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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Likovna umetnost, ki temelji na vizualnem občutenju, komunicira s pomočjo vizualnih 

sporočil. Ilustracija kot vizualno sporočilo najpogosteje posreduje informacije v sodelovanju z 

besedilom. Skozi delo najprej natančno opredelim pojem ilustracije in njeno funkcijo ter 

raziščem zgodovinski razvoj.  

V drugem delu se osredotočim na otroško literaturo, kjer izpostavim slikanico kot posebno 

zvrst literature, v kateri ilustracija igra pomembno vlogo, saj v povezavi z besedilom 

predstavlja poseben način komunikacije med ustvarjalcem in bralcem. Raziščem tudi 

zgodovinski pregled nastanka slikanice, ki jo poznamo danes, kako se je odnos do nje in 

otroške literature spreminjal skozi čas in zakaj je pomembna za otroka. Še posebej me zanima 

odnos besedila in slike ter poskušam ugotoviti, kakšne zahteve mora slikanica izpolnjevati, da 

bi jo označili za kvalitetno.  

V praktičnem delu predstavim tudi lastne izdelke ter opišem proces nastanka slikanic, ki sem 

jih ilustriral – od začetne ideje, preko skic, pa vse do izvedbe. Razložim, na kaj sem bil 

pozoren pri uporabi barve in kreiranju likov, pri čemer sem se opiral na besedilo. 

V pedagoškem delu naredim prvo analizo angleških in potem slovenskih ilustracij v 

slikanicah, namenjenih otrokom. Pri tem se osredotočam na detajle in barve, saj poskušam 

ugotoviti kakšno sporočilo ilustracija nosi. Po analizi naredim primerjavo med angleško in 

slovensko ilustracijo v literaturi za otroke in s tem tudi zaključim diplomsko delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: ilustracija, vizualno sporočilo, slikanica, ilustriranje 



 
 

SUMMARY AND KEY WORDS 

 

Visual art is based on visual sensation. It is the art of communication through visual 

messages. Visual message, dealt with in this thesis is illustration, which usually works closely 

with the text in order to pass on an information. Through the thesis I precisely define what 

constitutes illustration and after historical review I focus on children's literature. Also present 

picture book as a special genre of children's literature, where illustration plays an important 

role because in conjunction with the text represents a special kind of communication between 

creators and readers. 

 

I Was looking historically at the very emergence of a picture book as we know it today, how 

attitudes to it and children's literature changed over time and why it is important for the child. 

I am particularly interested in the relationship of text and image and during this trying to 

figure out what requirements a quality picture book must meet. 

 

I also introduce my own work as the practical part of the thesis. I describe in detail the 

formation of picture books, from the initial idea, through sketches, to implementation. I 

explain how I was paying attention when using the colour and creating characters, relying on 

the text all the way. 

 

The pedagogical part consists of analysis, first of English and then Slovenian illustrations, in 

picture books intended for children. The focus is on detail and color, where I try to determine 

what message illustration is sending. After analyzing, the comparison was made between the 

English and Slovenian illustration in literature for children and with this I conclude the thesis. 
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1 UVOD 

 

Svet okrog nas je poln vidnih informacij. Vsak dan smo zasuti z vizualnimi sporočili, ki 

vplivajo na naše življenje. Iz dneva v dan je teh sporočil vedno več in tudi naš apetit po 

prejemanju le-teh se veča. 

Tudi skozi umetnost – preko literature, filmov, glasbe in likovne umetnosti spoznavamo svet 

okrog nas. Ilustracija je definitivno ena od form, ki nam ponuja nova spoznanja. Ena izmed 

oblik ilustracije za otroke je tista, ki jo najdemo v otroških slikanicah. Že kot otroci s pomočjo 

njih odkrivamo oblike, barve, predmete, živali, življenjske situacije in celo čustva. Poleg 

realnosti otrokom ponudi tudi povsem druge dimenzije, kjer so jim omogočene neskončne 

možnosti idej in predstav. Ilustracija v slikanicah služi kot koristen pripomoček, ki otroka 

spremlja skozi otroštvo in ga bogati na mnogo načinov. 

Slikanica je zelo razširjen in popularen format, zato sem se odločil v tem diplomskem delu 

raziskati, kaj slikanica je kot zvrst v otroški literaturi in tudi analizirati specifičen tip 

ilustracije, ki se pojavlja v njej. Prvo bom natančno raziskal kaj knjižna ilustracija sploh je, se 

oprl na zgodovino nastanka in razvoja same zvrsti in se osredotočil na otroško knjižno 

ilustracijo, ki predstavlja temelje za nastanek slikanice. Skozi zgodovino tudi poskušal 

ugotoviti, kako se je spreminjal odnos do otroške literature, vpliv odraslih na sam proces 

nastanka otroške literature, tudi v potrošniškem smislu. Ukvarjal se bom tudi s tem, kakšna je 

kvalitetna slikanica in kaj kot taka lahko nudi ciljni publiki. Ozrl se bom tudi na večno 

vprašanje, ali je ilustracija enakovredna drugim umetniškim formam in če jo kot tako lahko 

označimo za umetnost.  

