najdemo spodbudo – 

iskrico navdiha za našo domišljijo: 

- o prevarantu, ki je sposoben prevzeti lastnosti druge osebe, 

- o otroku, ki so ga zamenjali za drugega, 

- o izgubljeni osebi (dobesedno ali metaforično), 

- o svetu sanj, kamor zaide človek v spanju, 

- o strahu pred nečim, kar se razkrije šele pred koncem zgodbe, 
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- uganka ali zadrega, ki jo je potrebno razrešiti, 

- obravnava katastrofe ali strašnega dogodka, 

- o neživem predmetu, ki oživi, 

- o mogočnem bitju ali pošasti, ki ji otrok pomaga in nato postaneta prijatelja, 

- o posebnih redkostih, 

- o čudnem ekscentričnem članu družine, 

- o čudežnem orodju ali uroku, ki deluje do slabega konca, 

- o delitvi neke dobrine s pozitivnim ali negativnim dobitkom, 

- o osebi, odtujeni iz njenega običajnega okolja, ki je izpostavljena preizkušnji z 

možnimi posledicami, 

- o pregrehi ali slabi navadi, ki vodi v problem, 

- o verigi dogodkov, kjer ena stvar vodi k drugi, kot serija naključij in 

- o izbrancu ali osebnem otroku (Ursell, 2013). 

Ni dobro čakati, da bo ideja prišla sama od sebe – potrebno se je odločiti, imeti idejo. Beležke 

in skicirka sta dober vir, ki ga lahko uporabimo za spodbudo fantazije. Pogosto najboljše ideje 

priletijo ravno v času, ko smo prezaposleni in jih v danem trenutno ne moremo realizirati, zato 

jih zapišemo v beležko, da jih imamo kasneje pri roki. Kot za vse podobne stvari, 

potrebujemo čas, da jih realiziramo (Ursell, 2013). 

Obstaja mnogo načinov, kako se ideja razvije v slikanico. Vsak ilustrator ima sicer svojo pot 

kreacije, vendar Martin Ursell (2013) v svoji knjigi vseeno navede nekaj sugestij, namigov, 

kako razvijati idejo: 

- Lahko začnemo z idejo, ki sloni na osebni izkušnji. Uporabimo lahko kakšno epizodo, 

doživljaj v svojem življenju, ki se nam zdi primeren za uporabo v slikanici. Potem se 

ozremo nazaj, še enkrat podoživimo dolgočasnejše dele zgodbe. V zgodbo nam ni 

potrebno vključiti vsakega dejstva in podrobnosti. Spomnimo se pripovedovanja 

anekdot, kjer vedno, ko jo ponovno povemo, kakšno stvar priredimo, napihnemo, ali 

kakšno nepomembno malenkost izpustimo. Skušajmo to početi s svojimi vizijami oz. 

predstavami. Na enak način pripovedovalec zgodbe daje različnim osebam različne 

glasovne značilnosti – včasih govori hitreje, včasih glasneje. Podobno ilustrator 

pripoveduje zgodbo z malimi podobicami, namesto ene velike, ali pa izbira en sam 

dramatičen kot prizorišča, da bi prikazal poseben značaj dogodka. Ko pride ideja, je 

bistvo preizkusiti vse. Potrebno je raziskovati in eksperimentirati ves čas in ne ostati 
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na prvi ideji, ki nam prileti v glavo – to je bistvo dobre ilustracije. Velikokrat imamo 

občutek, da je prva idejna rešitev najboljša, vendar je sigurno takoj za vogalom še ena, 

ki je boljša od te. 

- Tudi šala predstavlja dobro izhodišče za ustvarjanje. Je sicer zahtevno izhodišče, pri 

katerem je potrebno še veliko dela, da zapolni celotno slikanico. Nekateri imajo že 

izdelano celotno zgodbo, ki je v bistvu najbolj zahteven del naloge, vendar je 

pomembno, da narišemo svojo zgodbo na hitro, preprosto in v grobem in v tej fazi ne 

skrbimo glede primerjanja in drugih podrobnostih v zgodbi, saj se bomo lahko s tem 

ukvarjali kasneje – bolj pomembno je, kako pripovedovati zgodbo. Ali je zgodba 

zanimiva za bralčevo pozornost? Po navadi v slikanici ni veliko strani, zato vsaka 

stran šteje oz. je pomembna. Ko začenjamo in razvijamo zgodbo (idejo) v serijo 

podobic, poskušajmo prisiliti bralca, da si želi obrniti vsako novo stran v slikanici. 

- Začeti zgodbo z likom, torej karakterjem, je verjetno manj običajen začetek, vendar ga 

vseeno uporablja precej ilustratorjev. Začenja se takole: začetek je podoba 

osebe/živali, ki nastane iz opazovanja, opisa ali fantazije. Nadaljuje pa se z vprašanji: 

Kje bi lahko ta oseba/žival živela? Kakšen bi naj bil ta prostor? Kaj naj bi ta prostor 

vseboval? Kaj bi naj ljudje tam počeli? Kaj bi se naj dogajalo vašemu liku? Mnogi 

ilustratorji izrišejo mnogo skic na to temo. Postopno kot opazovalec izberejo slike, ki 

sestavijo zgodbo. To je podobno opazovanju nekoga na cesti in ugibanju, kakšno 

življenje živi in kaj dela – vse to iz razpoložljivih zunanjih znakov, kako je oblečen, v 

kakšni trgovini kupuje, ima hišnega ljubljenčka ipd. 

- Začeti z že poznano zgodbo ima lahko prednost, ker sta tako ideja kot tudi konec 

zgodbe že določena, znana. Tako ni potrebno veliko časa za iskanje presenetljivega 

zaključka. Če uporabimo staro narodno pripovedko, jo lahko postavimo v današnji čas 

ali kam drugam, npr. v drug prostor, spremenimo pa lahko tudi imena oseb in kraj 

dogajanja in tako dodamo zgodbi nov »okus«. Lahko spreminjamo smeri dogajanja - 

na ta način lahko dvignemo pripovedno napetost v že znani zgodbi, posebej, če se 

dogajanje zavrti v obratni smeri od že znanega zaporedja dogodkov. Na primer: kaj bi 

se zgodilo, če bi v znani pravljici bratov Grimm o Sneguljčici dekle ne pojedlo jabolka 

ali če bi palčki ne bili prijazni palčki, ampak simpatično ekscentrični, slabo namerni, 

grozeči značaji. Zapomnimo si, da je uporaba že znane zgodbe možno izhodišče in da 

je zgodbo možno razvijati v vse smeri, tako da je nazadnje originalna zgodba 

izgubljena in neprepoznavna. Če nameravamo uporabiti zgodbo novejšega datuma, ne 

pozabimo na možne zaplete na račun avtorskih pravic.  
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Mnogo otroških knjig se ukvarja z otrokom znanimi temami, kot so na primer strašenje, 

sramežljivost, biti majhen, odklanjati zdravo hrano. Tema je lahko celo smrt hišnega 

ljubljenčka ali bližnje osebe. Te teme so velik izziv, vendar vseeno potencialno izhodišče in 

dajejo slikanici poseben značaj ter možnost otroku, da se skozi knjigo nauči ravnanja in 

doživljanja v takšnih situacijah (Ursell, 2013). 

V današnjem času je poleg »običajnih« slikanic, s preprostimi razlagami črk, slik, številk, vse 

bolj priljubljena nova likovna in izvedbena rešitev izdaje slikanic, ki težijo po razbitju forme 

knjige, kakršno poznamo že od nekdaj – plakatne zloženke, kartice za zlaganje, zložene in 

izrezane knjige, preluknjane knjige, 'Pop-up' knjige in celo sestavljanke in pobarvanke s 

kratkimi in poučnimi besedili in krajšimi verzi. Namen teh novih oblik so didaktične knjige - 

igrače, šolski učbeniki, s pomočjo katerih si otrok hitreje vtisne v spomin z vizualno 

predstavo oblike, pojme, barve, črke in podobe (Pregl Kobe, 2011). 

Slika 1: Posebne oblike knjig – KNJIGRICE (Lila Prap, 2013: osebni arhiv) 
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Še enkrat poudarjam, da je pisanje in ilustriranje otroških slikanic dolg projekt, ki vzame 

veliko časa, dela in truda. Najboljši začetek pa je ideja, ki nas zanima, in kot izdelek knjiga, ki 

bi jo radi prebrali. Pogosto se sliši, da je ilustriranje otroških slikanic poklic, ki rad izzove 

pripombo ob robu, češ, tudi jaz bi lahko to naredil. No, verjetno bi tudi vi lahko naredili »to«, 

toda za »to« narediti dobro, je potrebno videti naprej od vašega prvega pričakovanja. Kar vam 

zgleda kot lahkotno in spontano, se pokaže kot ledena gora, z ogromno dela, risanja, 

oblikovanja, konceptualizacije. Na drugi strani pa obstaja kup zanimivih in dobro plačanih 

načinov, kako porabiti svoj prosti čas (Salisbury, 2004). 
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4 ILUSTRACIJA 
 

 »Ilustrirati, iz latinščine ilustrare, izvorno pomeni osvetliti. Razložiti, pojasniti neko 

umetniško delo z drugim – knjižno delo z likovnimi sredstvi. Pomeni tudi olepšati, ozaljšati« 

(Šuster, 2001, str. 110). 

Tatjana Pregl Kobe (1998) pravi, da je bistvo ilustracije povezanost z njeno vsebino, ki jo 

sporočajo besede. »Knjižna ilustracija je razlaga določene vsebine knjige s sliko, a vedeti 

moramo, da vsi, ki rišejo v knjige, pa čeprav še tako lepo, niso ilustratorji: če svoj osnovni 

likovni svet odvajajo od besedila, če besedila ob sliki niti ni ali če z njim ni povezan, so to 

slike in ne ilustracije« (str. 5). 

Ilustracija ima v likovni umetnosti nekoliko nehvaležen položaj, čeprav ni nič manj vredna, je 

le drugačna zvrst likovnega izražanja. Knjižna ilustracija stvarnost zaustavlja, otrok lahko iste 

dogodke, motive v otroških knjigah gleda večkrat, jih podoživlja, saj je čas v ilustraciji 

ustavljen. Bistveno za otroka je, da lahko podoživi neke magične dogodke, ki so uprizorjeni, 

ujeti v knjigah, saj se v življenju vse prevečkrat srečuje s kruto realnostjo tega sveta. Šuster 

(2001) v svojem članku ilustracijo označi kot urejeno, pregledno, jasno tvorbo in to kar je 

urejeno, vedno močneje učinkuje na otroka kot stvarnost, ki se hitro in neizbežno spreminja. 

»Dobra otroška ilustracija je lahko ključ do sobe otroštva! Pedagogi vemo, da je samo v tej 

sobi možno stvari hudo pokvariti ali pa bistveno popraviti« (Šuster, 2001, str. 110). 

Umetnost ilustriranja otroških knjig je v zadnjih letih dosegla dvig pozornosti in spoštovanja 

do te umetnosti. Bil je že čas, bi lahko rekli. Vsekakor pa je to področje poglobljenega in 

inovativnega kreativnega prizadevanja. Za otroke so ilustracije v knjigah prva osmišljenost 

sveta, ki ga še niso uspeli doživeti, zato kreator teh ilustracij nosi veliko breme odgovornosti 

(Salisbury, 2004).  

Ilustriranje otroških knjig je za mnoge ilustratorje nekaj posebnega, saj po navadi sodelujejo 

pri celotnem procesu ustvarjanja slikanic – pisanje zgodb, ilustriranje, izdelava platnic, tisk … 

Slikovno gradivo, ki je prisotno v slikaniških ilustracijah, se razlikuje od gradiv v časopisih 

ali revijah, saj morajo umetniki ustvariti precej izoblikovane zgodnje različice tistega, kar bo 

postalo končna različica. Slikovno gradivo podrobno pozicionira vsak element znotraj slike in 

vključuje zelo podrobno končane risbe vsakega izmed ključnih junakov zgodbe (Zeegen, 

2012). 
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4. 1 Vizualna pismenost in značilnosti ilustracije 

 

Človeške oči nenehno zaznavajo nešteto barv, oblik, tekstur in vzorcev. Kadar nekdo zapre in 

ponovno odpre oči, pa je večino dražljajev težko priklicati. 

S pomočjo vizualnih medijev, tj. besedil, fotografij, filma in interneta in drugih vrst 

umetnosti, se ljudje naučimo analizirati, ocenjevati in interpretirati informacije, ki so v 

sodobnem času vedno bolj vizualne. Možgani vizualne dražljaje in iztočnice sortirajo ter 

izoblikujejo podobe, ki pa se od posameznika do posameznika razlikujejo. Pomembno vlogo 

pri ustvarjanju pomena igra tudi čustveno stanje. Oblikovalci in umetniki zato v slikanice 

vključujejo elemente, ki pri bralcu izzovejo točno določene občutke (Matulka, 2008). 

Pismenost se nanaša na sposobnost branja in pisanja; razvijanje pismenosti, pomeni učenje 

razbiranja pomena besed (Matulka, 2008). 

Vizualna pismenost pa je sposobnost razumevanja in sporazumevanja s podobami. Razvijanje 

vizualne pismenosti je brušenje sposobnosti učinkovitega analiziranja, ocenjevanja, 

razlikovanja in interpretiranja sporočil, ki jih vsebujejo podobe (Matulka, 2008). 

Koliko pozornosti bo otrok namenil ilustraciji, kakšna bo njena intenzivnost in smer, je 

odvisno od zunanjih dejavnikov (lastnosti dražljajev – velikosti, gibanja, kontrasta med 

ozadjem in likom) in notranjih dejavnikov (motivov, čustev, interesov, vrednot, pričakovanj). 

Nekateri likovni psihologi menijo, da kar je že poudarjeno in celovito opisano v tekstu, ni 

potrebno, da je izpostavljeno še v ilustraciji in obratno (Majhen, 2003). 

4. 1. 1 Slikanice in vizualna pismenost 

 

Ilustracije v slikanicah igrajo ključno vlogo. Vključene v ostale šolske aktivnosti, lahko 

otrokom pomagajo do visoke stopnje vizualne pismenosti. Ilustracija je srce slikanice. 

Podobe, utripajoče od življenja in energije, ponesejo zgodbo iz vsakdanjega dolgčasa v 

popolnoma drugačen svet. Ob ilustracijah se s kompozicijo in oblikovanjem vzpostavi 

vzdušje, ki definira like, razširi ali razvije zaplet in doda perspektivo. Vizualno pismeni otrok 

lahko s temi orodji razbere pomen besedila in tako okrepi ter razširi svojo bralsko izkušnjo 

(Matulka, 2008). 
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Kadar se slika in beseda srečata v slikanici, je rezultat sinergija. Ko združita moči, nastane 

vizualna izkušnja. Linearno in zaporedno besedilo pomagata bralcu razumeti zgodbo. Vrstico 

za vrstico gradi razumevanje. Ilustracija pa je vrsta podob in podrobnosti, ki nemudoma plane 

v oči (Schwarcz, 1982 v Matulka, 2008). S slikanicami se bralec nauči sledenja linearnemu 

besedilu in nelinearnim podobam naenkrat. Besedilo in slike se v drami obračanja strani 

uskladijo in ustvarijo enkratno izkušnjo branja (Matulka, 2008). 

Pri slikanicah oči in možgani pri branju besedila delujejo linearno in obenem nelinearno pri 

zaznavanju podob. Ilustracije v slikanici delujejo zaporedno, lahko potrjujejo ali nasprotujejo 

besedilu. Poleg tega ilustracij ne interpretirajo vsi bralci na enaki ravni (Schwarcz, 1991 v 

Matulka, 2008). Ilustraciji na prvi strani sledi ilustracija na drugi itn. Z drugimi besedami, z 

vsako novo stranjo bralec dobi nekaj več, nekaj več zgodbe, nekaj več dogajanja (Matulka, 

2008). 

Kombinacija ali nasprotje med pripovedjo in ilustracijami vsebini, kontekstu in obliki odpira 

številne poti (Schwarcz, 1991 v Matulka, 2008). Nekatere knjige vpletejo tudi metaforičnost 

in simbolizem (Matulka, 2008). 

4. 1. 2 Kako slikanice krepijo vizualno pismenost 

 

Slikanice so idealno orodje za razvoj vizualne pismenosti. Ilustracije so njeno bistvo – včasih 

se pravi pomen skriva le v ilustracijah, npr. v slikanicah brez besedila. Vizualno pismenost 

otroci gradijo tako, da raziskujejo, obnavljajo in kritično ovrednotijo zgodbo, razbrano iz 

ilustracij. S slikanicami se otroci učijo: 

- branja podob, 

- kako podobe ustvarijo pomen, 

- razumevanja odnosa med besedilom in ilustracijo ter 

- raziskovanja in interpretacije vizualno izraženih idej, tem in vprašanj (Matulka, 2008). 

4. 1. 3 Pomen vizualne pismenosti in razmerje med slikovnimi in besednimi sestavinami 

sporočil  

 

V zgodovini se je nujnega soobstoja besede in podobe v knjigah za otroke prvi zavedal češki 

pedagog in filozof Jan Amos Komensky, ki se je zavzemal za boljšo nazornost pouka. Leta 
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1685 je razvil način pouka, ki vključuje branje s skupno, vzporedno uporabo likovne in 

besedne govorice. Zahteval je, »da učenci gledajo z lastnimi očmi in mislijo z lastno glavo«. 

Orbis Sensualium Pistus (1658), prva vzgojna knjiga v slikah, je postala vzor za mnoge 

poznejše bogato ilustrirane knjige o naravi, umetnosti in družbenem življenju, ki so jih 

uporabljali za vzgojo in izobraževanje mladine v 18. stoletju (Dolinšek - Bubnič, 1999). 

Vsakdo, ki zasliši besedo branje, najprej pomisli na tiskano besedo, torej časopis, revije, 

knjige, učbenike, zvezke. Le malo ljudi pa ob besedi branje pomisli na nebesedno sporočilo, 

sliko, fotografijo, ilustracijo ali simbol. Nebesedno sporočilo je v današnjem času že skoraj 

izrinilo besedno s pojavom različnih medijev, kljub temu, da sta besedni in nebesedni del med 

seboj povezana, edinstvena in pogosto zelo kompleksna.  

Prevajanje ilustracij predstavlja edinstven splet problemov. O tej temi se ne razpravlja 

pogosto, verjetno zato, ker so ilustracije univerzalne in jih ni potrebno prevajati s pomočjo 

besed.  Ilustracijo nekateri obravnavajo kot primerno za preseganje jezikovnih in kulturnih 

meja, zato je verjetno oproščena prevoda. Emer O'Sullivan je prepričana, da odnos besedila in 

ilustracije ni izvzet in da je potrebno upoštevati ne le pomen izvirnega besedila, pač pa tudi 

interakcijo verbalnih in vizualnih elementov ter vrzeli, ki jih bralec zapolni s svojo domišljijo 

in s tem naredi branje edinstveno in zanimivo. Vrzeli v verbalno-vizualnih elementih 

zahtevajo od bralca enako prizadevanje za prevedeno delo, kot če bi to naredili v izvirni 

različici (Matulka, 2008). 

V zadnjem desetletju so učenjaki raziskali, kako ''beremo'' slike. Zatrjujejo, da kompleksnost 

odnosa ilustracija-besedilo (vizualnega-besednega) od bralca zahteva uporabo kognitivnih 

sposobnosti. Potrjeno je, da lahko ima slikanica več pomenov in diskurzov, tako da je 

sposobnost branja podob pomemben del vizualne pismenosti v vse bolj globaliziranem, 

tehnološkem času (Matulka, 2008). 

V čem se torej branje slik razlikuje od branja besedila? Raziskava Evelyn Arizpe in Morag 

Styles dokazuje, da so otroci pri branju vizualnega besedila sposobni zelo prefinjenih 

interpretacij. Otroci, stari med 4 in 11 let, so bili sposobni razumeti kompleksne podobe na 

več ravneh: dobesedno, vizualno in metaforično. Njune ugotovitve kažejo tudi na to, da je 

branje slik drugačen proces od branja besedila (Matulka, 2008). 
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Pri tisku bralcu pomen in sporočilo priskrbi besedilo. Pri podobi pa so vidne iztočnice tiste, ki 

prenašajo sporočilo. Morda je pri podobah najbolj zanimivo, kako dvodimenzionalni, ploski 

objekti predstavljajo naš tridimenzionalni svet. V kompoziciji vsak element slike za bralca 

tvori celoto, ki ustvarja aluzijo, asociacijo ali doživetje (Matulka, 2008). 

Na slovenskem področju ilustracije je veliko kakovostnih ilustratorjev, ki otroške/mladinske 

knjige začinijo s številnimi podrobnostmi ilustracije, ki po navadi starejšemu bralcu uidejo. 

Ilustratorji vplivajo na čutno podobo bralca, kateremu ponujajo pester izbor linij, črt, ploskev, 

točk, oblik, barve, skratka številne likovne prvine, ki jih uporabljajo na zanimiv, ustvarjalen 

način. Nebesedni del je pri slikanicah za najmlajše še bolj pomemben od pisane besede, saj je 

ilustracija tista, ki otroka prva pritegne. Prav tako pa »dobra ilustracija spodbuja otrokovo 

domišljijo, ključno prispeva k vzdušju v pripovedi in si z besedilom deli vlogo 

pripovedovalke zgodbe. Likovna plat pripovedi je bistvenega pomena za bralce, ki v svet 

branja šele vstopajo – ne le da besedilo popestri, ampak pomembno prispeva k razbiranju 

sporočil bralcev začetnikov, tudi tako, da jim nudi oddih od miselnih naporov, ki jih od njih 

zahteva branje« (Sokolov, 2011, str. 97). Otrok si z branjem ilustracij z lahkoto sam obnovi 

besedilo, ki smo mu ga prebrali, kot bralec nižjih razredov osnovne šole, ki še popolnoma ne 

obvlada tehnike branja in se zato še »bori« s tekstom in bolj zaupa oziroma »počiva« ob 

ilustracijah (Kobe, 1987). 

Skoraj vsak prizor, lik, objekt ali ideja prihaja pred otroka bolj likovno kot besedno (Santoro, 

2009). 

V slikanicah najdemo najrazličnejša razmerja med besedilom in sliko – od knjig brez besedila 

do knjig, kjer sta besedilo in ilustracija popolnoma zamenljiva. Različna razmerja besedila in 

ilustracije lahko najdemo tudi v isti knjigi. Denise I. Matulka (2008) v knjigi A Picture Book 

Primer loči med tremi oblikami razmerij med besedilom in ilustracijo: simetrično, 

dopolnjevalno in nasprotujočo. 

1. Simetrična oblika razmerij; verbalna in vizualna pripoved sta simetrični, pripovedujeta 

isto zgodbo, ki ostane nespremenjena, tudi v primeru, da prvo ali drugo odstranimo, 

saj ponujata bralcu isto pripoved. 
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2. Dopolnjevalna oblika razmerij; verbalna in vizualna pripoved se med seboj 

dopolnjujeta: besedni del zapolnjuje tisto, ki je pri ilustraciji skrito, slike pa vskočijo,   

kjer v besedilu nastane t.i. bela lisa. 

 

 

 

 

3. Nasprotujoča oblika razmerij; obstajajo pa tudi slikanice, ki so izzivalnejše, saj 

besedne informacije nasprotujejo slikovnemu besedilu: ilustracije pripovedujejo 

pripoved, ki je v ključnih delih bistveno drugačna, in s tem omogočajo različna branja 

slikanice. 

 

 

 

 

»Ilustracija nam torej ponuja, kar potrebujemo za razumevanje zgodbe, in več: izvemo za kraj 

dogajanja in osebe, začutimo čustveno razpoloženje oseb in spoznamo njihove medsebojne 

odnose. Razmišljamo o tem, kar avtor le nakazuje oz. česa ne pove naravnost, razvijamo 

pričakovanja in povezujemo novo z že videnim. Sledimo različnim pogledom, smo anonimni 

Slika 2: Simetrična oblika razmerij (Matulka, 2008) 

 

 

Slika 3: Dopolnjevalna oblika razmerij (Matulka, 2008) 

Slika 4: Nasprotujoča oblika razmerij (Matulka, 2008) 
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opazovalci, ena izmed oseb in opazovanci. Osebe v slikanici se (vsaj včasih) zavedajo, da so 

opazovane, saj gledajo naravnost v nas. Vrnimo jim pogled« (Rot Gabrovec, 2003, str 102). 

4. 2 Opredelitev starostne skupine, ki so ji ilustracije namenjene 

Kadar ilustrator, ilustratorka ilustrira določeno zgodbo, mora vedeti, kateri starostni skupini je 

delo namenjeno. Slikanice za mlajše otroke namreč zahtevajo povsem drugačen pristop kot 

knjige za starejše bralce. Najlažje je tako verjetno avtorjem, ki so pisci besedila in ilustratorji 

hkrati. Vloga ilustracij se skozi leta spreminja. V slikanicah prevladuje slikovni del, katerega 

otrok prvi opazi, starejši bralci pa se bolj poglobijo v besedilo, zato se vloga ilustracije 

spremeni. Ilustrator izbere poudarke v besedilu, ki jih želi upodobiti, in tako vodi bralca od 

ene pomembne točke besedila k drugi (Mastnak, 2006). 

Na likovnem področju je zelo pomembno, da ilustracija sledi otrokovem razvoju. Za 

najmlajše otroke morajo biti likovna izrazila jasno razvidna in uporabljena v najosnovnejših 

oblikah. Pritegnejo jih velike, jasne barvne površine s čistimi barvami (rdeča, zelena, modra), 

brez odtenkov in tonskega stopnjevanja. Vsaka stvar na ilustraciji mora imeti svoj prostor in 

se ne sme prekrivati z drugo. Pomemben je tudi zorni kot upodobljenega lika – za najmlajše 

otroke je najbolj učinkovit pogled od spredaj in stranski pogled, torej profil. »Sposobnost 

nezmotljivega ločevanja največjih razlik v podobi je temelj za nadaljnje ostrenje zaznav in 

doživljanj likovnih vsebin v kasnejših obdobjih« (Frelih, 2009, str. 77). 

Raziskave Rutten - Sarisove (1994) in drugih raziskovalcev so pokazale, da so prvine, ki se do 

5. leta razvijejo v otroški risbi, prisotne tudi v ilustracijah, ki jih ustvarjajo odrasli. Pravi, da 

so besede tiste, ki prebudijo predstave. Ko se likovni umetnik poigrava z različnimi 

tehnikami, materiali, medtem nastajajo skice, ki so polne nedefiniranih podob. Ilustrator išče 

tehniko, kako bi vsebino izrazil v skladu z otrokovimi potrebami, psihološkimi, pedagoškimi 

zahtevami ter v skladu z zahtevami likovne umetnosti. Tako od besed preide preko gibanja po 

papirju do novih predstav, ki se povežejo z besedami v zgodbo. Besede torej postanejo vidne 

v podobah, slikah, ilustracijah, ki jih ilustrator ustvari (Dolinšek - Bubnič, 1999).  

Otrok gre najprej skozi domišljijski svet, ki je nerealen, nato pa vse bolj stopa v realni svet in 

odkriva podobnosti med svojimi predstavami in realnostjo, zato je zelo pomembno, da avtorji 

vsakodnevne vsebine prikažejo predvsem tako, da otroka miselno angažirajo, ne glede na 

njegovo starost in razvojno stopnjo (Pregl Kobe, 2011). 
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4. 3 Bienale slovenske ilustracije 

Prvi bienale slovenske ilustracije so v Galeriji Cankarjevega doma, v sodelovanju z 

Ilustratorsko sekcijo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, slavnostno odprli leta 

1993 med Slovenskim knjižnim sejmom, tradicionalno manifestacijo slovenske knjige, 

predvsem zaradi usodne soodvisnosti knjižne ilustracije in založništva ter redke priložnosti za 

njuno neposredno komunikacijo (Pirnat - Spahić, 2012). 

Prireditev je bila zasnovana z namenom, da ilustracija kot samostojna likovna disciplina 

zaživi v pravem pomenu besede, saj ima v likovni umetnosti nekoliko nehvaležen položaj, 

kljub temu, da ima pri nas dolgo tradicijo. Ilustratorka Marlenka Stupica, Prešernova 

nagrajenka za življenjsko delo 2013, pravi, »da je dolgo trajalo, tako rekoč vse do danes, da je 

prišlo do spoznanja, da je knjižna ilustracija predvsem likovno delo in zaživi le, če daje 

prednost likovnim zakonom, ne pa zgolj pojasnjevanju besedila« (Krkoč in Skale, 2013).  

Namen organizatorjev razstave je torej bil omogočiti potrebno galerijsko in medijsko 

uveljavitev ilustracije ter posledično strokovno ovrednotenje, s posebnim poudarkom na 

neprecenljivi vlogi otroške in mladinske ilustracije pri sooblikovanju likovnega gledanja, 

razumevanja in dojemanja sveta mladih in najmlajših (Pirnat - Spahić, 2012). 

Prireditev vsekakor potrjuje odličnost slovenske ilustracije, ki se lahko primerja s svetovno 

ilustracijo. Bienale ponuja pregled ustvarjalnosti tovrstnega vizualnega izražanja, v katerem 

se soočajo nekateri mladi in tudi malce manj mladi slovenski ilustratorji, ki s svojimi 

inovativnimi slikarskimi tehnikami, pestrimi kompozicijskimi pristopi, likovnimi rešitvami, 

uvajanjem sodobnih tehnologij in drugih novosti, prinašajo svežino v prostor ilustracije ter se 

potegujejo za nagrade, plakete, priznanja, poimenovana po slovenskem slikarju, risarju, 

grafiku, karikaturistu in ilustratorju Hinku Smrekarju (nagrada Hinka Smrekarja za 

življenjsko delo, nagrada Hinka Smrekarja, plaketa Hinka Smrekarja, priznanje Hinka 

Smrekarja, priznanje Hinka Smrekarja za poljudno-znanstveno ilustracijo, posebna pohvala, 

pohvala za izvirnost in posebno priznanje za mladega ustvarjalca). Na razstavi si lahko 

obiskovalci ogledajo tako originale ilustracij kot tudi njihovo tiskano reprodukcijo v literarnih 

delih, kjer pa se slikarski detajli originala žal nemalokrat zabrišejo.  
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4. 3. 1 Vsebinske novosti bienala 

Organizatorji so prireditev ves čas razvijali in jo dopolnjevali. Ni se osredotočala samo na 

otroško in mladinsko ilustracijo, tako da se je lahko razvijala in širila tudi na druga 

ilustracijska področja. Vendarle so na bienalu predstavljene večinoma knjižne ilustracije 

pravljic in zgodb za otroke in mladino, ki so natisnjene tudi v otroških revijah Ciciban, Cicido 

ter zbirki Čebelice. Ilustriranih knjig za odrasle skorajda ne producirajo več, saj je likovno 

opremo knjig v celoti prevzelo grafično oblikovanje. 

Ob šestem bienalu ilustracije je uradna sekcija sprejela doslej spregledano področje 

poljudnoznanstvene ilustracije, ki je leta 2012 prvič, v sodelovanju z Akademijo za likovno 

umetnost in oblikovanje, predstavila izvirne ilustracije žuželk, izdelane v slepem tisku, v 

elegantno opremljenem priročniku za slepe in slabovidne, ki ga je ustvarila in založila skupina 

štirih avtorjev pod imenom Kaverljag (Pirnat - Spahić, 2012). 

4. 3. 2 Pomen bienala za otroke in mladino 

Razstava ni namenjena zgolj odraslim obiskovalcem, temveč tudi otrokom ter ostalim mladim 

obiskovalcem. V okviru 10. bienala ilustracije so potekale tudi ustvarjalne delavnice, 

namenjene vrtcem in šolam, na katerih so lahko otroci preizkusili svoje slikarske sposobnosti, 

se postavili v vlogo ilustratorjev ter sami opremili pravljico, pesem ali drugo poljubno 

besedilo. Učenci so lahko ob vodenem ogledu razstave spoznali svet umetnosti, izvedeli 

kakšna je bila ilustracija v preteklosti ter kakšne tehnike uporabljajo ilustratorji pri svojem 

delu. Mislim, da je marsikaterega otroka ilustracija tako prevzela, da mu likovno ustvarjanje 

predstavlja še večji izziv in ga je spodbudila k branju otroške in mladinske literature. Za 

otroka je resnično pomembno, da ga že v zgodnjem otroštvu seznanimo z likovno umetnostjo, 

ki jo spoznava z obiski raznih muzejev, galerij in razstav.  

4. 4 Otrokov stik s knjigo in pomen knjižne ilustracije za otrokov razvoj 

Z branjem se srečujemo tako rekoč na vsakem koraku svojega življenja. Otroci se s knjigami 

srečujejo že v svojem predbralnem obdobju, zato je toliko bolj pomembna ozaveščenost 

staršev o kvaliteti knjig, ki jih ponuja svetovni trg, in o pomenu njihovega pripovedovanja in 

branja otroku, ki tega še ne zmore sam. Pomembno vlogo pri izboru knjig pa imajo tudi 

knjižničarji, ki staršem in otroku svetujejo kvalitetno gradivo za branje. Kvaliteto 
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predstavljata tako ilustracija oz. fotografija v izbrani otroški knjigi ali slikanici kot tudi 

izbrano besedilo. Otroku je potrebno čut za estetiko razvijati že v otroštvu.  

4. 4. 1 Kriterij za določanje kakovostnih slikanic 

Kriterije za določanje kakovostnih ilustracij zapiše Zupančič (2012) v članku Kakovostna 

književna ilustracija za otroke: 

1. Likovni kriteriji: 

- dobra ilustracija: jasno, likovno urejeno, poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega, anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, enovito 

upodobljen prostor, prisotna individualna nota 

- slaba ilustracija: prenasičeno, likovno neurejeno, likovni klišeji, šablone, stereotipi, 

prisotno nebistvo, anatomsko zgrešena risba, neupoštevanje ali nekompatibilnost 

prostorskih ključev, nelogično upodobljen prostor, neosebna upodobitev 

2. Vsebinski kriteriji: 

- dobra ilustracija: namenu ustrezna upodobitev, brez vsebinske nepotrebnosti, poučna, 

razumljiva. 

- slaba ilustracija: kičasta, osladna upodobitev, banalni vsebinski dodatki, sporna 

vsebina (poudarjeni družbeni, spolni, estetski stereotipi), žaljiva vsebina.  

»Kakovostna slikanica se lahko udejanji takrat, ko sta besedilo in ilustracija povezani v 

enovito celoto. To je mogoče le, ko ilustrator besedilo ponotranji« (Haramija in Batič, 2013, 

str. 41). 

Knjižna ilustracija je za otroka zelo pomembna, saj predstavlja eno izmed prvih likovnih del, 

s katerim se otrok sooči že v predbralnem obdobju. Pomaga mu pri vizualiziranju in 

poglobljenem doživljanju literarnega besedila, ga notranje bogati in mu buri domišljijo 

(Karim, 2003). »Gledanje slikanic, pripovedovanje ali branje knjig slovenski psiholog Toličič 

pojmuje kot posebno vrsto igre, kot t. i. dojemalno igro. Otrok skupaj z odraslim ogleduje 

slikanico ali pa mu odrasli ob gledanju slikanice bere oz. pripoveduje zgodbo. Vsebina in 

slike predstavljajo temelj za medsebojne sodelovanje« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 

str. 24). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

26 

 

Branje slikanic prispeva k boljšemu poslušanju, pisanju, razvitejšemu govoru in 

neverbalnemu izražanju, prav tako pa boljša komunikacijska sposobnost vpliva na ustvarjanje 

pozitivnih odnosov med ljudmi,  napredovanje v izobraževanju, krepi posameznikovo 

samopodobo in je odlična motivacija za nadaljnje branje in razvoj posameznika v zrelega 

bralca. Je pomemben člen pri otrokovi socializaciji, pozitivno vpliva na razvoj človeka, ko gre 

za njegovo avtonomnost. Strokovnjaki ugotavljajo, da branje slikanic razvija tudi miselne 

zmožnosti, kot sta povezovanje in sklepanje. Če starši spodbujajo otrokovo zanimanje za 

knjige, mu berejo in se z njim pogovarjajo, bo otrok imel možnost postati uspešen bralec, ki 

bo s strani učitelja deležen številnih pohval in spodbud. Vsi otroci seveda niso enaki, 

zanimajo jih povsem različne stvari, vendar pa je v knjižnicah in knjigarnah prav tako na 

voljo poplava otroških in mladinskih knjig s tisoč in eno vsebino. Prav tako so »otroci, ki v 

likovnem razvoju prehitevajo, so pa tudi takšni, ki zaostajajo. Eni in drugi se enako veselijo, 

ko jim na sliki zažarijo barve, ali ko pod prsti začutijo vznemirljivo gnetljivost gline. Kar naj 

jim poleti domišljija. Vsak trenutek pa naj se zavedajo, da jih sprejemamo take, kot so, da je 

le njihov lasten način izražanja tisti, ki velja. Naj vedo, da odobravamo njihova čustva«, pravi 

Silva Karim v svojem članku Dopustite otroku spontani likovni razvoj (2012). 

Listanje, branje, gledanje, opazovanje otroških slikanic ima torej zelo pomemben vpliv pri 

vzpostavljanju pozitivnega odnosa do likovnih stvaritev nasploh. Kakovostna dela in pravilna 

obravnava le-teh s strani učiteljev in ostalih bralcev otroške literature zadovoljujejo splošne 

cilje pouka likovne vzgoje, saj učenci ob kakovostni obravnavi slikanic razvijajo sposobnost 

opazovanja, likovni spomin in domišljijo, seznanjajo se z različnimi likovnimi tehnikami in 

materiali, ki jih ilustratorji uporabljajo pri svojem delu, ob ustvarjanju prebranega dela 

razvijajo motorično spretnost in občutljivost, razvijajo pa tudi socialne, emocionalne in 

estetske osebnostne kvalitete ter občutljivost do likovne kulturne dediščine nasploh.  

V najboljšem primeru je otroška knjižna ilustracija subtilna in kompleksna umetniška forma, 

ki lahko komunicira na več nivojih in pušča globok odtis na otrokovi zavesti. Če otrok 

likovne govorice v knjigi ne more razumeti, je dostikrat pripravljen sprejeti pomoč učitelja, 

starša, da mu z razlago pri tem pomaga. Razredni učitelji, starši in ostali bralci otroških knjig 

pa pogosto niso dovolj likovno izobraženi in so manj tolerantni za novosti kot otroci.  

Tudi pri otrokovem ustvarjanju pogosto spodbujajo z reki: »Poglej, Lukec, medvedka 

narišemo tako in tako, je rjave barve, pobarvati ga moraš natančno, od črte do črte, pazi, da bo 

na sliki večji od tebe, saj veš, da je medved velika žival ipd.«. S takšnimi dejanji nekateri 
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spodbujajo svoje otroke, misleč, da spodbujajo tudi njegov likovni razvoj, vendar s 

postavljanjem mej nehote zavirajo njegovo ustvarjalnost in domišljijo, namesto da bi jo 

spodbujali. Skupno gledanje in branje slikanic je zato velikega pomena za estetsko 

vrednotenje in dojemanje duhovne sporočilnosti podob in besed. Otroka moramo pustiti, da 

riše, piše, slika, ustvarja na način, ki je značilen za njegovo starostno obdobje, mi pa ga pri 

tem le bodrimo in mu vsakokrat znova pokažemo, da smo njegovih risb veseli. Asja Nina 

Kovačev v knjigi Govorica barv (1997) piše, da nosijo velik del odgovornosti za ukinjanje 

otrokove spontanosti vzgojno izobraževalne institucije, ki silijo otroka h konvencionalnemu 

izražanju in tako pogosto blokirajo njegove ustvarjalne potenciale. Nasvet za vse učitelje, 

vzgojitelje in ostale »bralce« otroških slikanic je torej tak: »Vsakdo mora iti sam skozi 

umetniški ustvarjalni proces, da doživi svoje gibe, ki jih ima najraje, svoje vzorce, strukture, 

podobe in besede. Zavedati se mora samega sebe, da se lahko odpre za stik z otrokom in ob 

tem razvije takšen jezik, da bo lahko komuniciral z otrokom« (Dolinšek - Bubnič, 1999, povz. 

po Rutten – Saris, 1991). 