V praktičnem delu bom priložil še lastne izdelke, ki sem jih naredil v sodelovanju s pisateljico 

zgodb, namenjenih otrokom., Gre namreč za štiri slikanice iz zbirke Svet Svetlobe. Opisal 

bom sam proces nastanka, vse od ideje pa do realizacije, tehniko, ki sem se jo posluževal in 

težav na tej ustvarjalni poti. Potem pa v pedagoškem delu naredil primerjavo med slovensko 

in angleško ilustracijo in s tem tudi zaključil. 
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2  KNJIŽNA ILUSTRACIJA 

 

2.1 Kaj je ilustracija? 

 

Definicija po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je sledeča: 

ilustrácija -e ž (á) 1. risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila: izdelati, narediti 

ilustracije; knjižna ilustracija; ilustracija povesti; ilustracija k pesmim; knjiga z ilustracijami / 

slikar je razstavil svoje ilustracije // redko ilustrirana revija: brala je stare ilustracije 2. 

glagolnik od ilustrirati: ukvarjal se je z ilustracijo knjig 3. kar zaradi svoje nazornosti 

pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, ponazoritev: ta dogodek je dobra 

ilustracija razmer; služiti kot ilustracija; kot ilustracijo svojih misli je navajal njegove besede / 

v ilustracijo, za ilustracijo kaj navesti, povedati; elipt. razvoj matematike je velikanski – samo 

primer za ilustracijo / njegove slike so sugestivna ilustracija tistega časa / glasbena ilustracija 

glasba, ki spremlja, dopolnjuje uprizoritev ali nastop; odlomek glasbenega dela, ki 

predstavlja posameznega skladatelja, celo dobo ♪ (SSKJ) 

Ilustracijo kot likovno zvrst ali način izražanja je moč zaslediti vse od knjig kot so leksikoni 

in učbeniki, do različnih revij, časopisov, prospektov in priročnikov. Pravzaprav povsod v 

vsakdanjem življenju. Primere najdemo v svetu oglaševanja, medicine in znanosti, tudi 

prometu. Lahko rečemo, da nas spremlja na vsakem koraku. 

Pri tipu ilustracije kot je ''slikovno besedilo'' ali knjižna ilustracija ne gre zgolj za posnemanje 

realnega sveta, ampak za umetniško dojemanje besedila, ki ga spremlja ali dopolnjuje.  

Dostikrat se pojavi vprašanje, če je ilustracija v knjigah sploh potrebna. To temo je 

Goldsmithova (1984) precej raziskovala in zapisala, kako je to lahko odvisno od večih 

faktorjev, kjer posebej poudari, da je treba upoštevati predvsem samo naravo ilustracije kot 

medija pri takšni odločitvi in tudi naravo medija, ki ga ona kot taka spremlja. Tisto, čemur se 

v knjigi najbolj posveča, je učenje s pomočjo podob, kar bom obravnaval kasneje v poglavju 

6. Pomoč pri učenju na strani 35. 
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2.2 Kaj je funkcija ilustracije? 

 

Funkcija ilustracije se spreminja in razlikuje, odvisno od medija, ki ga spremlja. Zato je 

potrebno biti previden pri razlagi in definiciji njene funkcije, saj avtorja poudarita, da npr. v 

slikanicah vizualno besedilo ali ilustracija pogosto nosita veliko pripovedne odgovornosti za 

razliko od ilustriranih knjig, kjer ilustracija zgolj služi kot okrasitev in potrditev zapisanemu 

(Salisbury & Styles, 2012). 

Funkcija je tudi tisto, kar loči ilustracijo od slike. Nodelman je na to temo zapisal (1988), da 

je glavni namen slik v galerijah nudenje vizualne stimulacije in vzburjanje naših čutil za 

estetiko, medtem ko slike v knjigah lahko isto počnejo, čeprav to ni njihov glavni namen. One 

obstajajo predvsem, da lahko pomagajo pri pripovedovanju zgodb. 

''Slike kot take so neodvisna likovna forma, lahko stojijo same ali pa v knjigi, no s knjižno 

ilustracijo pa je povsem drugače, saj je nepopolna brez spremnega besedila''    (Whalley & 

Chester, 1988, str. 11). 

Tisto, kar je treba poudariti pri značilnostih ilustracije je to, da je ilustracija namenska zvrst in 

odvisno od tega, komu je namenjena, ima tudi svoje posebnosti. Seveda, kot vsaka likovna 

forma, se je prilagajala trenutnemu času in vsako obdobje je imelo in ima svoje potrebe in 

zakonitosti pri ustvarjanju. 

 

2.3 Zgodovina ilustracije 

 

Ob omembi zgodovine likovne umetnosti vsi, več ali manj, pomislijo ali se orientirajo glede 

na slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo. Malo kdo pomisli na zvitke ali kasneje knjige, ki so bili 

ročno pisani in ilustrirani. 

Večina zgodnje literature in s tem knjižne ilustracije je v tesni povezavi z vero, kar niti ne 

preseneča, saj so rokopisi nastajali v samostanskih skriptorijih. Se pa najdejo tudi redkejši 

primeri, sicer v dosti manjšem številu, ki niso vezani na religijo, kot so ilustracije rastlinskega 

in živalskega sveta ter tudi velikih popotovanj tistega časa.  

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01009537427&indx=1&recIds=BLL01009537427&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl%28174399379UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&frbg=&tab=local_tab&dstmp=1377394681435&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%28freeText0%29=a+history+of+children%27s+book+illustration&vid=BLVU1
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01009537427&indx=1&recIds=BLL01009537427&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl%28174399379UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&frbg=&tab=local_tab&dstmp=1377394681435&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%28freeText0%29=a+history+of+children%27s+book+illustration&vid=BLVU1
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Ljudje smo družbena bitja, ki jim različne oblike komunikacije med člani družbe predstavljajo 

pomemben del vsakdanjega življenja. Ena teh oblik je tudi slikovna. Človeštvo namreč čuti 

potrebo po komuniciranju s pomočjo slik že več tisoč let.  