4. 5 Pomen izbire knjig v knjižnicah/knjigarnah in njihova obravnava 

Izbor knjige naj bi ustrezal otrokovi starosti, njegovim razvojnim sposobnostim, otrokovi 

vedoželjnosti, ko želi spoznavati realni svet, potrebi po estetskem doživljanju, potrebi po 

zabavi in sprostitvi ob knjigi, otrokovim različnim individualnim interesom, različnim 

problemom, ki jih prinašajo faze njegovega telesnega in duševnega razvoja, in problemom, ki 

se dotikajo tudi temnih plati otroštva in odraščanja (Umek in Zupančič, 2003). 

Slikanice niso poceni. Večino staršev in učiteljev si doma in v šoli žal ne more privoščiti 

celotne zbirke slikanic, zato obstaja veliko število javnih knjižnic po Sloveniji, kjer si lahko 

otroci knjige izposodijo; to je tudi eden izmed najboljših načinov za dopolnitev osebne zbirke 

slikanic. Veliko učiteljev ima v svojem razredu tudi knjižni kotiček, kjer lahko otroci med 

odmori prelistavajo, berejo in opazujejo ilustracije raznih knjig/slikanic.  

Javne knjižnice imajo otroški oddelek, na katerem je mogoče najti knjižne police s 

slikanicami, ki so razvrščene glede na starostno skupino otrok.  Knjižnice dajejo družinam in 

učiteljem možnost izposoje določenih knjig, v njih pa najdemo tudi celo vrsto slikanic, od 

tistih najstarejših, ki so jih prebirali že naši dedki in babice, do tistih najnovejših, ki še dišijo 

po svežem tisku. 
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V knjižnicah in knjigarnah je na voljo poplava knjig, od tistih malo manj dobrih do velikega 

števila zelo kakovostnih, namenjenih otrokom različne starosti. Otroka je potrebno že v 

predšolskem obdobju navajati na obiske knjižnic, knjigarn. Če se starši in otroci ne morejo 

sami odločiti, katera knjiga jim je všeč in je hkrati tudi kakovostna, ne vedo katera bi bila 

najbolj primerna za njihovega otroka, je v knjižnicah in knjigarnah na voljo veliko 

knjižničark, knjižničarjev, prodajalcev, prodajalk, ki so jim pripravljeni pomagati. Ena izmed 

velikih poznavalk otroške literature, slikanic, dobre ilustracije in kakovostnega besedila je 

zagotovo Bedita Mlinar, vodja otroškega oddelka knjigarne Konzorcij v Ljubljani, ki že 29 let 

»vzgaja« mlade bralce.  

Simona Bandur je v svojem članku o njej zapisala: »Drobno bitje z ognjenimi lasmi, resnega 

in zvedavega pogleda med pisanimi slikanicami in otroškimi knjigami ni pravljično. Pa 

čeprav je videti, kot da bi nastalo pod čopičem Marije Lucije Stupice« (Bandur, 2010). V 

knjigarni je uredila prav poseben prostor, »otroško sobo«, ki jo je opremila po svojem okusu. 

V njej je majhen kavč, kamor se lahko zleknejo mladi bralci in se prepustijo užitkom branja in 

listanja raznih otroških knjig. Uvedla je tudi projekt Vrtec in šola v knjigarni, s katerim je 

želela privabiti vrtčevske otroke in tudi šolske, da bi v dopoldanskem času obiskali knjigarno 

in se skupaj prepustili čarobnemu svetu knjig. Če otroci niso zainteresirani za branje, je 

uvedla tudi zdravilne knjige, čarobne svinčnike in zvezke. 

V času svojega službovanja je organizirala že veliko abonmajev in dogodkov, s katerimi želi 

otroke navdušiti nad čarobnostjo knjig. Pri izvedbi le-teh ji velikokrat priskočijo na pomoč 

tudi znani slovenski ilustratorji, ki predstavijo svoja dela, rišejo in slikajo z otroki. Pravi, »da 

pri slikanicah za najmlajše najprej opazimo vizualno plat, ilustracijo, ki prva pritegne«. Torej 

moramo biti pozorni tako na kakovost ilustratorja kot tudi na dobro besedno plat zgodbe 

(Tušek, 2007). 

Strategije izbire slikanic 

Poglobitev v slikanico je eden izmed načinov, kako se zbližati s slikanico. Predstavljam vam 

pet načinov, kako začeti (Matulka, 2008): 

1. Izberite enega avtorja oziroma ilustratorja slikanic. Pojdite v knjižnico in si izposodite 

vse slikanice, ki jih je avtor napisal oziroma ilustriral. Ali se ilustracije spreminjajo? 

Ali je avtor vsako leto izdal kakšno knjigo? Je vmes minilo več časa? Zakaj mislite, da 

je tako? Ali je ilustrator uporabljal enak material? Je upodabljal enake živali? Ali je 
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ilustratorjev način risanja enak? Po analizi enega avtorja oziroma ilustratorja si 

izposodite dela drugega in jih primerjajte s prvim. Opazite kakšno razliko? 

2. Preberite 10 ali več slikanic, v katerih nastopajo enaki liki (npr. medved) ali slikanice 

enakega formata. Primerjajte like. Ali je medved v vseh slikanicah oblečen? Ali je v 

vseh iste barve? Ali medved v vseh slikanicah govori? Ali je vsepovsod prikazan kot 

štorast velikan? Ali se v vseh slikanicah rad sladka z medom? Ali je vsepovsod 

upodobljen z enakimi materiali in barvami? Ali je stil upodabljanja povsod enak? Kot 

primer lahko vzamemo slikanico o Rdeči kapici. Slikanic je veliko, zgodba bolj ali 

manj ostaja enaka, volk je upodobljen na različne načine, ilustratorji pa so uporabljali 

različni material, vendar vloga volka, krutega morilca, ostaja enaka.  

3. Preberite slikanice, za katere so avtorji besedila ali ilustratorji dobili nagrado (npr. 

nagrado Hinka Smrekarja). Primerjajte slikanice, za katere so ilustratorji dobili 

nagrado leta 1993 in leta 2013. Ali se trendi ilustracije spreminjajo? 

4. Preberite 10 ali več slikanic, ki so bile izdane istega leta. Kakšni so trendi? Koliko je 

bilo avtorjev, ki so tistega leta izdali svojo prvo slikanico oziroma ilustracijo?  

5. Naključno izberite 10 ali več slikanic in jih raziščite. Morda boste odkrili avtorje 

oziroma ilustratorje, ki bi sicer ostali neopaženi, torej manj znane, ki so vendarle lahko 

zelo kakovostni.  

4. 6 Pripovedovanje ob sliki/ilustraciji 

Pripovedovanja se otroci učijo že v vrtcih. »Kaj in kako pripovedujejo otroci, katero razvojno 

raven dosegajo njihove zgodbe, je odvisno najprej od starosti otroka, poleg tega pa še od vrste 

drugih okoliščin (od spodbud odraslih, od knjig, ki so mu na voljo, od vrste slikovnega 

gradiva …)« (Umek in Zupančič, 2003, str. 31).  

Otroci po navadi zgodbe pripovedujejo ob slikah in ilustracijah, ki mu na nek način pomagajo 

pri pripovedovanju. Pritegnejo jih ilustracije, ki so čustveno nabite, na katerih se dogaja nekaj 

nevsakdanjega in katere prikazujejo več kot zgolj potek neke dejavnosti. Otroci do približno 

tretjega leta starosti pripovedujejo zgodbe tako, da ob ilustracijah naštevajo predmete, živali, 

osebe, ki jih vidijo. Otroci, stari približno štiri leta, pa so zmožni miselne in govorne 

pretvorbe, s pomočjo katere oblikujejo vsebinsko povezano in celovito zgodbo, ki vključuje 

problem, cilj in rešitev. Zgodbe so s starostjo otrok zapletenejše, vendar pa je vse odvisno tudi 

od možnosti pripovedovanja, ki so jo imeli otroci skozi svoje otroštvo, spodbud staršev, 

števila otroških knjig, ki so jim bila na voljo, odziva staršev na otrokove govorne vzorce. 
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Primanjkljaj v govornem razvoju otroka je težko nadoknaditi, zato je resnično zelo 

pomembno, da starši otroka spodbujajo pri govoru in branju knjig (Umek in Zupančič, 2003). 

4. 7 Možnost za likovno izražanje 

Pri otrokovem razvoju je zelo pomembno tako branje kot tudi opazovanje in doživljanje 

različnih ilustracij v knjižnih delih. Velikokrat otroci v ilustratorjih najdejo svojega vzornika, 

ki jih s svojo kakovostno in zanimivo ilustracijo v knjigi spodbudi k lastnemu likovnemu 

ustvarjanju. Silva Karim (2003) v svojem članku opozarja na napake večine staršev in 

učiteljev, ki otroke motivirajo zgolj z besedilom, ne ukvarjajo pa se z likovnim jezikom, 

ilustracijo in njenim motivom ter otrokovo likovno izražanje umestijo zgolj kot zapolnitev 

časa, ko zaključijo z branjem slikanice. 

Tako po večini nastajajo le šablonske risbe, otroci vso pozornost namenijo prerisovanju 

izvirnika, ne vključujejo pa svoje domišljije in izvirnosti pri likovnem izražanju, tako da so te 

risbe po navadi površne. Naloga učitelja je, da otroka primerno motivira, ga spodbuja k 

likovnemu ustvarjanju in pripravi dobro načrtovano likovno dejavnost, s pestrim izborom 

likovnih motivov, materialov, podlag in različnih likovnih tehnik.  

Otroke moramo spodbujati k čim večji spontanosti, saj morajo dobiti občutek, da je najboljše 

tisto, kar naredijo na svoj, sebi lasten način. Za upodabljanje motivov iz literature moramo 

uporabljati risarske, slikarske in grafične tehnike ter tehnike, povezane z oblikovanjem 

prostora (Karim, 2003). 

Otroke skušajmo spodbuditi, da ustvarjajo z obema rokama, saj »desna polovica možganov 

uravnava levo stran telesa, za to polovico so značilni domišljija, neverbalna izražanja, 

holistični pogled na svet, čutnost in intuitivnost. Desno stran telesa uravnava leva možganska 

hemisfera, ta pa je realistična, analitična, znanstvena, intelektualna, strukturira in omogoča 

verbalno izražanje. Z izražanjem s celim telesom in z uporabo obeh rok harmonično 

spodbujamo obe možganski hemisferi. Pri otroku se tako skladno povezujeta čutno-zaznavni 

svet in kreativnost z analitično resničnostjo« (Dolinšek - Bubnič, 1999, str 51). 

Če je otrok primerno motiviran in ga učitelj spodbuja k likovnemu ustvarjanju, je lahko 

ilustriranje pripovedi in podoživljanje prebranih pripovedi ter predstavno dojemanje vsebin 

pri nekaterih otrocih celo močnejše in bolj živo kakor pri opazovanju ali doživetju (Bizjak, 

1978). 
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Karimova (2003) je v svojem članku naštela tudi nekaj domiselnih spodbud ustvarjanja ob 

branju knjige, ki jih lahko učitelj uporabi tudi v šoli: »Muca Copatarica je prišla v mojo sobo 

– otrok razmišlja, kaj bi našla muca v njegovi sobi. Vključi svoj vizualni spomin in svoje 

likovne predstave. Motiv upodobi z izbranim likovnim materialom, izbere obliko in velikost 

formata, upošteva značilnosti likovnega jezika« (str. 6-7).  

Naloga učitelja pa je, da otroka pri ustvarjanju spodbuja, da bo motiv upodobil po svoje, tako 

kot ga je sam doživel. Npr. živali ne narišejo z barvami, ki so za posamezno žival značilne 

(npr. rjav medved), vendar ga spodbudimo, da uporabi domišljijo, in izbere barvo, s katero bo 

najlažje izrazil svoje občutke. 

4. 8 Ostali predlogi za obravnavo slikanic v šolah 

 

 Učenci lahko ob poslušanju/prebiranju slikanic opazujejo ilustracije in jih primerjajo z 

besedilom (iščejo enakosti in razlike). 

 Lahko jim razdelimo list, na katerem je več ilustracij. Pustimo jim nekaj časa, da si 

ilustracije podrobno ogledajo, nato liste poberemo. Sledi pogovor: zanima nas, katera 

ilustracija je učencem ostala v spominu, katera se jih je dotaknila, o kateri so učenci 

postavili največ vprašanj, katere so se razveselili in jo kmalu pozabili, katere so se bali 

in se vseeno vračali k njej ipd. 

 Učenci si lahko npr. »s križanjem« živali izmišljajo nove živali in jih ilustrirajo (npr. 

mačka in pes). 

 Lila Prap v slikanici Pasji zakaji? uporablja naslednja imena: KodeHrt, 

ČivaKERŠPaNjel – prisotna je besedna igra, učitelji lahko slikanico uporabijo za 

uvodno motivacijo pri slovenščini (učenje zloženk). 

 Učenci lahko berejo in si ogledujejo slikanice: »berejo ilustracije« in berejo besedilo. 

 Ob opazovanju ilustracij si lahko ustvarijo domišljijsko predstavo književne osebe. 

 Lila Prap v slikanici Žuželčji zakaji predstavi živali, kot so: srebrne ribice, kresnice, 

nočni metulji, mravlje, kobilice. Učitelj lahko slikanico uporabi pri predmetu 

spoznavanje okolja (učenje delov telesa, njihove funkcije). 

 Učenci lahko ob opazovanju ilustracij ugotovijo, katere so glavne književne osebe in 

katere stranske, ki nastopajo v zgodbi. 

 Ob opazovanju ilustracij lahko učenci dogajalni prostor primerjajo s svetom, v 

katerem živimo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

32 

 

 Učenci skušajo razbrati dogajalni čas glede na ilustracijo. 

 Ob ilustracijah si lahko učenci izmislijo svojo zgodbo, podobo književnih oseb in 

dogajalnega prostora ter jo nato primerjajo z besedilom. 

 Učenci se lahko pred obravnavo slikanice odpravijo v živalski vrt ali na travnik. 

Opazujejo in prepoznavajo živali v gibanju, opazujejo njihov značaj, povezujejo 

videno s svojimi izkušnjami. 

Načinov za obravnavo slikanic v šolah je veliko. Učitelji morajo biti pri obravnavi kreativni, 

izkoristiti morajo, kar jim je dano v slikanicah. Slikanice lahko uporabijo pri slehernem 

šolskem predmetu, le domišljiji morajo pustiti prosto pot.  

4. 9 Likovni jezik 

Za razumevanje likovnega dela v slikanicah je bistveno poznavanje likovnega jezika. V 

nadaljevanju bom opisala nekatere elemente likovnega jezika, ki so pomembni za 

razumevanje ilustracij. Likovni jezik ima svoja pravila. Butina (1995) pravi, da je likovna 

slovnica veda o pravilih likovnega jezika. Je sistematični študij sestavnih delov likovnega 

jezika, njegovih oblik in uporabe v oblikovanju likovnih znakov; je celota osnovnih pojmov 

likovnega izražanja in oblikovanja. Obsega študij likovnih orisnih prvin (barva, svetlo-temno, 

linija in točka), orisanih prvin (prostor, oblika in likovne spremenljivke) in prostorskih 

ključev. 

4. 9. 1 Likovni elementi v slikanicah 

Pri ilustraciji so tako kot pri drugih vrstah likovne umetnosti pomembni likovni elementi, kot 

so linija, barva, svetloba, sence, struktura, oblike in kompozicija.  

Likovne prvine: 

Točka: ujame in zadrži pogled. V likovnem smislu lahko ima »dve ali tri dimenzije, lahko je 

ploskovita ali prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo lahko vidimo« (Butina, 2003, str. 

43-44). Lahko jo nizamo v različnih smereh, z njo lahko svetlimo ali temnimo. 
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Slika 5: Sipa (Učakar, 2012) 

Linija/črta: predstavlja smer in vodenje bralčevih oči po strani. Spada med najosnovnejša 

likovna izrazila. Osnova vsake linije je točka, saj je linija sestavljena iz niza točk. Predstavlja 

temelj vsake risbe in začetek likovnega ustvarjanja. Črte so lahko vodoravne, poševne, 

navpične, ravne, krive, tanke, debele, kratke dolge itd. (Tacol, 2002). Vrlič (2001) loči črte 

tudi po značaju: trde in mehke, prekinjene in neprekinjene, enolične in zanimive, ter glede na 

obliko: ravne, lomljene (enostavne in zapletene), krivulje (enostavne: lok, spirala; zapletene: 

enakomerne in neenakomerne valovnice). 

 

Slika 6: Koza, ki najmočneje pihne, in nestrinjajoči kozi (Klenovšek Musil, 2012) 

Oblika: so osnovni obrisi, ki opredeljujejo in zapirajo prostor. V naravi in oblikovanju 

imamo opravka z oblikami, ki so omejene s svojimi zunanjimi mejami. Zaznavamo jih na 

podlagi raziskovanja figure in ozadja ter v otroštvu na podlagi tipa. Zato jih večinoma 

označujemo z nazivi za tipne občutke: ostre, okrogle, mehke, trde … 
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Slika 7: Mala siva miška (Šubic, 2010) 

Prostor: predstavlja relativno velikost, mere in razsežnosti objektov. 

 

Slika 8: Deček in hiša - Soba (Kastelic, 2012) 

Perspektiva: je iluzija globine na dvodimenzionalni površini. Poznamo več perspektiv: 

linearno, ptičjo, osno, ukrivljeno, konceptualno, zračno, barvno.  

 

Slika 9: Kalifove ptice (Peklar, 2011) 
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Tekstura: krovne lastnosti kompozicije; je otipna in vidna lastnost površine, ki je lahko 

gladka, hrapava, bleščeča, motna, lahko pa je tudi mokra, suha, mehka, trda, topla, hladna itn. 

 

Slika 10: Kraševec (Vehovar, 2011) 

Osvetlitev: prisotnost ali odsotnost luči, nasičenost barv. 

 

Slika 11: Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi (Volarič, 2010) 

Oblikovna načela: 

Ravnovesje: statično, dinamično, simetrično, asimetrično. 
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Slika 12: Prijatelji (Omerzel Vujić, 2010) 

Kontrast: v barvi, obliki, velikosti, izraznem sredstvu. 

 

Slika 13: Ciper coperček (Menart, 2012) 

Dominacija: osrednja točka/žarišče, neposredna pozornost (oseba, barva, element). 

 

Slika 14: Štiri uganke o živalih (Kočevar, 2011) 
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Harmonija: velikost, oblika, barva, izrazno sredstvo. 

 

Slika 15: Žabja radijska postaja (Manček, 2011) 

Ritem: ponavljanje, vzorec - enakomeren, neenakomeren (velikost, oblika, barva). 

 

Slika 16: Za njimi v temni gozd (Hančič, 2012) 

Enotnost: celovitost, sinergija (oblika, barva). 

 

Slika 17: Dva pajceka sta crknla (Oketič, 2008) 
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4. 9. 2 Kompozicija  

Kompozicija je način, kako so elementi razporejeni v prostoru, in je najpomembnejši element 

pri nastajanju sleherne umetnine. Pomeni zgradbo oziroma sestavo. Lahko je nevezana, 

pasovno vezana ali pa je vezana na specifično likovno ploskev – navpična/vertikalna, 

vodoravna/horizontalna, trikotna, krožna/radialna, diagonalna/poševna, prosta/svobodna.  

Ko odstranimo površinske elemente teksta in slike, zlahka odkrijemo temeljno strukturo 

slikanice. Dva najbolj osnovna tipa strukture sta enostranski in dvostranski.  

Pri konstruiranju strani veljajo vsa pravila grafičnega oblikovanja in dvodimenzionalne 

umetnosti, poleg njih pa je treba upoštevati še pravila vizualnega pripovedovanja. 

Nekaj primerov iz knjige Picture This: How Pictures Work (Molly Bang): 

1. Vodoravne oblike izražajo umirjenost in stabilnost. 

       

 

                  

                  Slika 19: Mačka (Latimer, 2008) 

 

          Slika 18: Vodoravne oblike (Bang, 2000) 
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2. Navpične oblike nakazujejo dejavnost in energičnost.  

         

            

                 Slika 21: Tista o bolhah (Urbas, 2011) 

3. Kadar združimo vodoravne in navpične oblike, obnovimo stabilnost. 

    

                

 

 

 

Slika 20: Navpične oblike (Bang, 2000) 

Slika 22: Vodoravne in navpične oblike (Bang, 2000) 

Slika 23: Družina (Dunbar, 2009) 
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4. Diagonalne (padajoče) oblike izražajo gibanje ali napetost.  

           

                Slika 25: Lastovka išče dom (Prelog, 2010) 

5. Diagonale beremo od leve proti desni ali od desne proti levi (odvisno od kulture). 

  

Slika 24: Diagonalne oblike (Bang, 2000) 

Slika 26: Branje diagonale (Bang, 2000) 
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6. Koničaste oblike lahko izzovejo občutek strahu. 

 

                   Slika 28: Pošastozavri in jabolko spora (Janežič, 2011) 

7. Ukrivljene oblike lahko izzovejo občutek ugodja/udobja.  

 

                  Slika 30: Maček Muri (Kovič, 2005) 

Slika 27: Koničaste oblike (Bang, 2000) 

Slika 29: Ukrivljene oblike (Bang, 2000) 
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8. Z razporejanjem praznega prostora lahko ločimo ali združimo podobe/like. 

 

9. Globino ustvarimo s pomočjo umikanja objektov v prostoru, kontrastom, velikostjo, 

barvo in/ali odtenkom. S tem dosežemo učinek ozadja, ospredja in vmesnega prostora 

(Withrow in Withrow, 2009). 

 

Kompozicija vključuje likovne prvine, kot so celovitost, ritem, gibanje, ravnovesje, simetrija, 

harmonija, nasprotje, sorazmerje. V sodobni umetnosti gre predvsem za odnos do asimetrije 

in prehajanja čez rob meja ilustracije in strani (v t.i. živi rob). Pri kompoziciji je ilustratorju v 

veliko pomoč gledišče ali zorni kot/perspektiva (Santoro, 2009). 

4. 9. 3 Velikost in oblika črk 

»Pri oblikovanju kakovostnih slikanic sledi velikost črk bralnim potrebam oziroma 

spretnostim starostne ciljne skupine otrok, pri čemer je zelo pomembna likovna sestavina 

ilustrirane knjige tudi oblika črk (tipografija)« (Frelih, 2009, str. 76). Avtorji se dostikrat ne 

morejo upreti obliki in okrašenosti črk, ki jih ponuja novodobna tehnologija, tako da je učinek 

dostikrat obraten pričakovanemu, in kot dodaja Frelih (2009), namesto »igrive razposajenosti 

dobimo nečitljivo zmedo« (str. 76). 

Slika 31: Razporejanje praznega prostora 
(Bang, 2000) 

Slika 32: Ustvarjanje globine (Bang, 2000) 
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Goldenbergova (1993) pravi, da sta »oblikovanje in tipografija najuspešnejši, ko ju bralec ne 

opazi takoj« (str. 559). 

4. 9. 4 Uporaba barv 

Barva je čutna zaznava, ki glede na različna psihološka izhodišča estetsko različno učinkuje. 

Barva nas opomni, da svet okoli nas ni črno-bel, ampak lep, pisan in bogat.  

Barvo povzročajo svetlobni dražljaji, ki jih sprejemajo vidni organi. Vsak barvni odtenek 

določajo tri barvne dimenzije: barvna kvaliteta/barvnost/barvni ton, čistost/nasičenost in 

svetlost. Na dimenzije barve močno učinkujejo barvna okolja, t.i. sosednje barve. Barvam 

pripisujemo tudi lastnost toplega in hladnega – tudi te lastnosti so odvisne od sestave barve. 

Slikarji jih izkoriščajo pri uporabljanju prostora: tople barve ploskev večajo in bližajo, hladne 

pa jo manjšajo in oddaljujejo (Santoro, 2009). 

Na podlagi ilustracij v knjigah lahko ugotovimo, kakšne barve je ilustrator pri upodabljanju 

uporabil (primarne, sekundarne, terciarne), kakšno je njihovo razmerje, ali je uporabljal tople 

ali hladne barvne tone ipd. Barve torej uporabljamo pri komuniciranju z okolico in se z njimi 

tudi izražamo. Pred vzponom sodobne tiskarske tehnologije so imeli ilustratorji na voljo črno-

bele ali barvno omejene kompozicije. Kljub temu, da ima enobarvna umetnost še vedno vlogo 

v nekaterih knjigah, ilustratorji sodobnega časa z barvami niso omejeni (Withrow in Withrow, 

2009). 

4. 9. 5 Perspektiva ali zorni kot v slikanici 

»V naratologiji se izraz »zorni kot« uporablja bolj ali manj metaforično in označuje 

domnevne položaje pripovedovalca, oseb in implicitnega bralca. Pri ilustraciji pa lahko 

govorimo o perspektivi v dobesednem smislu« (Nikolajeva, 2003, str. 13). 

Perspektiva v slikanici nudi vrsto rešitev v povezavi med vizualnim in verbalnim podajanjem 

zgodbe. Pri ilustracijah govorimo o perspektivi, ko nam ilustrator vsili osredotočanje pogleda 

na upodobljeno. Z uporabo panoramskega pogleda lahko dogajanje prikažemo z najširšega 

zornega kota.  

Pred ustvarjanjem mora avtor slikanice določiti pripovedno distanco. Najbolj intimnega 

značaja so prvoosebne zgodbe, kjer je pripovedovalec osrednji lik, ki mu v določenih primerih 
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lahko beremo misli. V tretjeosebnih zgodbah ima pripovedovalec bolj oddaljen pogled  

(Withrow in Withrow, 2009). 

Prvoosebna pripoved pri slikanici predstavlja problem, saj je v ilustraciji dogajanje težko 

ponazoriti s tovrstne perspektive; pojavljanje pripovedovalca v prvi osebi pomeni, da se 

bralec lahko vživi le v njegov zorni kot, v ilustracijah pa ni upodobljen ali pa je postavljen v 

prvi plan in je prikazan »od zadaj« (Santoro, 2009). 

4. 9. 6 Materiali 

Ilustratorji komunicirajo izključno preko svojih del; ključni vidik ustvarjanja predstavljata 

predmet/objekt ustvarjanja in »trdnost« idej samega ustvarjalca. Manj očitna, vendar 

bistvenega pomena, pa je izbira medija, s katerim ilustrator ustvarja (Zeegen, 2012).  

Pri ustvarjanju ilustracije se ilustrator seveda ne more izogniti odločitvi, kako bo naredil 

ilustracijo in kakšen likovni material bo pri tem uporabil. Opis likovnih tehnik in likovnega 

materiala tukaj ni potreben, saj je pomembnejša ilustracija sama. Posameznik ne pride do 

uspešne likovne rešitve samo z materialom in tehniko ustvarjanja, temveč je ključnega 

pomena eksperimentiranje in raziskovanje načinov, kako material najbolje uporabiti.  

O pomembnosti materiala in o odnosu do ilustratorskega dela je jasno zapisala slikarka 

Alenka Sottler v svojem članku O ilustriranju (2000): »Material je vse. S tem mislim na 

likovni material – barve, papir, tuše, peresa, čopiče, črkovni material. Njegove lastnosti so 

zakon, iz njih raste ideja. Vsa umetnost je v tem, da ustvarjam z materialom takšne pogoje na 

papirju, ki prebudijo domišljijo, asociacije in presenečajo; da se začnem igrati. Potem je vse 

odvisno od občutka, da ni ničesar preveč ne premalo. Včasih začnem na kosu zanimive 

podlage, potem pa vse razrežem, znova zlepim, prebarvam in spet dodelujem. V takih 

trenutkih moraš biti pripravljen uničiti tudi večdnevni trud in se ponovno podati v 

negotovosti. Rezultat mora presenetiti in navdušiti tudi mene … Naravnost uživam v 

eksperimentiranju … Za vsak tekst iščem njemu lasten material in tehniko, ki bo vsebinsko 

najbolje podprla besedilo...« (str. 63-64). 

Ustvarjalci pogosto najprej rišejo v skicirko, brez jasne ideje, kaj želijo narediti, nato pa 

podobe naložijo na računalnik in jih tam dalje razvijejo in obdelajo. S tem ni popolnoma nič 

narobe, mnogim ilustratorjem ta način najbolj ustreza, vendar je vredno poudariti, da ima tudi 

naložba v kvalitetne materiale svoje prednosti (Ursell, 2013). 
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Ni si smiselno zatiskati oči pred dejstvom, da so lahko materiali za ustvarjanje precej dragi. 

Po navadi se bolj splača kupiti material v večjih količinah. Barve, papir, svinčniki, … vse to 

so materiali, ki zdržijo dlje in jih lahko spravimo do naslednjega ustvarjanja. Trendi gredo v 

smeri ustvarjanja na finem kakovostnem akvarelnem papirju, z materiali dobre kakovosti, ki 

lahko ilustracijo naredijo posebno. Brez pretiravanja lahko trdimo, da gre pri ustvarjanju s 

kvalitetnim materialom, ki ga je težko replicirati, za nekaj posebnega, razveseljujočega ter 

dejstvo, da kvaliteten material za ustvarjalca pomeni užitek pri delu.  

Materiali, ki ga ilustratorji pri svojem delu uporabljajo, so npr.: oglje, kreda, grafitni svinčnik, 

kemični svinčnik, oljni pasteli, flomaster, računalnik, voščenke, tuš, tempera barvice, vodene 

barvice, oljne barve, suhi pasteli, akril, gvaš, kolaž, odtiskovanje (linolej, praskanke, ipd.). 

Materialov za ustvarjanje je ogromno, ilustrator pa si sam izbere tistega, ki mu najbolj ustreza 

in s katerim najraje ustvarja. Kot pravi Peić (1972): »Likovni material in orodje imata svojo 

naravo, zato ilustrator, torej likovnik izbira tisto gradivo, katerega značaj ustreza značaju 

njegovega občutka, značaju motiva ali likovne ideje, ki jo obdeluje« (str. 10). 

Izbira materiala in tehnike pa je odvisna tudi od besedila. Nodelman (1996) pravi: »Medij, ki 

ga izberejo ilustratorji za pripovedovanje, vpliva na pomen zgodbe. Na primer črne črte na 

belem papirju ne morejo izraziti razpoloženj barve. Lesorez težje prikazuje teksturo. Kolaž 

zavira ustvarjanje globine. Akvarel s svojo prosojnostjo lažje ustvarja vtis svetlobe kakor 

tempera« (str. 223-224). 

4. 10 Likovni motiv 

Motiv je tisto, kar umetnik v svojem delu upodobi – nariše, naslika ali zmodelira. Je 

najpomembnejši dejavnik, s katerim otroka pripravimo, da se ukvarja z izbranim delom. V 

likovni umetnosti ločimo naslednje motive, ki so primerni tudi za likovno delo v prvi triadi 

osnovne šole:  

 človeške figure 

 živali 

 tihožitje 

 krajine 

 notranjost 

 žanri 
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 fantazijski motivi 

 dekorativna abstraktna dela (Duh in Vrlič, 2003) 

Motiv je torej nekaj, kar otrok/ustvarjalec ustvari – nariše, naslika v okviru teme, s katero se 

ukvarja (Vrlič, 2001). Lahko predstavlja izhodišče za zasnovo likovnega problema. »Likovni 

motiv učenci najprej z uporabo ustrezne metode in oblike dela doživijo ter ga z različnimi 

likovnimi materiali upodobijo, likovne pojme pa spoznajo ob lastnem likovnem delu« 

(Tomšič Čerkez, 2011, str. 83). 

Pri izbiri motivov v šoli moramo biti pozorni na učenčevo sposobnost razmišljanja in 

poglobitev v motiv, zato mora učitelj pri likovnih nalogah izbirati motive, ki so učencem blizu 

in s katerimi pri njih vzbudi določena čustva. Najlažje za učence nižjih razredov izbiramo 

med motivi iz njegove okolice (npr. ljudi, živali, rastline), raznih pravljic, pesmi ipd. Posebno 

pazljivi moramo biti pri predstavitvi motiva, katerega učitelj izvede tako, da izbere vsem 

dobro znan motiv, ki ga opiše, pripoveduje pravljice, ki so otrokom dobro znane, kakšen 

motiv tudi v živo predstavi, da si ga učenci podrobno ogledajo (npr. pelje učence v živalski 

vrt). V knjigi Govorica otroške risbe me je pritegnil naslov poglavja Živali so otrokove velike 

prijateljice, kar nakazuje na to, kako pomembne so živali v otrokovem življenju, tako kot 

motiv, ki ga otrok ustvari, kot tudi motiv, ki ga ilustrira ilustrator slikanice in je prav tako 

namenjen otroku. Pogačnik – Tolčičeva (1986) poudari, da je otrok izredno dober opazovalec 

narave in da njegove risbe živali ne nakazujejo samo otrokove čustvene navezanosti na živali, 

ampak tudi to, kaj o živalih ve.  
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5 UPODABLJANJE ŽIVALI 
 

5. 1 Zgodovinski pregled upodabljanja živali, njihovi opisi in simbolika 

Naš odnos z živalskim kraljestvom se začne že v najzgodnejših letih. Različnim vrstam živali 

smo v mitih, basnih in folklori pripisali dobre in slabe človeške lastnosti. 

Človek je začel svojo umetniško ustvarjalno pot že takrat, ko se je pojavil na zemlji, torej v 

obdobju, za katerega ne moremo z gotovostjo trditi, kaj se je takrat dogajalo z ljudmi (Pregl 

Kobe, 2011). Znanstveniki pravijo, da je človek prvikrat uporabil grobo obdelano kamenje 

pred približno trideset tisoč leti, ko so v paleolitskih jamah in skalnih votlinah nastali tudi 

najstarejši primerki figurativne umetnosti (Pregl Kobe, 1998). Največkrat so bile narisane 

podobe bizonov, mamutov, domnevajo tudi, da valovite črte na tleh predstavljajo kače. 

Čeprav znanstveniki še nimajo enotne teorije o namenu poslikave, je ena izmed domnev, da 

so žival naslikali ob prvem ulovu, torej prehodu v t.i. »odraslost«. S tem, ko so žival naslikali, 

so si jo hoteli podrediti in obvladati. »Izkušnje ljudstva lovcev, ki so navdihnile te slikarje, 

dajo izslikane slutiti izredno visoko raven bistrosti duha, domišljije in sposobnosti izražanja« 

(Pregl Kobe, 1998, str. 8).  

Ker je celotna zgodovina upodabljanja živali tako bogata, prav tako njena simbolika, se je 

zelo težko odločiti, katere živali, ob poplavi množičnih zapisov in upodobitev te tematike, 

izbrati. Prav tako predstavlja problem, katere lastnosti oz. simbole posamezne živali 

izpostaviti. Verjetno bo vsak izbor krivičen, saj ima vsaka žival v zgodovini svoje posebno 

mesto in mnogo različnih pomenov oz. simbolov; pa vendar - odločila sem se za živali, katere 

se, po brskanju med množico otroških slikanic, verjetno najpogosteje pojavljajo: lisica, 

mačka, medved, miš, pes in volk.  

LISICA: (Lisica in jež, Mojca Pokrajculja, Pod medvedovim dežnikom, Račka Bina in lisica, 

Tri botre lisičice, Zajec in lisica, Zgodba o volku in lisici) 

Nekaj primerov ilustracij lisice v slikanicah: 
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 Lisica in jež (ilustriral: Vlasto Kopač), 

 

 

 Mojca Pokrajculja (ilustriral: Marjan Manček), 

 

Slika 33: Lisica in jež (Levstik, 1994) 

Slika 34: Lisica in zajec (koroška pripovedka, 2013) 
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 Pod medvedovim dežnikom (ilustriral: Gorazd Vahen), 

 

 Tri botre lisičice (ilustrirala: Ančka Gošnik Godec), 

 

 Zajec in lisica (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt), 

Slika 35: Lisica pod medvedovim dežnikom (Makarovič, 2011) 

Slika 36: Tri botre lisičice (Matičetov, 1990) 

Slika 37: Lisica (Štefan, 2004) 
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 Zgodba o volku in lisici (ilustrirala Jelka Godec Schmidt). 

 

OPIS: lisica ima podolgovato vitko telo, šilasta uhlja, dolg, ozek in koničast smrček z redkimi 

dolgimi dlakami ter kratke noge. Ima košat rep, ki je na koncu bele barve. Barva kožuha je 

rdeče-rjava, vrat in trebuh ima bele barve, spodnji del nog in konca uhljev pa sta temna. Dolga 

je od 60 do 90 cm, rep pa ima dolg od 35 do 50 cm.  

»Lisica je prav zvita zver,« pravi slovenska ljudska pesem in s tem izpostavlja najbolj 

značilno lastnost te živali. Lisica slovi predvsem po svoji iznajdljivosti, pretkanosti in zvitosti. 

Že Ezop je v svojih basnih lisico predstavil kot zvito (Lisica Zvitorepka), kar se je v evropski 

književnosti ohranilo vse do danes, vendar je pri otrocih, kljub pretkanosti, dobila svojo 

naklonjenost. »Humorističen prizvok številnih zgodb, v katerih nastopata lisica in lisjak, je 

botroval pozitivnem vrednotenju posameznih značajskih potez, kot so iznajdljivost, 

predrznost in duhovita zvijačnost«, pravi Germ (2006, str. 120). Krščanska ikonografija pa je 

bila lisici izrazito nenaklonjena, saj so bile vse karakterne poteze označene kot nemoralne, 

grešne, nekateri pisci so jo celo obtožili zahrbtnosti, hinavščine, nečistosti, lakomnosti in 

pohujšljivosti. V srednjem veku so lisico označili kot hinavsko, tisto, ki ovinkari (lisica nikoli 

ne teče naravnost). Lisica je bila v očeh mnogih piscev, predvsem moralistov, podoba 

pohotnosti in nečistosti. »Podoba koketne lisice in lisičjega Don Juana živita še danes in v 

sodobni simboliki lisice si zapeljivost in zvitost delita prvo mesto« (Germ, 2006, str. 122). 

Čeprav je lisica v likovni umetnosti redek gost, jo najpogosteje srečamo prav v srednjeveških 

ilustracijah basni za otroke, pripovedkah, pravljicah in pesmih.  

  

Slika 38: Volk in lisica (Podgoršek, 2008) 
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MAČKA: (Coprniški muc, Maček Muri, Maček Titi, Mačja preja, Mačji zakaji, Mačka in 

miš, Muca Copatarica, Muca prede nitke zlate, Muc Mehkošapek, Mucka Čiribucka, Muckovi 

copatki, Muri šteje, Murijev dan, Murijeva nasprotja, Murijeve igrače, Obuti maček, 

Tacamuca, To je Ernest, Trmoglavi mucek, Smetiščni muc, Volk, pes in mačka, Živalske 

uspavanke) 

Nekaj primerov ilustracij mačke v slikanicah: 

 Maček Muri (ilustrirala: Jelka Reichman) 

 

 Mačka in miš (ilustriral: Vlasto Kopač), 

Slika 39: Maček Muri (Kovič, 2013) 

Slika 40: Mačka in miš (Levstik, 1994) 
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 Muca Copatarica (ilustrirala: Ančka Gošnik Godec), 

 

 Coprniški muc (ilustrirala: Andreja Peklar), 

Slika 41: Muca Copatarica (Peroci, 2011) 

Slika 42: Coprniški muc (Makarovič, 2008) 
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 Tacamuca (ilustriral: Gorazd Vahen), 

 

 To je Ernest (ilustrirala: Mojca Osojnik), 

  

 Mačji zakaji (ilustrirala: Lila Prap), 

  

Slika 43: Tacamuca (Makarovič, 2000) 

Slika 44: Ernest (Osojnik, 1997) 

Slika 45: Mačka (Prap, 2013) 
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 Muckovi copatki (ilustrirala: Mojca Cerjak), 

 

 Volk, pes in mačka (ilustrirala: Kamila Volčanšek). 