Prvi primer takega načina komunikacije so jamske risbe, pri katerih se učenjaki še vedno 

sprašujejo in špekulirajo, kakšen je dejansko bil resnični namen teh slik (slika 1). Nekateri 

primeri, ki jih je moč najti v Chauvet jami v Franciji in El Castillio v Španiji, so stari od 

trideset do šestdeset tisoč let. Kot že rečeno, lahko samo ugibamo, kaj je namen te umetnosti, 

ampak dejstvo ostaja, da so narisane podobe bile eden od pomembnejših načinov 

komunikacije v tem obdobju in tudi ostale dolgo po razvoju govorjene in pisane besede v 

zgodnjih civilizacijah (Salisbury & Styles, 2012). 

 

Slika 1: Jamska poslikava (Children's picture books; the art of storytelling, 2012) 

Najstarejša ohranjena ilustrirana knjiga naj bi bil zavitek papirusa iz obdobja 1980 pred 

Kristusom. Prepričanje je, da so besede in slike bile gravirane na neobstojni material, kot je 

les, listje, usnje in zgodnjo obliko papirja v mnogih starodavnih kulturah. Kdaj se pojavi 

oblika ilustracije, ki jo poznamo v današnji obliki je težko ugotoviti. 

Bland (1951) predvideva, da je starodavni kitajski ideogram ena izmed prvih oblik ilustracije 

ter da je težko najti tesnejšo povezavo med besedilom in ilustracijo od kombinaciji, ki jo 

najdemo v teh ideogramih. 
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Pot razvoja ilustracije od navadne dekoracije platnic in zapolnjevanja vogalov v knjigah do 

enakovrednega spremljevalca besedilu je trajala kar nekaj časa. Pretrpela je veliko sprememb 

in vse so bile na boljše, najbolj pomembno za razvoj in spremembe na področju nastajanja 

ilustracij in literature namenjene otrokom pa je bilo spreminjanje kolektivne zavesti, samega 

pogleda na otroštvo. Enkrat, ko je družba začela dojemati otroke kot to kar so in ne kot 

pomanjšane odrasle, se je paleta možnosti ustvarjanja neustavljivo začela širiti. Ilustracija kot 

likovna zvrst je začela cveteti. 

Eden direktnih vplivov na nastanek modernih slikanic je Der Struwwelpter, Heinricha 

Hoffmana. To je bila ena izmed mnogih poučnih knjig (slika 2). 

 

Slika 2: Der Struwwelpter (Heinrich Hoffmann, 1876) 
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3 KNJIŽNA ILUSTRACIJA ZA OTROKE 

 

3.1 Nastanek ilustracije za otroke 

 

Posebna vrsta ilustracije je tista, ki jo je moč zaslediti v otroški literaturi. S to vrsto ilustracije 

smo se že vsi srečali in zagotovo imeli najljubšo knjigo ali slikanico, s katero smo se 

odpravljali spat. Z leti so se te knjige seveda spreminjale, saj že po naravni zakonitosti človek 

z razvojem in z rastjo potrebuje vedno nove izzive in informacije in ilustracija namenjena 

otrokom nudi prav to. 

Obdobje, ki je imelo daleč največji vpliv na razvoj literature, namenjene otrokom, je bilo 

obdobje protestantske reformacije v sredini 16. stoletja. Glavna načelo gibanja se je glasilo 

''Nihče in nič ne sme priti med človeka in njegovega Boga in vsak naj ima pravico – 

pravzaprav dolžnost – brati Sveto pismo in živeti po zapisani Božji besedi. ('There should be 

no human intervention between man and his God, and each person should have the right – 

indeed the duty – to read the Bible for himself or herself and to live according to the Word of 

God revealed therein''). To je seveda vključevalo tudi otroke (Whalley & Chester, 1988, 14).   

Najbolj pomembno je bilo otroke naučiti brati, zaradi enega samega cilja – učenja verskih 

naukov. Biblija je bila prvo čtivo, s katerim so se mladostniki srečali, klub temu, da je bila 

precej težka za njih. Sledi ji še vrsta drugih z religijo ''obarvanih'' knjig. S koncem 17. in 

začetkom 18. stoletja so se pojavile tudi izboljšane verzije, ki so bile primernejše za mlajše 

bralce. Ena od teh je The Holy Bible Abridged (1770), skrajšana verzija biblije, kar je bila 

samo ena od prednosti, saj je bila tudi precej ilustrirana, kar je zagotovo zelo pomagalo pri 

vtiskovanju zgodb v spomin otrok. Kasneje je sledilo še veliko takih knjig, kjer so nekatere 

bile tudi z manjkajočim besedilom, zato da so otroci s pomočjo ilustracije dopisovali 

manjkajoče besede. 

Zanimivo ali pa prej grozljivo je to, da knjige proizvedene v 17. stoletju otrokom niso 

ponujale nobenega užitka ali zabave, saj avtorici Zgodovina otroške knjižne ilustracije 

navajata, kako je že sama ideja branja zaradi užitka takratni populaciji predstavljala nekaj 

groznega in nesprejemljivega, saj naj bi branje služilo zgolj učenju (Whalley & Chester, 

1988). 
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Seveda tudi drugod po svetu se je razvijala otroška literatura in z njo tudi ilustracija. Ulrich 

Bonerova Der Edelstein (1461) se pogosto navaja kot prvi primer knjige, kjer sta tekst in 

podoba natisnjena skupaj. Omeniti je potrebno še Kunst und Lerhbuclein (1580), ki jo je 

ilustriral Jost Amman in se pogosto navaja kot prva slikanica posebej narejena za otroke. To 

so bile bolj slike, namenjene učenju otrok, veliko bolj kot ilustracije, saj knjiga ni vsebovala 

spremnega besedila (Whalley & Chester, 1988). 