Slika 46: Mucki in copatki (Bitenc, 2002) 

Slika 47: Volk, pes, mačka in medved (slovenska ljudska pripovedka, 1981) 
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OPIS: je domača žival iz družine mačk. Povprečna dolžina telesa odraslih mačk brez repa 

znaša 40-50 cm, rep je dolg 25-30 cm, tehta pa med 2,5 kg in 4,5 kg. V plečih je visoka 30 

cm. Je nočna žival, ima dobro razvite velike oči, s katerimi vidi v temi. Obrnjene so naprej, da 

lahko zajame velike količine svetlobe in da vidi svoj plen. Položaj oči ji omogoča, da lahko 

dobro oceni globino in razdaljo. Njeni zobje so ostri, primerni za trganje mesa. Ima 26 

mlečnih zob, ki jih kasneje nadomestijo stalni, ki jih ima odrasla mačka 30. Ima dolge, stoječe 

uhlje in dolge brke. Na prednjih nogah ima pet prstov, na zadnjih pa štiri, na katerih so 

pritrjeni kremplji. Je mesojeda žival. Njena dlaka je različnih barv. Lahko je kratka, dolga, 

lahko pa je tudi popolnoma brez dlake. 

Mačke veljajo za najpogostejšega hišnega ljubljenčka, poleg psov. Očarajo nas s svojo 

elegantnostjo, ljubkostjo, prikupnostjo ter na nek način tudi s svojo samosvojostjo in 

samostojnostjo. Skratka obsipavamo jih s svojo pozornostjo in se jim poskušamo prikupiti. 

Vse prej kot lepo pa se je mačkam godilo v srednjem veku, saj so takrat veljale kot nekakšna 

podoba hudiča s svojimi v temi svetlikajočimi se očmi in prav zato so jih tudi preganjali. 

Nekateri verski gorečneži so verjeli, da je mačka peklenska žival, da mačka, ki lovi miši, 

predstavlja hudiča, ki preganja poštene krščanske duše. »V srednjeveškem slikarstvu najdemo 

celo alegorične različice boja, ki kažejo grad, v katerem se junaške miške branijo pred 

napadom mačjih zverin. Spopad psa in mačke je prav tako pogosta alegorija boja med dobrim 

in zlom, med dobrim vernikom in skušnjavcem« (Germ, 2006, str. 123). V srednjem veku so 

mačke veljale za simbol nravne sprijenosti, v krščanski ikonografiji so predstavljale simbol 

nečistosti. Mačke so že od nekdaj povezovali z ženskami na slabem glasu, od tod tudi 

upodobitev čarovnic in njihovih črnih mačk, ki so jih najpogosteje nosile na ramenih. Z 

renesančnim humanizmom se je status mačk izboljšal, povezovali so jih s skrbnim 

materinstvom in svobodoljubnostjo. »Zlovešč značaj mačke« v novem veku ni povsem 

izzvenel, saj je črna mačka še vedno veljala za demonsko bitje in znamenje nesreče. V 18. in 

19. stoletju so umetniki zelo radi izpostavljali mačjo naravo – zapeljivo, čutno, samozavestno 

in samovoljno, ter jo povezovali z žensko, erotiko. Mačka je postala sinonim za samozavestno 

lepotico. V 20. stoletju so mačke v umetnosti še posebej zaživele. Upodabljali so jih na 

portretih mladenk in dam, slikarji so velikokrat po naročilu slikali celo samostojne mačje 

portrete. Umetniki so postali pozorni na edinstvene značajske poteze mačk: »Kljub temu, da 

jih obsipavamo z ljubeznijo in jih poskušamo na najrazličnejše načine navezati nase, si 

zagotoviti njihovo privrženost in zvestobo, ostajajo samosvoje, nedostopne in neodvisne,« 

pravi Germ (2006, str. 125). Pablo Picasso pa je opozoril tudi na temno plat mačje 
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samovoljnosti v svojem delu Mačka grabi ptico, ki je moderna alegorija nasilja in krutosti, in 

vzpostavil vzporednico med početjem človeka in živali. Kot ugotavlja Germ (2006), so mačke 

bitje nasprotij, tako kot ljudje. »V mehki kepi svilene dlake, ki pozna tisoč načinov, da omreži 

naše srce, se skriva divja narava, ki ni daleč od človeške brezobzirnosti in brezčutnosti. Toda 

mačke ne smemo primerjati s človekom. S tem ji namreč delamo veliko krivico,« (str. 124) 

zaključi Germ (2006). 

MEDVED: (Brundo se igra, Ena medvedja …: pravljična potepanja po slovenskih 

pokrajinah, Doktor  Medved, Hvaležni medved, Kam pa kam, modri medvedek?, Mali medo, 

Medved išče pestunjo, Medved strojevodja, Medvedek, kaj delaš?, Medvedek Rožnik – 

Mamica, rad te imam, Medvedki Sladkosnedki, Moj prijatelj Piki Jakob, Mojca Pokrajculja, 

Pod medvedovim dežnikom, Tam čez reko ni mostička, Trije medvedi, Zrcalce, Živalska 

olimpijada) 

Nekaj primerov ilustracij medveda v slikanicah: 

 Brundo se igra (ilustriral: Marjan Manček), 

Slika 48: Brundo med igro (Manček, 2011) 
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 Ena medvedja (ilustrirala: Ana Košir), 

 

 Doktor Medved (ilustrirala: Kristina Krhin), 

 

 

 Hvaležni medved (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt), 

Slika 49: Medved (Kovač, 2009) 

Slika 50: Doktor Medved in lovec (Kraljič, 2011) 

Slika 51: Hvaležni medved (koroška pripovedka, 2013) 
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 Mali medo (ilustrirala: Jelka Reichman), 

 

 Medved išče pestunjo (ilustrirala: Polona Lovšin), 

 

 Medvedek, kaj delaš? (ilustriral: Zvonko Čoh), 

Slika 52: Mali medo (Kovač, 2000) 

Slika 53: Medved in zajec (ruska ljudska pravljica, 2003) 

Slika 54: Medvedek (Remškar, 2004) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

59 

 

 

 Medvedek Rožnik – Mamica, rad te imam  (ilustrirala: Ana Razpotnik Donati), 

 

 Medvedki sladkosnedki (ilustrirala: Jelka Reichman), 

 

 Moj prijatelj Piki Jakob (ilustrirala: Jelka Reichman), 

Slika 55: Medvedek Rožnik (Habič, 2010) 

Slika 56: Medvedki sladkosnedki (Kosovel, 2011) 

Slika 57: Piki Jakob (Kovič, 1988) 
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 Mojca Pokrajculja (ilustriral: Marjan Manček), 

 

 Pod medvedovim dežnikom (ilustriral: Gorazd Vahen). 

 

V bajkah in legendah predstavlja medved dobrodušnega kosmatinca, ki se zelo rad sladka z 

medom in nikomur ne stori nič žalega. Ne smemo ga dražiti, saj se lahko iz dobrodušnega, 

»štorastega« kosmatica spremeni v krvoločno zver, ki žene strah v kosti. »Je največja zver 

stare celine, je prastar simbol moči in divje sile, ki lahko povzroči pravo opustošenje, če ga 

izzovemo« (Germ, 2006, str. 126). Germ (2006) pravi, da je v tovrstnih predstavah veliko 

resnice, saj so po naravi zelo miroljubne živali, ki napadejo samo, če se počutijo ogrožene. V 

antiki je bila medvedka, ki brani svoje mladičke, podoba neustrašnosti in divjosti, ki je pri 

človeku zbujala strahospoštovanje in ji hkrati prislužila sloves požrtvovalne matere. V 

krščanski ikonografiji imata medvedka in medved negativno podobo, saj medvedka 

Slika 58: Medved (koroška pripovedka, 

2013) 

Slika 59: Medved pod dežnikom 
(Makarovič, 2011) 
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predstavlja prispodobo pohote, nečistosti, medved pa je prispodoba jeze, lenobe in 

požrešnosti. »Najpomembnejši simbolni pomen medveda v krščanski ikonografiji izhaja iz 

Svetega pisma, kjer je ta žival utelešenje divje, uničujoče moči, okrutna zver, ki ima 

demonsko naravo in predstavlja celo samega zlodeja. Renesansa pa je bila medvedu bolj 

naklonjena kot srednji vek in je ustvarila kar nekaj novih simbolnih vsebin, ki so v veliki meri 

utemeljene na antični tradiciji« (Germ, 2006, str. 127). Medvedka je zelo skrbna mati, ki 

mladičke rojeva brezoblične in jih nato z lizanjem oblikuje. To početje Joachim Camerarius v 

knjigi Simboli in emblemi primerja z vlogo umetnosti, ki prekaša naravo, »Sebastián de 

Covarrubias Orozco pa v svojem delu Moralni emblemi priporoča umetnikom, naj se 

zgledujejo po medvedki in svoja dela skrbno izbrusijo« (Germ, 2006, str. 127). Medvedka je v 

renesansi postala simbol preobražujoče moči ljubezni, ki z vztrajnostjo in pozornostjo 

preoblikuje človeka, simbol vzdržnosti in skromnosti. Pozitivna prepričanja so počasi izrinila 

negativna in v 19. stoletju se je nevarna, požrešna zver spremenila v dobrodušnega 

kosmatinca, ki rad jé med. »Preštevilne pravljice, pripovedi in pesmi slikajo njegovo 

dobrohotnost, malce čudaško in naivno naravo. Medved je v pravljicah prijatelj ljudi, zlasti 

otrok« (Germ, 2006, str. 128). Tudi plišasti medvedki so postali priljubljena igrača v drugi 

polovici 19. stoletja in to se je ohranilo vse do danes. V likovni umetnosti srečamo medveda v 

različnih motivih – kot sveto žival, v vlogi atributa, kot simbol moči, neustrašnosti in ne 

nazadnje: »medved, tako kot druge živali, v umetnosti neredko nastopa brez sleherne 

simbolične pomenljivosti. Podobe plešočih medvedov, idiličnih krajin z medvedjo družino, 

lova na medvede, medvedov kot lovskih trofej ipd. so največkrat žanrske slike, v katerih je 

(načeloma) nesmiselno iskat skrite simbolne vsebine. In kako obravnavati ikonografijo 

plišastih medvedkov? O splošni simboliki bi najbrž težko govorili, nobenega dvoma pa ni, da 

vsak medvedek, ki se s trgovinske police preseli v otroško sobo, dobi svoj poseben pomen in 

osebno zgodbo« (Germ, 2006, str. 128). 

OPIS: ima krepko telo, težko od 100-150 kg, nekatere vrste lahko tehtajo tudi več kot 600 kg, 

veliko lobanjo, močne noge in kratek rep. Kožuh je rjave, črne ali bele barve, na prsih so 

pogoste bele ali rumene lise. So vsejedi, hranijo se z mesom, plodovi, koreninami in 

žuželkami. Kadar so lačni, napadejo večje živali. Zimo prespijo. Imajo izostren voh, vidijo, 

slišijo pa bolj slabo. Ko so v nevarnosti, se postavijo na zadnje noge, da so videti močnejši. 

Na sprednjih tacah imajo po pet prstov z močnimi kremplji (Burnie, 2010). 
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MIŠ: (Kje stanuješ mala miška, Kotiček na koncu sveta, Lestev in sirček, Mačka in miš, Mišja 

abeceda, Miška je šla k čevljarju, Miška, kje je tvoja hiška?, Miška spi in druge zgodbe, 

Miškolin, O miški, ki si je trebušček raztrgala, Pekarna Mišmaš, Pesmi o Mišku in Belamiški, 

Sapramišja sreča, Sapramiška, Zgodbe iz mišjega mesta) 

Nekaj primerov ilustracij miši v slikanicah: 

 Pekarna Mišmaš (ilustriral: Kostja Gatnik), 

 

 Mišja abeceda (ilustrirala: Daša Simčič), 

  

Slika 60: Pekarna Mišmaš (Makarovič, 2012) 

Slika 61: Miški in abeceda (Pregl Kobe, 2007) 
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 Sapramišja sreča (ilustrirala: Daša Simčič), 

 

 Sapramiška (ilustriral: Gorazd Vahen), 

 

 Zgodbe iz mišjega mesta (ilustrirala: Kristina Krhin). 

Slika 62: Mačka in miš (Makarovič, 2008) 

Slika 63: Sapramiška 

(Makarovič, 2007) 

Slika 64: Mišje mesto (Kozinc, 2005) 
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OPIS: je majhen (8-10,5 cm) škodljiv glodalec, z dolgim repom (5-10 cm), ki je daljši od 

telesa. Težka je od 15-31 g. Hrani se z živili in poljskimi pridelki. Ima velike temne oči in 

ušesa. Lahko je črno sive, belo sive ali rjave barve. Prehranjuje se z gozdnimi sadeži, gobami, 

črvi, žuželkami ali semeni. Živi v talnih luknjah, duplih, gnezdilnicah in domovih. Njen 

habitat so gozdovi, gozdni obronki, logi in polja. Je vsejed, dela škodo na hrani in prenaša 

nalezljive bolezni (Burnie, 2010). 

Miš je majhen glodalec, ki povzroča ogromno škode, predvsem gospodarsko škodo zaradi 

svoje izjemne sposobnosti razmnoževanja in posledično množičnega uničevanja pridelkov. 

Postala je simbol nenaravne plodovitosti, razvrata, pohote in nečistosti. V antiki so bile izjeme 

le bele miške (bela je barva čistosti), ki so bile spoštovane, ker naj bi prinašale srečo. V 

krščanski ikonografiji je miš simbol hudiča, ki povzroča škodo. V srednjeveški umetnosti so 

upodobitve miši redke, deloma zato, ker niso bile najbolj priljubljene, deloma zato, ker so 

majhne in pride upodobitev do izraza le s pogledom od blizu. V umetnostih novega veka pa se 

miši pojavljajo skoraj izključno v knjižnih ilustracijah. Tudi v 19. stoletju so miši obdržale 

svoj slab sloves, še v večjo »nemilost« pa so padle, ko so znanstveniki ugotovili, da prenašajo 

številne nalezljive bolezni. Kljub temu, da miši v celotni zgodovini niso imele najboljšega 

slovesa, tudi pri umetnikih, pa so bili do njih »bolj prijazni« basnopisci in pravljičarji, »ki 

govorijo o pridnosti, skromnosti in prisrčnosti mišk, s čimer so počasi izoblikovali novo 

ikonografijo, ki so se je sprva najbolj razveselili otroci. Ker otroci hitro rastejo in je v novem 

duhu odraslo že veliko rodov, gledamo danes na miši z več naklonjenost kot nekoč« (Germ, 

2006, str. 137). 
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PES: (Arne na potepu, Goske, psički in oslički, Kralj poguma, Kuža Pazi, Pasji zakaji, Pet 

kužkov išče pravega, Težave in sporočila psička Pafija, Volk, pes in mačka) 

Nekaj primerov ilustracij psa v slikanicah: 

 Arne na potepu (ilustrirala: Jelka Reichman), 

 

 Kuža Pazi (ilustrirala: Daša Simčič), 

Slika 65: Arne (Novak, 2008) 

Slika 66: Kuža Pazi (Bitenc, 2006) 
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 Pasji zakaji (ilustrirala: Lila Prap), 

 

 Pet kužkov išče pravega (ilustriral: Aco Mavec), 

 

 Volk, pes in mačka (ilustrirala: Kamila Volčanšek). 

 

Slika 67: Bulldog (Prap, 2010) 

Slika 68: Pet kužkov (Kovač, 1982) 

Slika 69: Pes (slovenska ljudska 

pripovedka, 1981) 
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OPIS: Raziskovalci šele približno deset let vedo, da so psi genetsko volkovi. To odkritje je 

spodbudilo več zanimanja pri odkrivanju podobnosti v vedenju med psom in volkom. Težava 

je v tem, da imajo ljudje številne predsodke o volkovih, ki imajo pogosto negativni prizvok. 

Živalski mladiči imajo »otroške« obraze, tako kot človeški. Imajo majhne tope smrčke, in 

viseče uhlje, odrasli psi pa imajo smrček pogosto krajši in bolj top od volčjega, uhlji pa pri 

številnih pasmah tudi v odraslosti ostanejo viseči. Psi so izjemno različni, od velikih do zelo 

malih. Med vsemi čutili ima pes najbolj izostren voh, čeprav tudi zelo dobro vidi in okuša. 

Pes velja za človekovega najboljšega prijatelja, saj je bister in zvest. Tudi številni pisci so 

hvalili pasjo zvestobo. Tri najpomembnejše naloge, ki jih je nekoč v službi človeka opravljal 

pes, so: čuvanje domačega ognjišča pred tujci, varovanje čred pred volkovi in pomoč pri lovu. 

Te vloge naj bi ključno zaznamovale simboliko psa ter njegovo pojavljanje v likovni 

umetnosti (Germ, 2006). V antičnem slikarstvu in kiparstvu je spremljevalec pastirjev ter 

lovcev. V antični mitologiji je torej posvečen boginji lova. T.i. črni psi, ki že v antiki 

simbolizirajo peklenske sile, pa so v krščanski ikonografiji simbol zlodeja. »V naboru 

krščanski pregreh pes predstavlja lenobo, naglo jezo, podobo nečistosti ipd., vendar nas 

naštevanje negativnih prizvokov, ki jih ima pes v krščanski ikonografiji, ne sme zavesti. Pes 

je bil v srednjem veku priljubljena žival, predana svojemu gospodarju – torej simbol zvestobe. 

Novoveška simbolika ima o psu povedati bolj malo novega«, pravi Germ (2006, str. 176), saj 

se motiv zvestobe še okrepi in pes postane zdaj tudi simbol zveste vdanosti v zakonu. Po 

drugi strani pa pretirana vdanost psa lastniku simbolizira tudi klečeplazništvo. V 19. in 20. 

stoletju je simbolika doživela zanimiv razvoj, saj so tradicionalni motivi zvestobe preglasili 

negativne pomene in ljubezen med psom in človekom se je še okrepila.  
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VOLK: (Kekec na volčji sledi, Krilate in kosmate basni, Lisica, volk in medved, Mali medo,  

Mojca Pokrajculja, Rdeča kapica, Trije prašički, Volk in sedem kozličkov, Volk, pes in mačka, 

Zgodba o volku in lisici) 

Nekaj primerov ilustracij volka v slikanicah: 

 Lisica, volk in medved (ilustriral: Božidar Grabnar), 

 

 Mojca Pokrajculja (ilustriral: Marjan Manček), 

Slika 71: Volk mesar (koroška ljudska 
pripovedka, 2013) 

Slika 70: Lisica, volk in medved (Trdina, 1977) 
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 Volk, pes in mačka (ilustrirala: Kamila Volčanšek), 

 

 Zgodba o volku in lisici (ilustrirala: Jelka Godec Schmidt). 

 

OPIS: uvrščamo ga v družino psov, je njihov največji predstavnik, v višino meri od 45 do 75 

cm, ima 100 do 120 cm dolgo telo in tehta od 20 do 80 kg. Barva dlake močno variira od čisto 

bele, do sive, rdečkaste in rjavkasto-črne barve. Ima koničast gobec, v katerem ima 42 stalnih 

zob, povešene oči, pokončna, trikotna ušesa, dolge noge, košat rep, ki ga navadno »nosi« 

povešenega med nogami. Prva stopala imajo pet prstov, zadnja pa samo štiri, na katerih ima 

kremplje (volkovi.si). 