Kasneje se pojavi Johan Amos Comeniusov Orbis Sensualium Pictus (Vidni Svet), objavljen 

v Nurmbergu leta 1658, ki na splošno velja za prvo otroško ilustrirano knjigo, v takem smislu, 

da je bila to knjiga slik in besedila, namenjenih otrokom (Salisbury & Styles, 2012).  

Johan Amos Comenius je bil učitelj in pedagog. Je bil eden prvih, ki je zagovarjal teorijo, da 

si otroci lažje zapomnijo učno snov, če imajo sliko kot če bi samo brali besedilo. Vidni Svet 

(1658) je pokrival veliko različnih tem, med katerimi so bile ene bolj in ene manj znane 

otrokom. Za tiste čase je to bil primer zelo bogato ilustrirane knjige (slika 3). Zato ne 

preseneča dejstvo, da se je delo razširilo po drugih državah in ostalo v šolski uporabi še 

mnoga leta po tem. Tisto, kar avtorici izpostavita tukaj, je, da že sam obstoj takega čtiva priča 

o tem kako pomembna je ilustracija pri poučevanju mladih (Whalley & Chester, 1988). 

 

 

Slika 3: Orbis Sensualium Pictus (John Amos Comenious, 1658) 



7 
 

 

Zatem je bilo napisanih in ilustriranih še veliko knjig, pod oznako otroške literature, vendar 

niti ena v smislu literature za otroke, kot jo poznamo danes, saj se za tiste knjige z današnje 

točke vse lahko reče, samo to, da so primerne za otroke ne. Sicer so se postopoma odmaknile 

od verske tematike, čeprav še vedno so to bile knjige namenjene izobraževanju in moralnim 

naukom, kjer je ilustracija imela precej stransko vlogo. Bila je malega formata, predvsem v 

obliki ''vinjet''. 

Morris (1957) je zapisal, da so prve knjige za otroke bile zastavljene tako, da s svojim 

razkošnimi platnicami pritegnejo mlade bralce, vsebovale pa so precej skope, slabe ilustracije, 

ki so bili zelo mali, velikosti poštne znamke lesorezi. Zanimivo je, da slikovni vsebini sploh 

niso dajali bistvenega pomena, glede na ciljno publiko, ki so ji te knjige bile namenjene, po 

drugi strani verjetno samo razočaranje otrok pri listanju takratnih knjig niti ni bilo tako veliko, 

saj niso poznali drugega. 

Prav kmalu sta se pojavila dva dela, ki sicer tedaj nista bila mišljena kot literatura za mladino, 

ampak po spletu dogodkov še dan danes veljata za priljubljeno mladinsko literaturo in sicer 

''Robinson Crusoe'' (1719) Daniela Defoa in ''Gulverjeva popotovanja'' (1726) Johnatana 

Swifta. Obe deli sta doživeli veliko izdaj in reinterpretacij več generacij uspešnih 

ilustratorjev. Ključnega pomena za razvoj otroške literature v tistem času je bil založnik John 

Newbery. Dve uspešnici, ki sem jih prej omenil, je prvi izdal v skrajšani in prilagojeni obliki 

za otroke. Ni dolgo trajalo, da so pot do otroških knjig našle tudi zgodbe, ki so se do tedaj 

prenašale samo v obliki ustnega izročila (Feaver, 1977). 

William Blake, slikar in pesnik, je mogoče eden prvih, za katerega lahko rečemo, da je 

eksperimentiral s simbiotičnim razmerjem med besedo in podobo. To je razvidno v knjigi 

''Songs of innocence'' (slika 4), ki jo je tiskal in izdal sam leta 1789. Po mnenju Aldersona 

(1986)  je to prva mojstrovina angleške otroške literature in ob enem tudi  prva odlična in 

izvirna slikanica, ki je nastala impulzivno, kako uspešno preplesti/vpeti besede in slike v eno 

samo linearno celoto. 
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Slika 4: Songs of innocence (William Blake, 1789) 

Slika 5: A general history of quadrupeds (Thomas Bewick, 1970) 

Oseba, ki jo gre omeniti v konotaciji z vsesplošnim razvojem knjižne ilustracije v poznem 18. 

stoletju je Thomas Bewick, ki je z svojimi gravurami predstavil povsem novo stopnjo tehnike 

in s tem popeljal umetnost vrezovanja v les na povsem novi nivo (slika 5). Njegove tehnične 

veščine vrezovanja so se znatno izboljšale, ko se je odločil delati z bolj trdim lesom, saj je 

taka podlaga prenesla količinsko veliko več tiskanja. Vrezoval je pa s tehniko punkcije 

(Salisbury & Styles, 2012). 

Pomanjkljivost lesoreza je bila ta, da je le peščica ilustratorjev obvladala to tehniko. Večina je 

narisala risbo na leseni blok in predala delo vrezovalcem, kar je bilo zagotovo težko za 

avtorje, saj končni izdelek ni bil identična preslikava narisanega. Bilo je tudi dosti tistih, npr. 

George Cruikshank (slika 6), ki so prilagodili svoj stil zmožnostim svojih vrezovalcev 

(Feaver, 1977). 
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Slika 6: ilustracija iz nemške popularne zgodbe (George Cruikshank, 1823) 

K razvoju ilustracije, s tem tudi slikanice, je pripomogel med drugim tudi pojav barvnega 

tiska. Do leta 1830 so barvo po navadi dodajali z roko, dokler niso iznašli načina tiskanja z 

lesenimi bloki/kockami, in sicer neodvisno en od drugega, George Baxter in Charles Knight.  

Pravi razcvet ilustracije se zgodi v 19. stoletju, bolje rečeno s koncem 19. in z začetkom 20. 

Stoletja (slika 7). Takrat se tudi prvič pojavi slikanica, avtorja Caldecott Randolpha,  kot 

povsem nova zvrst branja za otroke, in sicer v taki obliki kot jo poznamo danes (Salisbury & 

Styles, 2012). 

 

Slika 7: Slikanica (Randolph Caldecott, 1885) 
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3.2 Zlata doba literature za otroke 

 

Vse od 18. stoletja pa do danes je bil ugoden čas za otroško literaturo in ilustracijo, saj je 

veliko število dobrih knjig bilo izdanih v tem času. Obdobje, ki je označeno za  ''zlato dobo 

otroške literature'', je obdobje 19. stoletja, ki je ob enem tudi odigralo veliko vlogo pri razvoju 

ilustracije. 

V vseh pogledih je to bilo obdobje velikega premika za ilustracijo. Horne (1994) navaja, kako 

so zgodnja leta 19. stoletja bila izpolnjena z novimi idejami, ki so čakale pravi trenutek, da 

pridejo do izraza v novi družbi in okolju, ki je vse bolj postajalo industrializirano. To so bile 

ideje vseh možnih variacij, ki so si pogosto nasprotovale, a jih je vseeno družila želja po 

eksperimentiranju, rasti, odkrivanju novosti in sveži viziji prihodnosti. 

Potreba po znanju se je večala in z njo tudi zanimanje za literaturo, ki bo to spremljala in 

zadovoljevala. Rastla je potreba po prodajalcih in založnikih knjig in po sili razmer tudi 

ilustratorjih. Tehnika tiskanja, ki so jo uporabljali, je bila mezzo-tinta vrezovanje, v 

prihodnjih letih odkrijejo tudi nove tehnike akva-tinte. 

V obdobju poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja je razcvet ilustracije bil najbolj opažen. To je 

bil čas velikega razvoja tiskanja, spremembe odnosa do otroštva in pojava številnih vrhunskih 

umetnikov. Sir John Tannielove risbe (slika 8) za knjigo Lewis Caroll, Alice's Adventures in 

Wonderland (1865) so najavile novo dobo. Prinesle so novo vrsto prisotnosti na knjižnih 

straneh. Podobe so začele igrati ključno vlogo v samem doživetju knjige in s časom postale 

tudi dokončni del branja.  

 

Slika 8: Alice's Adventures in Wonderland, Sir John Tanniel, 1865 
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Navedeno je tudi, da je v začetkih 20. stoletja umetnost ilustrirane knjige bila bolj pustolovska 

in napredna v Franciji kot v Britaniji. Temu je botrovala širša paleta načinov tiskanja, ki je 

bila v uporabi. Ena od mnogih novosti je bila tudi pochoir, tehnika tiskanja s šablonami, ki je 

znatno pospešila sam proces tiskanja ilustriranih knjig, kar je bilo v tistem času značilno. 

Macao et Cosmage (1919), avtorja Edy Legranda, je ena prvih knjig, (slika 9) narejena na ta 

način. Šele deset let pozneje se v Britaniji začnejo posluževat takega načina tiskanja 

(Salisbury & Styles, 2012). 

                

Slika 9: Macao et Cosmage (Edouard Leon Louis Legrand a.k.a. Edy Legranda, 1919) 

Za knjižno ilustracijo se nova era začne z drugo polovico 20. stoletja. Razvoj litografije je 

eden od mnogih dejavnikov, ki znatno prispeva k proizvodnji vseh vrst knjig, še posebej pa 

pri knjigah namenjenih otrokom, zaradi možnosti tiskanja vrhunsko pobarvanih in nežno 

modeliranih slikanic. S pričetkom druge svetovne vojne proizvodnja ilustriranih knjig doživi 

velik upad. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev sta kvaliteta in podoba knjig pretrpeli 

veliko škode (Horne, 1994). 

20. stoletje velja kot obdobje sodobne ilustracije. S pojavom poparta so se umetniki tudi 

dokončno osvobodili ''zapisanih'' pravil in se držali načela ''vse gre'', kar pomeni neomejeno 

uporabo vseh slogovno izraznih načinov in tehničnih sredstev, ki so na voljo. Pred tem so se 
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strogo držali pravil in ustvarjali v skladu z duhom časa. Poleg razvoja tiska na spremembe 

vpliva tudi obdobje postmodernizma, znanega po kršenju vseh pravil in norm, kjer je 

eksperimentiranje ne samo dovoljeno, ampak tudi zaželeno. Inovacije in razvoj digitalnega je 

tudi močno vplivalo na ilustracijo. Pojavita se dve struji, tradicionalna, ki kljubuje času in 

zagovarja realistično risbo na čelu z založniki in pedagogi, ter sodobna, ki opušča vse 

standarde tradicionalnega.  