V Evropski kulturni tradiciji je negativna simbolika volka tako zakoreninjena, da ni mogoče 

izbrisati predstave v glavah ljudi, v smislu »hudobni« volk. Volk v klasični mitologiji in 

krščanski ikonografiji simbolizira zlo, napadalnost, okrutnost, krvoločnost, pokvarjenost, 

Slika 72: Volk (slovenska ljudska pripovedka, 1981) 

Slika 73: Volk in ovčka (Podgoršek, 2008) 
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požrešnost. »Volk je bil v starem Rimu spoštovana žival, saj je Mars v rimski panteonu užival 

veliko večji ugled kot Ares v grškem. Če so vojaki pred bitko opazili volka, je to veljalo za 

dobro znamenje in napoved zmage. Še bolj cenjena od volka pa je bila volkulja, saj je bila po 

legendi nadomestna mati Marsovih sinov Romula in Rema« (Germ, 2006, str. 217). Volkulja, 

ki je v latinščini pomenila sinonim za prostitutko, je imela v antičnem svetu negativen pomen, 

saj naj bi bile samice pohotne in nagnjene k prešuštvovanju. V srednjem veku so tudi volka, 

poleg mačke, povezovali s hudičem, zaradi njegovih svetlikajočih se oči v temi, predstavljal 

naj bi podobo Satana. V srednjeveški umetnosti se volk ne pojavlja tako pogosto. »Čeprav je 

bil volk vseeno ponekod v čislih, so negativni pomeni krepko prevladovali in so obstajali tudi 

v poznejših stoletjih. V času čarovništva je celo veljalo, da čarovniki jezdijo na volkovih, tako 

da je bil volk prikazan še v slabši luči«. S samimi negativnimi prizvoki se je krepila predstava 

o sprijenosti volčjega značaja, ki se kaže tudi v pravljicah (Rdeča Kapica, kjer volk požre 

babico). Negativno vrednotenje volka se je začelo spreminjati šele v zadnjih desetletjih. 

»Zasluga za to pa gre predvsem ustvarjalcem izvirnih otroških pravljic, risanih in igranih 

filmov, v katerih je volk predstavljen bodisi kot dobrodušna zverina, ki je žrtev predsodkov, 

bodisi kot ne preveč bister čudak, ki ga lahko vsakdo ovije okrog prsta. Hudobni volk, s 

katerim so svoj čas starši strašili svoje otroke, počasi postaja stvar preteklosti, vendar se ni 

bati, da bi mu prehitro odklenkalo. Vsaj dokler bo med otroki živa pravljica o Rdeči kapici, bo 

volk ostal neusmiljena in nevarna zverina, ki se je moramo bati« (Germ, 2006, str 220). 

Potrebno je poudariti, da je živalska simbolika izrazito večpomenska, da lahko ista žival 

predstavlja mnogo različnih, celo diametralno nasprotnih pomenov in da velik del 

srednjeveške ikonografije živali ostaja nepojasnjen, saj, kot pravi Germ (2008), »se je ne da 

spraviti v povezavo z bestiariji, niti je ni moč razložiti v okviru izključno krščanskih vsebin. 

Razlago pomena fantastičnih, mitskih in resnično obstoječih živalskih podob v srednjeveški 

umetnosti pa najdemo v raznovrstnih virih. Enega izmed najbolj pomembnih predstavljajo 

fantastične pripovedi o daljnih deželah, o bajeslovni flori in favni in nenavadnih prebivalcih, 

ki so »tako ali drugače deformirani ali so celo na pol živali na pol ljudje. Tovrstna literatura je 

dediščina, ki jo je srednji vek prejel od antike in se je prenašala celo na enciklopedičnem 

nivoju. Temu moramo prišteti tudi zapuščino germanske mitologije in umetnosti, ki je bogato 

razvila živalsko motiviko, čeprav je slednja še zmeraj slabo raziskana« (str. 115).  
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5. 2 Karakterizacija v slikanicah 

V slikanici se lahko pojavljajo različne književne osebe/literarne osebe/književni liki. Avtor 

oziroma ustvarjalec slikanice lahko nekemu liku posveti več pozornosti, porabi zanj več 

besedila, prostora pri ilustraciji in s tem naredi lik bolj opazen, lahko pa se lik v zgodbi pojavi 

manj opazno, če mu pripovedovalec posveča manj pozornosti in ga zanima le toliko, kolikor 

sodeluje v življenju onih prvih, bolj opaznih. Tako lahko v knjižnih besedilih poznavamo 

glavne in stranske književne osebe, ki nastopajo v zgodbi (Santoro, 2009). Glavni lik, 

imenovan tudi protagonist ali junak, ki ni nujno vedno človeško bitje, je posameznik, katerega 

dejanja bralec spremlja najbolj podrobno, od prve do zadnje strani. Pogosto je aktiven, kar 

pomeni, da so njegova dejanja in odločitve bistvenega pomena za potek dogodkov v zgodbi 

(Withrow in Withrow, 2009).  

Karakterizacija je bolj omejena na vizualne opise, torej ilustracijo, kot na verbalne, saj so 

vizualni opisi v slikanicah učinkovitejši, verbalnih zunanjih opisov pa v slikanici po navadi 

sploh ni. »Opis zunanjosti torej ni toliko pomemben, saj besedilo dopolnjuje podoba, zato sta 

važnejša posredna karakterizacija in dialog, ki temeljita na smiselno in psihološko 

motiviranem početju književnih oseb v besedilu; na osnovi tega si otrok sam ustvari vtis in 

sodbo o njih« (Santoro, 2009, str. 68).  

Posebnost slikanic pa je, da v ilustracijah po navadi nastopajo književni liki, ki jih avtor v 

besedilu sploh ne omeni. »Lahko so nasprotje glavnih junakov ali pa jih le dodatno 

osvetljujejo in služijo kot ozadje zgodbe« (Santoro, str. 68). Možno pa je tudi obratno, da 

junak nastopa v besedilu, v ilustracijah pa se ne pojavlja. V takšnih primerih gre za 

naratološki prijem, imenovan paralipsa, in pomeni, da nekaj namerno izpustimo (Nikolajeva, 

2003). 

Kadar je glavni lik v zgodbi žival, lahko ima človeške lastnosti in svoj značaj – govori, hodi, 

se oblači, torej se obnaša kot človek. Pri karakterizaciji se vizualni in besedni del po navadi 

dopolnjujeta. Vizualni del predstavlja zunanje karakteristike nekega upodobljenega lika, npr. 

kako je oblečen, kakšne barve je, kakšne zobe ima ipd. Psihološke opise in značajske lastnosti 

likov, kot so npr. pogum, agresivnost, dobrovoljnost, plašnost, radovednost, pamet pa je težko 

ponazoriti vizualno, čeprav je čustva in razpoloženja, kot so sreča, strah in jeza, moč 

uprizoriti, izraziti s kretnjami, mimiko obraza, držo telesa, torej v ilustrativnem delu knjige.  
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Kot primer ponazoritve čustev sreče, straha in jeze sem izbrala lisico. Brown (1994) navaja tri 

različne obrazne izraze pri lisici, tako da si lažje predstavljamo, kako lahko igro ločimo od 

resnih situacij: 

 povabilo k igri: sproščen, široko odprt gobec, 

 

 strah: široko odprt gobec z rigidnimi mišicami, 

 

 jeza: močno odkriti, pokazani zobje (Marinšek in Tušak, 2007). 

Slika 74: Povabila k igri (Marinšek in Tušak, 2007) 

Slika 75: Strah (Marinšek in Tušak, 2007) 

Slika 76: Jeza (Marinšek in Tušak, 2007) 
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V besedilu pa lahko avtor že vnaprej določi značaj lika, in sicer z imenom, npr. medvedek 

Sladkosnedek, ali njegovo pomembnost v zgodbi, s postavitvijo v prostor, velikostjo lika in 

položajem. Otrok oziroma bralec ilustracij po navadi največji figuri na sliki pripiše največjo 

moč in pomen, drobna postava, ki se skriva nekje na robu strani, pa zanj nima tolikšnega 

pomena. »Središčni položaj poudarja junakovo osrednjo vlogo v zgodbi. Mogoče je to 

potrditev Piagetove teorije, da so majhni otroci v svoji lastni percepciji vedno središče sveta,« 

pravi Nikolajeva (2003, str. 13). 

»Včasih se celo pokaže, da je vizualna pripoved kljub vsemu najboljše sredstvo za 

ponazoritev junakovega notranjega življenja – neizoblikovanih želja, strahov, sanjarij in 

drugih kompleksnih psiholoških stanj. Ilustrator ima na voljo univerzalne in individualne 

simbole, barve, oblike in vizualne asociacije; če bi jih hotel izraziti z besedami, bi porabil 

preveč prostora, kot mu ga slikanica lahko omogoči. Vizualna sporočila so tako neposredna, 

da jim besede preprosto ne morejo slediti« (Nikolajeva, 2003, str. 12). 

5. 3 Vloga živali v knjigah 

Živali so pomemben člen v otrokovem razvoju, dokazani so številni pozitivni učinki na 

fiziološka in psihološka dogajanja v človekovem organizmu, vplivajo torej na počutje in 

zdravje ljudi. Terapijo s pomočjo živali uporabljajo tudi pri učencih z vedenjskimi, 

emocionalnimi in učnimi težavami. Živali so tista bitja, ki jih lahko občudujemo v vsej 

njihovi lepoti, ki nam dajejo občutek varnosti, nežnosti, nam pomagajo pri premagovanju 

ovir, stresa, pozitivno vplivajo na našo samopodobo in pomagajo pri razvijanju 

komunikacijskih spretnosti otrok. Živali so torej del vsakdana mnogih ljudi povsod po svetu, 

zato jih je potrebno spoštovati.  

Živalski liki imajo v literaturi dolgo in bogato zgodovino, od zgodnjih Ezopovih basni do 

pravljic bratov Grimm. Človeške lastnosti so skozi zgodbo pogosto projicirali in pripisovali 

različnim živalim, ki so prikazovale ekstreme človeške narave (Matulka, 2008). 

Živali spadajo, poleg človeka, med najpomembnejše motive v likovni umetnosti in se 

pojavljajo tudi v različnih zvrsteh otroške in mladinske književnosti, tako v dramatiki, kjer je 

njihova zastopanost najmanjša, kot tudi v poeziji in prozi (basen, živalska pravljica, 

pripovedka in »živalska zgodba, ki se od živalske pravljice razlikuje po tem, da daje svet, v 

katerega je živalska oseba postavljena, vseskozi občutek zunajliterarne stvarnosti). Čeprav so 
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v živalske osebe projicirane tudi čisto človeške ali splošne lastnosti, se zdijo bralcu književni 

junaki, kronotop in motivacija povsem verjetni – torej kot da bi jih pisatelj posnel po 

realnosti. Z dodajanjem iracionalnih elementov se živalska zgodba spremeni v živalsko 

pravljico; razumljivo je, da je meja med obema zabrisana oz. težko določljiva« pravi Saksida 

(2001, str. 452). Lahkotno napisane humorne pripovedi o živalih otroka privlačijo, ker ima 

živali rad. Kljub temu pa se jih včasih tudi boji. Otrok je radovedno bitje, zato hoče o njih 

izvedeti čim več. Žival mora biti glavni junak dogodka in dokler je otrok še trdno zasidran v 

svetu pravljic, sprejema personifikacijo živali kot nekaj povsem normalnega, običajnega; 

verjame da živali govorijo, se smejijo, tako kot on sam (Bizjak, 1978). 

Vloga živali v literaturi se razlikuje glede na starostno stopnjo otrok in mladostnikov. 

Haramija loči vlogo živali v mladinski književnosti, kjer gre vlogo živali pripisati navezanosti 

otroka na žival, ki ima ohranjene vse lastnosti živali, ter otroški književnosti, ki je namenjena 

otrokom do enajstega leta starosti. Haramija v svojem članku povzame naslednje značilnosti 

vloge živali v otroški književnosti: 

 »živali so poosebljene, 

 logika ravnanja se približuje otrokovemu izkustvenemu svetu,  

 vloga živali je prilagojena razmeram, v katerih delo nastane: pastirstvo, sožitje človeka 

in živali v njihovem naravnem okolju, 

 personificirane živali se prilagajajo mestnemu načinu življenja: hodijo v šolo, 

trgovino, k zobozdravniku« (Slapnik, 2011, 30 povz. po Haramija 18). 

Žival lahko nastopa v literaturi v vlogi glavne ali stranske književne osebe. V prvem primeru 

je vloga živali večplastna, v drugem primeru pa večinoma ohranja svojo primarno živalsko 

lastnost (Slapnik, 2011, 30 povz. po Haramija 19).  

Skozi živalske like lahko otroka seznanimo z najrazličnejšimi tematikami. Živali lahko 

uporabimo za ponazoritev najskrajnejših oblik človeškega vedenja, npr. zvita lisica, zlobni 

volk, dominantni lev in podobni znani stereotipi. Kadar avtor uporablja živalske like, se 

elegantno izogne opredeljevanju starosti, spola, rase in družbenega razreda lika. V otroški 

literaturi prevladujejo domače živali, ne le zaradi svoje prijetne domačnosti, temveč tudi 

zaradi svoje (fizične) velikosti (Salisbury, 2004). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

75 

 

Načini, s katerimi se ustvarjalci lotevajo poosebljanja živalskih likov, so neskončno različni. 

Liki so lahko skoraj popolne zoološke reprezentacije živali, ki človeške lastnosti dobijo šele s 

tekstom, ali pa pokončni, dvonožni liki, ki so pravzaprav ljudje z živalskimi obrazi (Salisbury, 

2004). 

Večina likov, neodvisno od stila ustvarjanja, nastane v skicirki ali v obliki razvijajočih se 

čačk. S ponavljajočim upodabljanjem ustvarjalec liku postopoma vdihuje življenje in mu 

oblikuje osebnost. Kadar ilustrator sodeluje s piscem, se lahko lik razvije tudi iz pripovedi oz. 

obstoječega teksta. Največkrat pa se zgodbe in liki razvijajo sproti, med risanjem (Salisbury, 

2004). 

5. 3. 1 Uvod v razvoj lika 

 

Ustvarjanje prepričljivih likov je osnova za uspeh likovne zgodbe, kakovostne slikanice. Ne 

glede na to, kako dobro so razviti ostali vidiki knjige, ne bo prav nič vredno, če bralec ne bo 

verjel »igralcem« na »odru«. Ta realizem bo dosežen samo, če bo umetnik stvaritve 

popolnoma verjel svojim likom.  

»Rojstvo« določenega lika se med posameznimi ilustratorji precej razlikuje. Ko avtor besedilo 

napiše, se lahko kot izhodiščna točka ilustracije uporabi npr. podroben opis posameznikovih 

navad, njihovo premikanje, fizični izgled, oblačila ipd; umetnik lahko, zavestno ali nezavedno 

uporablja svojo interpretacijo, na podlagi lastnega življenja. Kadar je ilustrator tudi avtor 

zgodbe, so nastanek in razvoj določenih likov ter potek same zgodbe neločljivi procesi. Tako 

lahko na primer način, kako se lik pojavlja in »raste« skozi začetni proces risanja, vpliva ali 

narekuje smer zgodbe (Salisbury, 2004).  

5. 3. 2 Poglabljanje v lik 

 

Pogoj za dobro napisano zgodbo in ilustracijo je, da se znate v lik vživeti, torej da razmišljate, 

kot bi razmišljal vaš lik. Lahko si predstavljajte kaj lik jé, s kakšnih krožnikov jé, iz kakšnih 

kozarcev pije, na kakšnem stolu sedi, kako je oblečen – vse to pomaga oživeti lik. To je kot 

igra s prijateljem, ki mu lahko pripišemo različne vloge. Lahko si ga predstavljamo kot 

kakšno žival ali stvar, razmišljamo o tem, katera vrsta živali ali kakšna stvar bi lahko bil. 

Skratka, prepustimo se domišljiji ter skušajmo to narisati. Morda vseh stvari iz naše domišljije 

v končni ilustraciji ne bo, vendar nam bo takšen proces ustvarjanja pomagal definirati like. 
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5. 3. 3 Oblikovanje lika in čustev 

 

Ilustratorjevi liki predstavljajo igralce, ki morajo fizično poosebiti gibanje in čustva, ki so 

potrebna za pripovedovanje zgodbe. Namesto, da se umetnik zanaša na besedo, s katero npr. 

pove, kako je določen lik npr. tekel veselo po cesti, lahko ustvari slikanico, pri kateri 

uporablja oblike, silhueto lika, barve, geste, postavitev lika v prostor, obrazno mimiko, 

oblačila, kompozicijo, osvetlitev, in s tem »komunicira isto zamisel« tudi z bralcem (Ursell, 

2013). 

Zajeti bistvo posameznega lika predstavlja ilustratorjem enega najtežjih izzivov. Večina 

profesorjev umetnosti priporoča risanje študije likov glede na žive primere ali glede na 

fotografije dejanskih otrok, odraslih, živali. Lahko se osredotočamo na elemente anatomije, 

premikanja, izražanja, barve in podobnih dejstev posameznega lika (Ursell, 2013). 

Ilustracije v slikanicah prikazujejo občutke posameznih živali. Intenzivno doživljanje se kaže 

v gibanju živali, njihovi mimiki, velikosti samih ilustracij in njihovem ritmu. Drža, položaj in 

mimika torej veliko povedo o medsebojnih odnosih posameznih živali. 

5. 4 Živalski liki 

 

Naše razmerje z živalskim kraljestvom sega daleč nazaj v preteklost. Živalskim vrstam so 

ljudje s pomočjo mitov, basni in različnih folklor pripisovali človeške lastnosti. Nekaterim 

živalim je bila dodeljena vloga pozitivnih junakov, medtem ko so druge živalske vrste 

označili kot slabe, zlobne (Salisbury, 2004). 

Obstaja veliko teorij in idej o vlogah, ki jih živali igrajo v otroški literaturi in ilustracijah, še 

posebej pri pisateljici Marini Warner, ki je podrobno raziskala te zadeve. Jasno je, da je 

otrokom mogoče skozi živalske like predstaviti vse vrste tematik, pri čemer ni potrebe po 

dobesednih razlagah določenih zadev, kot sta npr. varnost ali prisotnost staršev. Živali se 

lahko uporabijo za predstavitev večine ekstremov človeških lastnosti in obnašanja (Salisbury, 

2004). 

Pri ustvarjanju živalskih likov smo že na začetku postavljeni pred določene odločitve. Kakšna 

bo stopnja realističnih likov? Med levom, ki ulovi in ubije antilopo, in levom, ki reče: »dobro 

jutro,« je občutna razlika. 
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Za dobro zgodbo je pomembno, da so živalski liki ustrezno upodobljeni. Lahko jih oblečemo, 

morda postavimo na dve nogi, v vsakem primeru pa je potrebno temeljito in pozorno prebrati 

zgodbo in ugotoviti, kakšne lastnosti liki potrebujejo. Lik je že lahko lev, vendar če mora sesti 

za mizo ali splesti pulover, bo to seveda vplivalo na njegovo upodobitev (Ursell, 2013). 

5. 4. 1 Risanje živalskih likov znova in znova 

 

Ko ilustrator ustvarja slikanico, bo skoraj zagotovo moral svoje like narisati večkrat. Liki so z 

njim ves čas ustvarjanja zgodbe, torej v določenem časovnem obdobju, ki lahko traja tedne ali 

celo mesece. Doživljali bodo različna čustva, ki jih bo ilustrator želel pokazati, vključevali se 

bodo tudi v različne aktivnosti. Kakršen koli že je nek lik, ga moramo prepoznati vedno, ko se 

pojavi; ne bo v redu, če bomo vedno, kadar se lik pojavi, mislili, da gre za drugi lik. To je 

težko doseči: različna čustva spremenijo obraz. Iz izkušenj vemo, da lahko nekdo jezen in 

kričeč izgleda bistveno drugače kot takrat, ko spi. 

Oblečene živali: da ali ne? 

Vsaj zadnjih trideset let oblačenje živali ni posebej priljubljeno. Tudi v slikanicah za 

najmlajše so živali po navadi upodobljene v svojih naravnih »oblačilih«. To je po svoje 

zanimivo, saj so upodobljene lastnosti likov odvisne od njihove vloge v zgodbi. Razlog bi 

lahko bila sprememba našega odnosa do živali v zadnji tretjini dvajsetega stoletja. Na živalske 

vrtove in cirkuse pogosto gledamo z zadržkom, ker nam je danes koncept ujetništva pri 

živalih nesprejemljiv. Morda je prav to razlog, da je »oblačenje« živali manj priljubljeno. 

Seveda moramo ločiti tudi med oblečenimi živalskimi liki in ljudmi z živalskimi glavami 

(Ursell, 2013). 