 

Okoli sredine 60. let se pojavi nova forma slikanice, kjer ilustracije niso več v vlogi 

spremljevalca, saj popolnoma nadvladajo besedilo. Proti koncu 20. stoletja se je otroška 

knjižna ilustracija razvila do te mere, da je predstavljala pravo pašo za oči in možgane, kjer je 

do izraza prišla individualna ustvarjalnost umetnikov. 
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4 OTROŠKE SLIKANICE 

 

Slikanice kot knjižna oblika so sprva bile namenjene otrokom v pred-bralnem obdobju, kjer bi 

s pomočjo odraslih, ki bi jim brali tekst, pregledovali slike. Poslušanje in hkratno vizualno 

branje jim omogoča povezovanje teh dveh medijev in s tem tudi zapolnjevanje med njima v 

cilju popolnega doživetja slikanice (Salisbury, 2004). 

Taka oblika se je ohranila vse do danes. Eden takih primerov sodobne slikanice je spodaj 

prikazana ilustracija iz slikanice Živalska abeceda, slovenske avtorice Lile Prap, kjer se otroci 

s poslušanjem in prepoznavanjem zvoka, živali in predmetov učijo črk. 

                                                                            

Slika 10: Živalska abeceda (Lila Prap, 2002) 

Seveda se je s časom izkazalo, da je slikanica lahko zelo uporabna tudi pri starejših otrocih. 

Tudi tistih, ki že hodijo v šolo in so zmožni samostojnega branja. To je bil razlog za 

spremembe in zato danes poznamo več različnih oblik ali tipov slikanice, ki jih bom omenil v 

nadaljevanju na str. 32. 

Tukaj bi še dodal razlago Kobetove (1987), ki govori o tem, da slikanica otroka estetsko 

vzgaja, saj njena likovno tekstovna vsebina bogati otrokov doživljajski svet, pri čemer razvija 

njegovo estetsko senzibilnost tako, da spodbuja njegovo estetsko, domišljijsko in čustveno 

doživljanje in hkrati spodbuja otroka k lastni ustvarjalnosti. 
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4.1 Pomen ilustracij v slikanicah 

 

Ilustracija, namenjena otrokom, je posebna forma, ki služi predvsem učenju, lažjem 

dojemanju in spoznavanju sveta, ki nas obkroža. Salisbury (2004) obrazloži, da naj bi otroška 

knjižna ilustracija bila subtilna, obenem tudi kompleksna umetniška oblika, ki lahko 

komunicira na večih ravneh. To je tudi razlog, da pusti vtis na otrokovo zavest. Predstavlja 

enega prvih posredovalcev likovnih informacij in posledično nosi veliko odgovornost, saj 

soustvarja splošno kulturno zavest, daje otrokom širino, zmožnost svobodnega interpretiranja.  

Že sam termin slikanica nam da vedeti, da gre za knjigo, pri kateri so slike ali ilustracije 

primarni nosilec informacij ali zgodbe in zaradi tega tudi velikega pomena. Ilustracija v 

slikanicah ima tako vzgojno kot tudi izobraževalno vlogo in na ta način vpliva na psihični 

razvoj in socializacijo. Otroku nudi nova spoznanja in s tem spodbuja njegovo ustvarjalnost. 

Ne služi pa samo učenju in vzgoji, saj hkrati tudi zabava in navdušuje. V odvisnosti od 

življenjskega obdobja ali starosti bralcev se tudi spreminja in vedno skuša ugoditi zahtevam 

in potrebam ciljne publike. 

Baderjeva (1976) opiše slikanico kot doživetje za otroka, saj so otroci zelo pozorni na 

podrobnosti, ki jim jih ilustracija znotraj slikanice nudi. Še posebej so pozorni na barve in 

njihov ton, saj jih povezujejo z različnimi čustvi. 

Za večino otrok naj bi slikanica presegala knjigo, izpolnjeno zgolj z besedilom, saj predstavlja  

komunikacijo, ki jim na vizualni način tolmači ne še povsem znan svet okrog njih. Tega 

vpliva vizualnih podob na zavest mladostnikov, in prav tako odraslih, ne gre podcenjevati, saj 

tisto, kar vidimo z očmi, ostane vtisnjeno v spominu še dolgo po tem, ko nekaj izgovorjenega 

ali napisanega izpuhti v zraku. Sploh v zadnjih letih je več kot jasno, da podobe svetovnih 

katastrof, prikazanih na TV sprejemnikih naredijo veliko večji vtis na nas, kot če beremo o 

istih dogodkih v časopisu (Whalley & Chester, 1988). 

Ilustracija vstopi v življenje otrok precej zgodaj in jim ponudi znanje. Večinoma se najprej 

pojavi v obliki slikanice. Z vsemi, po malem že znanimi, oblikami in pestrimi barvami 

vsebuje vse elemente, potrebne za osvojitev otroških oči, željne novih spoznanj, saj jim 

praktično ponudi cel svet na platnicah.  

Kar otroke najbolj pritegne pri ilustracijah v slikanicah so detajli, ki se po navadi odraslim 

zdijo popolnoma nepomembni, saj jih večinoma prezrejo. Zato se tudi razlikujejo glede na to, 

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01009537427&indx=1&recIds=BLL01009537427&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl%28174399379UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&frbg=&tab=local_tab&dstmp=1377394681435&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%28freeText0%29=a+history+of+children%27s+book+illustration&vid=BLVU1
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kateri generaciji so namenjene. Tudi format v katerem prihajajo, če gre za slikanico ali pa 

knjigo pravljic.  

Slikanica se od ilustrirane knjige razlikuje po načinu dela ilustratorja, kjer pri splošni 

ilustraciji ilustrator dela za odrasle, kjer je nivo komunikacije enostaven, ker imata ilustrator 

in opazovalec približno enak mentalni nivo in zato sama vizualna komunikacija v tem smislu 

ne more biti zgrešena, medtem ko pri komunikaciji z otroci lahko pride do problemov, saj je 

njihovo dojemanje sveta drugačno od odraslih. Zato se mora ilustrator temu prilagoditi. Tudi 

sam potek nastanka ilustrirane knjige je drugačen kot pri slikanici, saj pri nastanku besedila 

avtor sproti niti ne razmišlja o ilustracijah, ki bodo spremljale besedilo. One nastajajo kasneje, 

neodvisno od besedila in so večinoma delo ilustratorja, ne pa tudi avtorja knjige.  

Withrow (2009) je zapisal, da čeprav je v nasprotju z ilustracijo v slikanici in zgolj 

sekundarnega pomena, avtorji še vedno težijo temu, da najdejo nove načine povezovanja 

ilustracije in besedila v celoto v knjigah za starejše otroke. Ilustrator nima pretirane svobode, 

ker ilustracije nastajajo v dogovoru z avtorjem besedila. Prednost je v tem, da več besedila 

pomeni tudi več možnosti za vizualizacijo. Omeni še to, da kljub sekundarnem pomenu še 

vedno gre za previdno selekcijo prizora, ki bo ilustriran, kar priča o tem, da je ilustracija še 

kako pomembna. 

Na temo pomena ilustracije v slikanicah se Salisbury sklicuje na raziskavo narejeno z otroci: 

V raziskavi Evelyn Arizpe in Morag Styles, ki je potekala med 1999 in 2001, je sodelovalo 

100 otrok. Otroci so bili stari od štiri do enajst let, med katerimi so bili tisti, ki so že znali 

tekoče brati, tisti, ki so šele začeli brati samostojno in tudi tisti, ki jim tekst še vedno 

predstavlja težavo. Kakor je navedeno, naj bi obstajala posebna navezanost mladih bralcev na 

njihove slikanice, ki jo primerjata z vrsto ljubezni. Pokazalo se je tudi, da v nasprotju z 

mlajšimi starejši otroci lahko ločijo med različnimi funkcijami besed in slik. Da bi ugotovila 

njihov odnos do slik in besedila sta jim zastavila sledeča vprašanja: 

Ali se vam zdi napisano zanimivejše od narisanega ali obratno? 

Ali slika in tekst pripovedujeta isto zgodbo na drugačen način? 

Ali bi tekst bil zanimiv tudi brez slik? 

Ali bi slike bile zanimive brez teksta? 
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ODGOVORI: 

»/…/ Če bi bile samo besede brez slike, si sploh ne bi mogli predstavljati, kako je tam notri, 

ker ni ničesar, kar bi ti povedalo. V redu, lahko bi uporabil domišljijo, ampak če bi hoteli 

videti z očmi dekleta iz zgodbe bi rabili slike.« Tamsin, 8 let 

»/…/ Tekst rabi slike bolj kot slike tekst.« Keith, 10 let 

»No, ne morem se ravno odločiti med tekstom in slikami, ker so ilustracije odlične, ampak 

tudi tekst daje tako dobre opise, da tudi, ko ilustracije ni zraven, razumeš in si brez težav 

predstavljaš napisano.« Gemma, 9 let 

»Tekst ne pojasni vsega o čemer razmišljaš… Zato imam raje slike, ker potem si lahko 

predstavljaš več.« Lara, 10 let 

»/…/ Slike nadgradijo zgodbo.« Sue, 11 let 

V raziskavi se izkaže, da so mlajši otroci posebej občutljivi na barvo in kako analizirajo 

pomen barv na povsem naraven način, spontano. Druga stvar je branje govorice telesa, ki ga 

celo najmlajši otroci obvladajo. Avtor poda mnenje, da bi se otroci to lahko predhodno naučili 

iz risank. Tudi vizualne metafore jim ne predstavljajo problema, saj z veseljem iščejo višji 

pomen v videnem.  

Otroci so ne glede na starost zelo dojemljivi in hitro vpijajo informacije. Z isto hitrostjo se 

stvari navadijo in jim lahko postane dolgčas. Zato je treba zahtevnost literature konstantno 

stopnjevati in ponujati vedno nov izziv. Sam pristop k izdelavi ilustracij mora biti dobro 

premišljen, saj mora dober ilustrator spoštovati svoje mlade bralce in jih nikoli, v smislu 

izziva, ne sme pustiti na cedilu s svojim delom, saj imajo otroci potrebo po izzivu in v 

primeru, da ga ni, sledi razočaranje (Salisbury & Styles, 2012). 
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4.2 Vpliv odraslih na slikanice 

 

4.2.1 So ciljna publika otroci ali odrasli? 

 

Vprašanje, ki je vseskozi prisotno, je, kdo kupuje knjige za otroke, kdo je ciljna publika ter 

kdo jih izbira. Ali se upoštevajo želje in potrebe otrok? 

Nikolajeva in Scottova (2000) zapišeta, da se velikokrat zgodi, da bralci prepoznajo znane 

knjige iz otroštva v drugih formatih in pri tem spoznanju začutijo veliko navdušenje. To jasno 

kaže kakšen odnos imamo ljudje do slikanic, saj se kot otroci navezujemo na njih. Do samega 

navezovanja na slikanice pride povsem naravno, prek povezovanja slušnega in vizualnega, kar 

združi sliko z zvokom besed in kasneje, ko se učimo brati, tudi z vizualno podobo besed. 