Če v knjigah živalih vseeno nosijo obleke, je dobro, da so v istih oblačilih prikazane skozi 

celotno zgodbo. Tudi če zgodba traja več dni, tednov, je bolje, da ilustrator ne zamenja 

oblačil, saj bi lahko liki v drugačni opravi izgledali popolnoma drugače (Ursell, 2013). 

5. 4. 2 Risanje živali 

 

Kot smo že ugotovili, so živali pomemben vir inspiracije v otroških knjigah. Če so živali 

ilustrirane neposredno iz resničnega življenja, je to dober način, da se vsak oblikovani živalski 

lik obnaša tako, kot živali v svojem naravnem habitatu.  
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Martin Salisbury (2004), profesor ilustracije na eni izmed fakultet za likovno umetnost v 

Angliji, v knjigi Illustrating Children's Books poudarja, da je skozi leta poučevanja velikokrat 

opazil, da so študentje, ki imajo težave z risanjem npr. človeških figur, izdelali najboljše risbe 

po tem, ko so obiskali živalski vrt. Prišel je do zaključka, da je to najbrž zaradi dejstva, ker 

nas pri risanju človeške figure oziroma človeškega obraza možgani neprenehoma slepijo ter 

nam dopovedujejo in nas prepričujejo, da moramo vedeti, kako izgleda človeško telo. 

Posledično je naša objektivnost prizadeta zaradi pritiska in pričakovanj določenih rezultatov 

in všečnosti. Medtem je risanje živali, tudi tistih znanih vrst, nekako lažje, saj se predamo 

dejstvu, da smo na neznanem ozemlju, kjer raziskujemo neznane, eksotične oblike živali. 

5. 5 Predsodki o živalih 

Predsodki so vrsta čustveno obarvanih, močnih, običajno negativnih stališč, ki jih je težko 

spreminjati, saj temeljijo bolj na čustvenih kot na razumskih temeljih (Marentič Požarnik, 

1988). Majhni otroci predsodkov še nimajo, vendar jih pridobijo s sprejemanjem stališč 

danega okolja. Poleg rasnih, spolnih, etničnih predsodkov poznamo tudi predsodke o živalih.  

Človek je že zelo zgodaj vzpostavil prijateljski odnos z živalmi – v severnem Izraelu so 

namreč našli 12.000 let star paleolitski grob s človeškim in pasjim okostjem (okostji sta bili 

tesno skupaj, človekova roka pa je bila položena tako, da je objemala psa). Z razvojem 

poljedelstva pa se je začel spreminjati tudi človekov pogled na živali. Divje, prosto živeče 

živali so mu delale škodo, zato jih je preganjal. Kljub temu pa je nekatere živali na novo 

udomačil. Z razvojem kmetijstva v Egiptu je človek udomačil mačko, saj so mačke rade 

preganjale škodljivce. Prijateljstvo med človekom in živaljo je bilo ponazorjeno že na 

zgodnjih egipčanskih slikah z mačkami in psi. Grki so na primer verjeli, da je pes sposoben 

zdraviti določene bolezni, zato so imeli pse kot pomožne terapevte v zdravstvenih templjih. Z 

razvojem grške in rimske civilizacije pa so prejšnja verovanja o moči živali izgubila pomen, 

saj so grški filozofi na vrh hierarhične piramide postavili človeka – človek naj bi po njihovem 

mnenju »imel pravico, ki mu jo je dal Bog, da gospoduje nad živalmi, rastlinami in stvarmi«. 

Kljub temu je človek še vedno ohranjal stik z živalmi. »Nekoristno, nedelavno« žival, kot so 

takrat obravnavali hišne ljubljenčke, je imelo tudi rimsko in grško plemstvo ter kasneje tudi 

evropska aristokracija, drugim pa je bilo to do konca 17. stoletja prepovedano. »Živali niso 

bile spoštovane zaradi zakoreninjenega prepričanja, da živali manj občutijo in da so bile 

ustvarjene za služenje človeku«. Katoliška cerkev je npr. stik z živalmi povezovala s 

poganskim čaščenjem. Od tod verjetno izhajajo določeni predsodki do živali. Menili so 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

79 

 

namreč, »da je čustven odnos z živaljo nemoralen in proti naravnemu redu življenja«. 

Katoliška cerkev je imela tudi pomembno vlogo pri preganjanju lastnikov hišnih ljubljenčkov. 

Predsodki do živali pa so vrh dosegli med inkvizicijo. »V tem času so veliko ljudi obtožili 

čarovništva, ko so jim »dokazovali« prijateljevanje z živalmi. Večinoma so bile to starejše in 

osamljene ženske. Od tod tudi pravljice, v katerih imajo čarovnice vedno mačko na rami« 

(Povzeto po Marinšek in Tušak, 2007, str. 8).  

Predsodki pa lahko izhajajo tudi iz prirojenega strahu, ki je sicer naravna reakcija in nas 

varuje pred številnimi nevarnostmi, potlačenih frustracij iz otroštva, iz razvoja določene 

strukture osebnosti ali iz socialnega okolja. Še posebej veljajo za pomembne »krivce« 

družinski modeli, ki so bistveni socializacijski modeli pri nastajanju predsodkov, šola in 

predvsem mediji, ki imajo v zadnjem času vse prevelik vpliv na otroke in tudi odrasle (Lah, 

2006).  

Starši, učitelji, pisatelji, ilustratorji in drugi »učitelji« otrok, so pogosto polni raznovrstnih 

predsodkov, ki jih z vzgojo prenašajo na otroke, čeprav bi jim morali biti zgled in jih 

usmerjati k pristnemu odnosu do živali in narave na sploh. Tako pa je zaradi predsodkov do 

živali pobitih in preganjanih mnogo živali. Otroci se bojijo npr. volka, kar izhaja iz različnih 

pravljic (Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, kjer ima volk vlogo krutega morilca). 

 

Slika 77: Rdeča kapica (Prap, 2007) 
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Lindermann-Matthiesova (2005) je v raziskavi Nature on the way to school, v kateri je 

sodelovalo več kot 4.000 učencev, ugotavljala, katere živali imajo učenci najraje. Ugotovila 

je, da imajo učenci osnovne šole najraje hišne ljubljenčke – psa, mačko, konja, hrčka, zajca 

(43, 9 %), divje živali (24, 9 %) in karizmatične živali, kot so delfini, tigri in levi (13, 7 %). 

Eden izmed razlogov naj bi bil vpliv genov – ljudje imajo raje tiste živali, ki so po konstituciji 

in vedenju bližje človeku, na primer kosmate živali z velikimi okroglimi očmi in značilnim 

vedenjem. Živali, ki so v preteklosti človeku predstavljale nevarnost, npr. kače in pajki, pa 

tudi danes niso med človekovimi najljubšimi živalmi. Prav tako se učenci bojijo žuželk, 

medvedov, morskih psov, krokodilov, tigrov, škorpijonov. Kot razlog v raziskavi navede tudi 

vpliv kulturnih dejavnikov, ki pripisujejo živalim pozitivne ali negativne lastnosti (strašna 

kača, hraber lev) ter posledico trenutne mode oziroma medijskega izpostavljanja določene 

živalske vrste za promocijo okoljevarstvenih kampanj (Tomažič in Razdevšek Pučko, 2011, 

povz. po: Lindermann-Matthies 2005). 

»Nekateri organizmi pa človeku niso blizu, ker se jih ne zaveda oziroma organizmov v svoji 

okolici sploh ne opazi. Tomažič in Razdevšek Pučko (2011) menita, da je pomembna 

ugotovitev Lindermann-Matthiesove (2005), da »so tisti učenci, ki so večkrat srečali 

organizme in jih imeli možnost poimenovati, pričeli te organizme bolj ceniti. Zato mora biti 

po avtoričinem mnenju izobraževanje zasnovano tako, da učencem omogoča spoznavanje 

mnogih lokalnih organizmov, saj le tako učenci povišajo zavedanje o organizmih in spoštujejo 

ter cenijo njihov pomen« (str. 46). Če želimo spremeniti predstavo otrok o posameznih 

živalskih vrstah, se morajo učenci z njimi tudi srečati, jih opazovati, med seboj primerjati in, 

če je le mogoče, mora spoznavanje potekati v naravnem okolju. »Tako učenci sami iščejo 

smiselne povezave organizmov z okoljem in imajo manj naivnih predstav o živalih, njihovem 

načinu življenja in umeščenosti v različna okolja« (Tomažič in Razdevšek Pučko, 2011, str. 

46). 

V sistemu Cobiss sem preverila seznam najbolj branih knjig zadnjih desetih let (2003-2013). 

Med stotimi najbolj branimi knjigami so večinoma knjige za odrasle, vendar delež 

izposojenih/prebranih knjig zavzemajo tudi knjige za otroke – slikanice. Izbrala sem slikanice 

slovenskih avtorjev, v katerih nastopajo tudi živalski liki. Najvišje uvrščena med slikanicami, 

glede na izposojo knjig v letih 2003-2013, je slikanica Ele Peroci: Muca Copatarica, ki jo je 

ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Sledi ji Kovičev Maček Muri z ilustracijami Jelke Reichman. 
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Na seznam so se uvrstile tudi slikanice Svetlane Makarovič: Sapramiška, Pekarna Mišmaš in 

Sovica Oka. Delež otroških slikanic na seznamu najbolj branih knjig z leti narašča.  

Leto 2003: 

 45. mesto: Muca Copatarica 

 99. mesto: Maček Muri 

Leto 2004: 

 31. mesto: Muca Copatarica 

 94. mesto: Maček Muri 

Leto 2005: 

 34. mesto: Muca Copatarica 

Leto 2006: 

 43. mesto: Muca Copatarica 

Leto 2007: 

 23. mesto: Muca Copatarica 

Leto 2008: 

 21. mesto: Muca Copatarica 

Leto 2009: 

 26. mesto: Muca Copatarica 

 71. mesto: Sapramiška 

 79. mesto: Maček Muri 

Leto 2010: 

 23. mesto: Muca Copatarica 
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 76. mesto: Maček Muri 

 90. mesto: Sapramiška 

Leto 2011: 

 12. mesto: Muca Copatarica 

 19. mesto: Maček Muri 

 56. mesto: Sapramiška 

 60. mesto: Pekarna Mišmaš 

Leto 2012: 

 11. mesto: Muca Copatarica 

 30. mesto: Pekarna Mišmaš 

 32. mesto: Maček Muri 

 50. mesto: Sapramiška 

Leto 2013: 

 11. mesto: Muca Copatarica 

 21. mesto: Maček Muri 

 27. mesto: Pekarna Mišmaš 

 41. mesto: Sapramiška 

 91. mesto: Sovica Oka 

Kaj se lahko naučimo od velikih ilustratorjev? 

- Bralci bolje razumemo odnos med besedilom in ilustracijami. 

- Bralci raziskujemo in interpretiramo vizualno izražene ideje, teme in vprašanja. 

- Bralci prepoznamo in razumemo metafore in simbolizem. 

- Bralci se zavedamo ilustratorjeve vloge in vemo, kako so zgrajene ilustracije besedila. 

- Bralci raziskujemo medije in likovne tehnike, ki krepijo izkušnjo branja (Matulka, 

2008). 
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6 LILA PRAP 
 

Lilijana Praprotnik – Zupančič, bolj znana pod umetniškim imenom Lila Prap, je bila rojena 

28. 9. 1955 v Celju. Je ena izmed najbolj priljubljenih ustvarjalk avtorskih slikanic pri nas. Za 

svoja dela je prejela številne domače in tuje nagrade s področja mladinske književnosti. 

»Odličnost njenih slikanic se kaže na jezikovni in likovni ravni, s čimer ustvarja avtorica 

kakovosten tip avtorske slikanice, namenjene otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem 

obdobju. Zaradi ciljne skupine bralcev/poslušalcev književnih del Lile Prap je utemeljena 

raba termina otroška književnost, ki je sestavni del mladinske književnosti, saj izbrani termin 

natančneje opredeljuje bralni razvoj otrok« (Haramija, 2007, str. 51). Zanimivo je, da kljub 

kakovosti slikanic njena dela niso umeščena v učni načrt osnovnih šol.  

»S stališča književnosti sodijo njena dela v tri književne vrste. V poezijo (npr. Male živali, 

Živalske uspavanke, Zakaj in Moj očka), prozo (npr. slikanica 1001 pravljica) in informativno 

literaturo (npr. Živalska abeceda, Mednarodni živalski slovar)« (Haramija in Zupančič, 2008, 

str. 5). »Z likovnega vidika pa je delo Lile Prap lep primer inovativne uporabe likovne 

tehnike, izkoriščanja in zavestnega prilagajanja njenih zmožnosti. Likovna govorica je 

izkoriščena smotrno, odlikuje jo stilsko prepoznavna znakovna govorica« (Haramija in 

Zupančič, 2008, str. 5). 

»Slika s suhimi pasteli na temno, po navadi črno podlago. Za likovno tehniko slikanja s 

pasteli je značilna mehkoba poslikanih površin. Barvni toni pri slikanju s pasteli so intenzivni, 

močni in izraziti, obenem pa tehnika omogoča mehke prehode med barvami, nežno senčenje 

posameznih delov motiva, prehajanje barv ene v drugo in podobno. Nekatere omenjene 

tehnike Lila Prap upošteva, druge zavestno negira« (Zupančič, 2010, str. 84). 

Najmlajši bralci Lile Prap se srečujejo z: besednimi igrami, ugankami, kratkimi verzi, črkami, 

spoznavajo barve in iščejo odgovore na mnoga vprašanja.  
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6. 1 Intervju z Lilo Prap 

1. Kako si Vi razlagate pojem slikanice? Kaj so ključne lastnosti uspešnih slikanic tako 

v smislu besedila kot umetnosti? 

Slikanica je knjiga, kjer risba prevladuje nad besedilom oz. tam, kjer tekst ne pove vsega 

in se dopolnjuje s sliko. Uspešna slikanica pa je takšna, da nagovarja kar največ staršev in 

otrok. Ni nujno, da je najboljša, kvaliteta tu ni merilo, je pa otrokom zanimiva, jih 

pritegne. Sama zbiram in imam cel kup zame res kvalitetnih slikanic, vendar se te verjetno 

ne prodajajo tako množično. Ampak kaj sploh je kvaliteta? Če daš majhnemu otroku 

prezahtevno slikanico, to tudi ni kvaliteta. 

2. Moč, s kakršno se vate vtisnejo likovne podobe iz otroštva, je velika. Nad katerimi 

ilustratorji ste bili Vi navdušeni v otroštvu in zakaj? 

V bistvu so bili vsi ilustratorji, ki so delali za Ciciban, vrhunski slikarji. Vsi so se mi 

usedli v dušo. Poleg njih pa tudi prve slikanice Disneya, ki so bile narisane »na roke«. 

Disney je imel takrat čisto drugačen stil. V mojem času so bile v glavnem naprodaj 

slovenske knjige – ti ilustratorji so bili vrhunski, tako da imam še vedno vse v glavi.  

3. V skoraj vseh vaših slikanicah so lirski subjekt živali. Kako to? 

Rišem živalske portrete, ne delam nekih strip akcij. Ni niti kraja niti časa dogajanja. 

Vsako žival narišem v obliki, ki jo vidim, ko zaprem oči – osnovni obliki. Imam pa tudi 

nekaj knjig, kjer glavno vlogo igrajo ljudje. 

4. Gospa Jelka Reichman pravi, da so mačke navdih njenim ilustracijam. Je velika 

ljubiteljica vseh živali, vendar so ji mačke po estetski plati najlepše. Ali imate tudi 

sami kakšno posebej priljubljeno žival, ki jo najraje ilustrirate, in če, zakaj? 

Pri ilustriranju nimam najljubše živali. Vsakokrat mi je najbolj pri srcu druga in vsako 

narišem samo enkrat, ker jo s tem »zafiksiram«. Mačke so zame zelo zahtevne, ker so 

nedoločljive oblike; enkrat so kepica, drugič so »dolge«. Ko sem delala knjigo o mačkah, 

sem eno leto samo tuhtala, kako bi jih narisala. Pasme so si preveč podobne, zato sem šla 

na oblike – ena je podobna kupčku, druga ekonom loncu, tretja preprogi – odvisno, kako 

se same nastavijo. 
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5. Kaj vas žene k ustvarjanju in od kod črpate navdih za svoje ideje? 

Dolgčas je tisti, ki te žene k ustvarjanju. Za idejo je potreben čas. Zadnje čase me pri 

ustvarjanju zaustavlja birokracija, saj se z njo ukvarjam več kot z risanjem, ampak v 

resnici je potrebno imeti veliko časa. S sprehodi in čakanjem se ne da ustvarjati in priti do 

idej. Treba se je tempirati in imeti vedno v glavi, da je nekaj treba narediti. 

6. Eden izmed bistvenih vidikov ustvarjanja ilustracij je izbira medija. Kako ga 

izberete? Ali vedno ustvarjate s suhimi pasteli – kredami? 

Menjala sem več medijev, preden sem našla svojega: akril, akvarel, računalnik. Kreda je 

res moj »tip«. Nekateri radi menjavajo, ker jim postane ustvarjanje z istim materialom 

dolgočasno, drugim je dolgočasna vedno ista tehnika. Jaz pa raje menjujem like. 

7. Vaši liki so večinoma sestavljeni iz osnovnih oblik. Prilagajate ilustracije stopnji 

razvoja otrok? 

Ja, pravzaprav imam samo sebe za svojega otroka, tako da lahko gledam na stvari z 

otroške perspektive. Izhajam iz otroških risbic, otroškega dojemanja živali – štiri noge, 

glava. Ali pa rišem glavonožce. To počnem, ker sem enkrat v katalogu z otroškimi 

razstavami opazila, kako nenavadne poglede imajo nekateri. Fascinantno je, kaj vse nam 

odraslim uide. 

8. V slikanici Zakaj? (2002) mi je v spominu ostal nagovor, kjer pravite: »Kogar pa 

moti, da so živali takšne, kakršne pač so, si naj izmisli kakšne svoje, nove primerke 

živali«. S tem spodbujate otroško domišljijo in ustvarjalnost tako otrok kot tudi 

odraslih, predvsem učiteljev, pri obravnavi določene snovi. Ste to morda zapisali tudi 

v poduk staršem, učiteljem in drugim pedagogom oz. bralcem otroških knjig in jih 

spodbudili k neklišejskemu obravnavanju določene slikanice, predstavitve zgodbe, 

kjer učitelj prebere zgodbo in pokaže otrokom ilustracije, ti pa v večini primerov 

potem rišejo šablonske risbe živali, ki nastopajo v knjigi? 

Ni bilo mišljeno kot poduk pedagogom. Pred ilustriranjem za Ciciban sem delala na 

projektu o domišljijskih živalih. Važno je, da vsak v vsaki knjigi najde nekaj zase, da jo 

»zna uporabiti«. Ne le kot pravljico, temveč tudi kot nekaj več. 
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9. Slikanica Zakaj? (2002) je doživela velik uspeh v Sloveniji, prav tako tudi v tujini 

(prevedena je bila v številne tuje jezike). Kako je pravzaprav nastala? 

Najprej sem hotela, da bi v slikanici nastopale divje živali, temu pa bi dodala še nonsensne 

pesmi. Na koncu sem se dogovorila z Mladinsko knjigo in najprej zapisala samo 'trapaste' 

odgovore na vprašanja, vendar sem vedela, da bodo starši morali znati na otroški 'Zakaj' 

odgovoriti tudi pravilno. Zato je strokovnjakinja dodala še prave odgovore, ampak sprva 

slikanica ni bila mišljena kot poučna knjiga. 

10. V neki raziskavi sem prebrala, da so učencem najbolj všeč ilustrirane živali, kot so 

npr. hišni ljubljenčki (mačka, pes, zajec) in plemenite živali (lev, delfin). Kako to, da 

ste se lotili ilustriranja manj priljubljenih živali, kot so pajki, uši, bolhe, komarji, 

bogomolke ipd.? 

Kadar muho, bolho ali druge žuželke pogledaš pod povečavo, so še bolj nenavadne, kot si 

jih predstavljamo. Zato sem jih hotela povečati in uporabila sem enako taktiko zakaj-zato, 

ker sem videla, da ljudi in otroke to zanima. 

11. Brala sem, da so deklicam bolj všeč ilustracije, ki vsebujejo umirjene barve, »lepe« 

ilustracije (npr. Jelke Reichman), medtem ko imajo dečki raje duhovitejši slog 

ilustriranja (npr. Marjana Mančka). V nekem intervjuju ste dejali, da ste svoje like 

ustvarili bolj za dečke, kot nekakšno protiutež Hello Kitty. Bi zase rekli, da ste bolj 

fantovska ilustratorka?  

Na Japonskem so želeli, da ustvarim nekaj, kar bi bila nekakšna protiutež Hello Kitty, 

nisem pa imela med ustvarjanjem v mislih določenega spola. Živali so všeč vsem – 

fantom, deklicam in odraslim. 

12. V zbirki Žuželčji zakaji (2011) pri nagovoru spodbujate bralce k opazovanju: »Samo 

dobro se je treba ozreti okoli sebe in napeti oči«. Opazovanje je bistvenega pomena 

tudi pri nastanku ideje neke ilustracije; kako pomembno je v vašem ustvarjalnem 

procesu? 

Pred shematiziranjem je treba stvar, ki jo boš risal, ali žival zelo dobro poznati. Pred 

ilustriranjem sem se ukvarjala s humoreskami in vici o politiki – tudi tam je treba dobro 

poznati situacijo, da lahko ustvarjaš. Isto je pri živalih, ki jih je potrebno naštudirati do 
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potankosti, da česa ne zgrešiš, saj otroci po navadi vse opazijo. Za vsak primer dam na 

koncu vse preveriti še strokovnjakom. 

13. Kako to, da ste se v zbirki Žuželčji zakaji (2011) lotili ravno takšnih živali, kot so na 

primer: srebrne ribice, kresnice, nočni metulji, kačji pastirji, mravlje, ose, 

pikapolonice, komarji, bolhe, kobilice, muhe, strigalice, bogomolke in uši, ki se jih 

držijo številni predsodki? 

Uporabila sem takšne živali, ki jih otroci lahko srečajo v naravi. O levu npr. vemo veliko, 

na travniku pa je polno majhnih živali. Otroku, ki je bral o določenih vrstah živali in se 

nekaj naučil, so te bolj zanimive, ko jih sreča še v naravi. Tudi sama se ob takšnih 

podrobnostih o živalih naučim veliko novega. 

14. Vaše knjige niso samo leposlovne, ampak vsebujejo vrsto koristnih informacij, ki so 

zanimive ne le otrokom, ampak tudi odraslim. Učitelji lahko snov, ki jo črpajo s 

pomočjo knjige, uporabijo pri mnogih šolskih predmetih. Npr. SPO – deli telesa 

živali, njihove funkcije, oglašanje živali, … (npr. Žuželčji zakaji), SLOVENŠČINA – 

zloženke, besedne igre, učenje črk, glasov, opisovanje ilustracij, veliko možnosti za 

pogovor, povezovanje z otrokovimi izkušnjami in izpopolnjevanje besednega zaklada 

… (npr. Pasji zakaji?, Živalska abeceda) LIKOVNA VZGOJA – izberi svojo žival. 

Kako bi se oglašala? Nariši jo. (npr. Mednarodni živalski slovar (2003)) TUJI 

JEZIKI – učenje in spoznavanje tujih jezikov, pisav, zastav, domačih krajev 

(Mednarodni živalski slovar, Male živali). Imate kakšno povratno informacijo, kako 

vaše knjige obravnavajo v posameznih šolah? Mislite, da so učitelji pri obravnavi 

kreativni, izkoriščajo to, kar jim je dano v knjigah? 

Nekateri učitelji so pri obravnavah kreativni, drugi pač ne. Nekajkrat sem obiskala 

različne šole in takrat so otroci risali in brali, a mislim, da mojih knjig sicer ne uporabljajo 

oz. niso vključene v učni načrt. Ne poznam pa dovolj učiteljev, da bi vedela, kako v šoli 

obravnavajo posamezne slikanice. 

15. Slikanica Mačji zakaji (2013) je izšla »šele« leta 2013 . Kako to, da mačk, ki so 

poleg psa najbolj priljubljeni hišni ljubljenčki, niste ilustrirali že prej? Jih je težko 

narisati? Opazila sem, da nobena mačka v vaših ilustracijah nima brk. Je to s 

kakšnim posebnim razlogom? Pozabili jih verjetno niste. 
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Zaradi svoje oblike so mačke zelo zapletene za risanje, čeprav so moje najljubše živali. 

Brk pa jim nisem narisala, ker je kreda pregroba, da bi z njo narisala te fine kocine. 

16. Očitno je, da se zavedate problematike zapuščenih, zavrženih in mučenih živali, saj v 

zbirki Pasji zakaji? (2010) na zadnji strani ozaveščate otroke, starše o tej 

problematiki: »Če pa bi radi osrečili katerega od nesrečnih bitij na tem svetu, psa, ki 

ga je lastnik brezvestno zavrgel, pa pojdite pogledat še v najbližje pasje zavetišče.« 

Se nameravate v prihodnjih delih dotakniti še kakšne druge tovrstne problematike? 

Ne vem, za enkrat še nimam ideje, kaj bom ustvarila v prihodnje. 

17. V zbirki Male živali (2006) imajo nekoliko nenavadne, ljudem neljube živali (molj, 

uš, glista, bolha, klop) človeška imena (uš Agata, klop Črtomir, lesni črv Miha, …), 

človeške poteze (lasje, rdeča lička, klobuk, lesnemu črvu so izpadli zobje). Zakaj ste 

izbrali ravno takšne živalske vrste? 

Ni živali, ki se ne bi pojavila v slovenskem telefonskem imeniku: Medved, Krt, Volk, 

Jazbec, Muha, Komar, … To mi je pri slovenskih priimkih zelo zanimivo. Potem sem jih 

nekaj izbrala in ker je potrebno začeti z malim, sem izbrala male živali. 

18. Zbirko Zakaj so zebre progaste? (2010) ste izdali tudi v posebni izdaji, namenjeni 

slepim in slabovidnim (besedilo je v Braillovi pisavi, ilustracija pa je obrobljena in 

izstopa, ilustrirana je celotna pojava živali). Je to v prvi vrsti slikanica za slepe in 

slabovidne ali ste želeli s posebno izdajo njihov svet približati vrstnikom z 

normalnim vidom? 

Zbirka je namenjena vsem, zanimiva je za vse. Tudi sama sem se preizkusila v branju 

»pikic« in nisem uspela prebrati ničesar. 

19. Vid Pečjak (2006) je zapisal, »da ima humor, ki ga izražajo posamezniki s svojimi 

ilustracijami, tudi pomembne psihološke funkcije: znižuje frustracijski pritisk, blaži 

konflikte, prinaša sprostitev, pripomore k prijetnemu ozračju v skupini, obenem pa 

izpolnjuje potrebo po kritiki, samoaktualizaciji in ustvarjalnosti«. Tudi vi v svoje 

zgodbe in ilustracije venomer vključujete humor - se torej strinjate s Pečjakom? 
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Seveda, smeh je pol zdravja. Ena prijazna risbica te lahko zelo razveseli, predvsem pa 

otroke. Za odrasle se mi zdi, da mora biti vse bolj resno, da jih razjezi. 

20. Nekje sem prebrala, da ste avtorica, ki se je s svojimi ilustracijami najbolj približala 

združevanju igre in učenja. Imate kakšen nasvet za učitelje, kako združevati prijetno 

s koristnim? 

Otrokom je veliko bolj zanimivo, če nekaj razložiš z igro, kot golo razlaganje definicij. To 

niti odraslim ni preveč zabavno. Tudi domačo žival vse naučiš skozi igro. 

21. Kje in kako potekajo predstavitve vaših ilustracij? Ali otrokom pokažete tudi kakšen 

original ilustracij? 

Originale imam razstavljene v svoji galeriji, v šole pa jih ne nosim, saj so zelo občutljivi. 

Tu pa tam jih pošljem na bienale, drugje pa jih ne razstavljam. 

22. Ali ste zadovoljni z barvnim natisom v knjigi, kjer se pogosto izgubijo podrobnosti, 

odtenki originala? 

Včasih, kadar nisem zraven v tiskarni, je katastrofa. V katerikoli fazi, kjer te ni zraven, se 

lahko zgodi nekaj, česar nočeš. Treba je biti prisoten v celotnem procesu ustvarjanja. 

23. Pred kratkim ste odprli svojo galerijo (Galerijo Lile Prap). Kaj lahko obiskovalci 

tam pogledajo in se naučijo? 

V slovenski sobi imam vse otroške knjige iz svojega, moževega in sinovega otroštva, pa 

vse najlepše, nagrajene in »ultra dobre« slikanice, ki sem jih nabrala na sejmih. V drugem 

prostoru imam znanstvene knjige, da lahko otrok posamezne živali primerja s tistimi v 

slikanicah. 
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6. 2 Galerija Lile Prap in tečaj za dedke, babice in vnučke  

Gre za tečaj, kjer je pet poskusnih babic in dedkov z vnučki, starimi od 5 do 9 let, sodelovalo 

pri razvijanju in testiranju kreativnih programov v galeriji Lile Prap, trenutno ene izmed 

najbolj znanih ilustratork oz. ustvarjalk avtorskih slikanic na Slovenskem. Na tečaju so vnučki 

in njihove babice oz. dedki skušali narediti slikanico, seznanili so se s kitajskimi pismenkami, 

naučili so se uporabljati računalnik kot pripomoček za ustvarjanje in še mnogo ostalih reči, 

povezanih z ustvarjanjem.  Dejavnosti so potekale ob četrtkih, dve šolski uri, vsak teden. 

Babice in dedki s svojimi vnučki so se v četrtek, 9. 5. 2013 zbrali na dvorišču Galerije Lile 

Prap – vsak s svojimi pričakovanji in cilji. Otroci so komaj čakali, da ustvarjalka Lila Prap, ki 

so jo poznali zgolj kot pisateljico in ilustratorko njihovih najljubših knjig, odpre vrata galerije. 

Z navdušenjem in polno mero pozornosti so bili zazrti v originale ilustracij, ki so bile obešene 

na stenah galerije. V sredini velikega prostora so jih že čakale klopi in mize, na katerih so bili 

pripravljeni različni likovni materiali in podlage za ustvarjanje lastne slikanice. Gostiteljica je 

povedala nekaj uvodnih besed, npr. kaj se bodo otroci tekom delavnic naučili, predstavili so 

se tudi mladi ustvarjalci s svojimi babicami in dedki in hitro so se lotili ustvarjanja svoje prve 

avtorske zgodbe, slikanice.  

Avtorica jih je usmerila pri začetku ustvarjanja in jih spodbudila, kako naj se lotijo risanja oz. 

pisanja zgodbe. Za primer jim je predstavila avtorsko slikanico Mačji zakaji in jih spodbudila 

z vprašanjem zakaj: zakaj ima pes smrček, zakaj mački mahajo z repom in podobno.  

Avtorica jim je razdelila podlage različnih vrst in velikosti. Na voljo so imeli pravokotne 

formate (A3, A4) in tudi nekaj nevsakdanjih formatov temeljne ploskve, kot so kvadrat, 

podaljšan pravokotnik, krog ipd, saj je bistvenega pomena, da se otroci sami odločijo, kateri 

format bodo izbrali in kako ga bodo položili. Lahko so izbrali tudi podlago, kakršno avtorica 

uporablja pri ustvarjanju svojih del. 

Ko so otroci izbrali podlago, na katero bodo ustvarjali, so imeli na voljo tudi različni likovni 

material. »Likovni materiali so snovi, ki jih otroci uporabljajo na vseh področjih likovnega 

izražanja« (Hočevar, Berce in Prestor, 1989, str. 45). Butina (2003) pa meni, »da likovni 

materiali niso pasivni nosilci zamisli, ampak so aktivni in odločujoči elementi izraza« (str. 

227). Izbirali so lahko med barvicami, voščenkami, suhimi pasteli, kredami, s katerimi 

ustvarja tudi Lila Prap. 
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Poglobili so v delo, nekateri so risali, slikali, babice in dedki pa so si izmislili zgodbo, ali 

obratno. Nekateri pa so svoje babice, dedke zaposlili samo kot zapisovalce. Čas je zelo hitro 

minil, nekateri otroci bi lahko tam sedeli ure in ure in burili svojo domišljijo pri ustvarjanju 

lastnih zgodb.  

Otroci so uporabljali različne suhe risarske in slikarske tehnike. »Vse tehnike, s katerimi je 

mogoče potegniti črto, se imenujejo risarske tehnike, risba pa je eden od umetniških medijev« 

(Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 43). 

Vrlič (2001) piše o naslednjih suhih likovnih tehnikah, ki se uporabljajo pri likovno-vzgojnem 

delu, in katerih so se posluževali tudi otroci na delavnicah: 

 risanje s  svinčnikom, 

 risanje z voščenko, 

 risanje s kredo, 

 risanje s kemičnim svinčnikom, 

 risanje s flomastrom, 

 kombinirano risanje, 

 slikanje z voščenkami, 

 slikanje z oljnimi pasteli, 

 slikanje z barvnimi svinčniki, 

 slikanje z barvnimi flomastri in 

 slikanje z barvnimi kredami. 

Nastale so zanimive zgodbe in ilustracije. 
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Moj šest letni nečak Lenart je v zgodbo vključil našega mačka Izija. Nastala je zanimiva 

zgodba Zakaj Izi krempa in grize?  

Slika 78: Lenart 1 (foto: Ana Lajlar, 2013) 
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Slika 79: Lenart 2 (foto: Ana Lajlar, 2013) 

Slika 80: Lenart 3 (foto: Ana Lajlar, 2013) 
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Slika 83: Delavnica Lile Prap 1 (foto: Ana Lajlar, 2013) 

Slika 82: Delavnica Lile Prap 2 (foto: Ana Lajlar, 2013) 

Slika 81: Delavnica Lile Prap 3 (foto: Ana 
Lajlar, 2013) 

Slika 84: Delavnica Lile Prap 4 (foto: Ana Lajlar, 2013) 
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Slika 85: Lila Prap (Foto: Ana Lajlar, 2013) 

 

Slika 86: Galerija Lile Prap (foto: Ana Lajlar, 2013) 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Lajlar – Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke 

 
 

96 

 

 

Slika 87: Zbirka slikanic in zanimivih ilustracij (foto: Ana Lajlar, 2013) 

 

 

Slika 88: Soba v galeriji Lile Prap (foto: Ana Lajlar, 2013) 
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7 SKLEP 
 

V strokovni literaturi lahko najdemo veliko razlag o pomenu besede slikanica. Ožja definicija 

pojmuje slikanico »kot sintezo besedila in ilustracij« (Blažič, 2011). Slikanica je 

»multimodalno delo, za katero so pomembne tri sestavine: literarni del, likovni del in 

oblikovanje obeh navedenih sestavin v enovito celoto« (Haramija in Batič, 2013).  Za učitelje 

in starše je zelo pomembno, da izbirajo med kakovostnimi slikanicami tako na besednem kot 

tudi likovnem nivoju, saj je njuna soodvisnost najboljši način, kako otroku in odraslemu 

približati določeno vsebino. Slikanica pomeni vrata v otrokovo življenje, ker se z njo srečuje 

že v predbralnem obdobju. Otrok s slikanico širi svoja likovna obzorja in krepi zavest o 

lepem. Branje slikanic prispeva k boljšemu poslušanju, pisanju, razvitejšemu govoru in 

neverbalnemu izražanju, spodbuja pa tudi pozitivne odnose med ljudmi ter je pomemben člen 

pri posameznikovi socializaciji, saj otrok v vsakdanjem življenju velikokrat, pa čeprav 

nezavedno, posnema določene vzorce iz slikanic.  

Listanje, branje, gledanje in opazovanje ilustracij v otroških slikanicah ima pomemben vpliv 

pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do likovnih stvaritev nasploh. Kakovostna dela in 

učinkovita obravnava le-teh s strani učiteljev pa zadovoljujejo splošne cilje pouka likovne 

vzgoje. Učenci razvijajo sposobnost opazovanja, seznanjajo se z različnimi likovnimi 

tehnikami in materiali, ki jih ilustratorji pri svojem delu uporabljajo, razvijajo likovni spomin 

in domišljijo, motorične spretnosti, občutljivost do likovne kulture nasploh in krepijo estetske 

osebnostne kvalitete. Za otroke, ki še ne znajo brati, ilustracija predstavlja srce slikanice. 

Kakovostna ilustracija je jasna, likovno urejena, v njej je poudarjeno likovno bistvo, 

upoštevani so prostorski ključi, prisotna je individualna nota in risba je anatomsko pravilna 

(Zupančič, 2012). Spodbuja otrokovo domišljijo, popestri besedilo v slikanici in pomembno 

prispeva k razbiranju sporočil bralcev začetnikov, saj jim nudi oddih od miselnih naporov, ki 

jih od njih zahteva branje. Mislim, da veliko učiteljev in staršev otroke motivira le z 

besedilom, ne ukvarjajo pa se z likovnim jezikom, ilustracijo in njenim motivom ter likovno 

izražanje umestijo zgolj kot zapolnitev časa, ko zaključijo z branjem slikanice.  

V zadnjem delu diplomske naloge sem obravnavala tudi temo živali v slikanicah, ker imajo 

le-te bogato zgodovino. Poleg človeka spadajo med najpomembnejše motive v likovni 

umetnosti in se pojavljajo v različnih zvrsteh otroške in mladinske književnosti. So 

pomemben člen v otrokovem razvoju, dokazani so številni pozitivni učinki na fiziološko in 
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psihološko dogajanje v človekovem organizmu. Kljub številnim pozitivnim učinkom pa so 

bili živalim že v zgodovini pripisani številni predsodki. Tudi v današnjem času se staršev, 

učiteljev, pisateljev in ilustratorjev pogosto držijo številni predsodki, ki jih z vzgojo prenašajo 

na otroke, čeprav bi jim morali biti vzgled in jih usmerjati k pristnemu odnosu do živali in 

narave nasploh. V neki raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo učenci najraje hišne 

ljubljenčke, kot so pes, mačka, konj, hrček, zajec, divje živali in karizmatične živali, kot so 

delfini, tigri in levi. Živali, ki so v preteklosti človeku predstavljale nevarnost, npr. kače in 

pajki, pa tudi danes niso med človekovimi najljubšimi živalmi. Med najbolj branimi 

slovenskimi slikanicami v zadnjih desetih letih so: Muca Copatarica, Maček Muri in Pekarna 

Mišmaš.  

Lila Prap najraje ustvarja živali. Nima najljubše živali za ilustriranje, saj ji je vsakič najbolj 

pri srcu druga in vsako nariše samo enkrat. Ilustrirala je že mnogo živali, od tistih najbolj 

priljubljenih, kot sta mačka in pes, do tistih, ki se jih držijo številni predsodki – uš, bolha, 

klop, lesni črv, bogomolka. Pravi, da je menjala več medijev za ustvarjanje, preden je našla 

svojega: od akrila, akvarela, računalnika. Zdaj pa najraje ustvarja s kredo in raje menjuje like 

kot material. V svojih slikanicah uporablja humor, saj pravi, da je smeh pol zdravja. »Ena 

prijazna risbica te lahko zelo razveseli – predvsem otroke«.  

V diplomski nalogi je bilo težko strniti bistvo, saj je tema zelo obširna. Nisem se poglobila v 

zgodovino ilustracije, ker bi lahko samo na to temo napisala samostojno diplomsko nalogo. 

Obravnavo slikanic v šolah sem predstavila zgolj površinsko. Lahko bi npr. v raziskavo 

vključila tudi kakšnega drugega ilustratorja in primerjala njegove ilustracije z ilustracijami 

Lile Prap ali pa bi o obravnavanju slikanic v šolah povprašala kakšnega učitelja. Zanimivo bi 

bilo tudi raziskati in analizirati ilustracije kakovostnih slikanic manj poznanih ilustratorjev, 

vendar bom to raje prepustila strokovnjakom likovnega področja.  
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