 

Razlogi za nakup knjig za otroke pri odraslih so lahko zelo različni. Vzgojitelji so tisti, ki 

imajo specifične zahteve, saj se morajo držati kurikuluma in proračuna, ki ga imajo na 

razpolago. Pri sorodnikih in starih starših je seveda drugače, saj po navadi kupujejo knjigo kot 

darilo za rojstni dan in nemalokrat želijo kupiti nekaj posebnega, kar se bo čuvalo in 

občudovalo še dolga leta po tem. Po drugi strani, razlogi staršev so lahko različni v odvisnosti 

od situacij, saj včasih lahko preprosto želijo kupiti nekaj, kar bo otroka zamotilo in zabavalo, 

medtem ko morajo oni opraviti tedenski nakup v trgovini (McCannon, Thorton & Williams, 

2008). 

Kako starši izberejo knjigo in kaj jih pri tem vodi lahko ugibamo. Lahko, da gre le za trenutno 

počutje ali daljši premislek, ker v zadnjem primeru, ki ga avtorice navedejo, bi to prej bilo 

nekaj kar tako za spotoma, nepremišljeno, spontano, stvar trenutnega impulza. Tisto kar se 

zagotovo dogaja je to, da se okus staršev z lahkoto prenese na otroke, po drugi strani pa ni 

nujno in tudi, če se, povsem isti ne more biti, še manj pa v primerjavi s starimi starši. Tukaj se 

pojavi problem, saj odrasli izbirajo slikanice po lastnih vzgibih in željah. Zato je zelo 

verjetno, da tisti starš iz trgovine kupi bolj primerno knjigo, saj ga otrok dobi 

nepripravljenega. 

Na to temo je pisal tudi Salisbury in je mnenja, da kljub temu, da živimo v tako imenovani 

postmoderni dobi, kjer sta neupoštevanje pravil in negotovost nekaj vsakdanjega, romantična 
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in idealizirana podoba otroštva še vedno ugaja nostalgiji odraslih, zato jo je v taki obliki 

možno zaslediti v veliko slikanicah in knjigah in take knjige tudi radi kupujejo. Otroštvo se 

razvija in spreminja skupaj z družbo. Nemalokrat slišimo, sploh v pedagoških krogih, da 

otroci niso več to, kar so bili. Samo potrebno se je ozreti okrog sebe in videti, da nič več ni 

tako, kot je bilo. 

Zato je ves trud, da ohranimo nekaj zaradi lastne potrebe nesmiseln, ker se ne gre za nas. 

Stvari je treba pristopiti iz zornega kota otroka. Se postavit v njegovo kožo, poskusit razumeti 

svet na njegov način, čeprav zna biti to zelo zahtevno za odraslega, saj smo okupirani z 

vsakdanjimi obveznostmi in malo kdo uspe ohraniti otroka v sebi. 

Avtorji se tukaj znajdejo med otroci in odraslimi, ker je njihovo delo prvotno namenjeno 

otrokom, po drugi strani pa morajo ugoditi tudi staršem, ki so kupci. Kaj upoštevat v tej 

situaciji je težko določiti, res pa je, da pravih odgovorov v poslu in umetnosti ni, kar avtorjem 

nudi neke vrste svobode. Kako jo izkoristijo je odvisno povsem od njih (Withrow, 2009). 

Feaver (1977) je mnenja, da je navsezadnje otroški okus tisto, kar določi katera ilustracija ali 

podoba bo ostala nesmrtna in se še naprej prenašala dalje na naslednje generacije. Je pa res, 

da se vsaka generacija srečuje samo s tistim, kar si odrasli zamislijo in smatrajo za primerno, 

tako za izdajo kot tudi nakup. 

To nas vodi v naslednji del diplomskega dela, kjer bo govora o tem, kaj je pri slikanici 

primerno in kaj ne. 

 

4.2.2 Primernost tematike v slikanici 

 

''Slikanica, ki zgleda kot ena najbolj prijaznih in nežnih med knjižnimi zvrstmi, pravzaprav 

povzroča največje socialne in estetske napetosti na polju otroške literature.'' (Egoff, 1981, str. 

248)  

Specifika take literature je prav ta, komu je namenjena in zaradi tega je tudi primernost 

tematike, ki se pojavlja znotraj slikanice, vedno pod vprašajem. Ko je govora o pojmu 

primernega ali neprimernega, lahko da gre za pisano ali nepisano pravilo, ampak v vsakem 

primeru je to nekaj kar obstaja in določa uporabo in namembnost določene stvari. Taka 

''pravila'' obstajajo tudi pri literaturi za otroke.  
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Tematiko, ki jo je moč zaslediti v zgodnji obliki literature za otroke, z današnje časovne 

distance lahko označimo za neinventivno, skopo, preveč enostransko usmerjeno in s tem 

popolnoma neprimerno za ciljno publiko, ki ji je bila namenjena. Seveda šlo je za drugačen 

odnos in pristop otrokom. Prav tako je verjetno, da bi kdo iz tistih časov velikega cerkvenega 

vpliva na vsesplošno družbeno dogajanje označil tematiko in ilustracije današnjega časa ne 

samo za neprimerne, temveč kot nekaj, kar ni v skladu z verskim naukom, ni od Boga. To je 

pokazatelj, kako se je percepcija primerne literature za otroke zelo spreminjala s časom.  

Tudi danes ta primernost zelo niha od kulture do kulture, glede na vero, prostor, kjer živimo, 

splošno razvitost. Vsaka država ima svoja pravila in preference, ki jih sedaj diktira oblast. 

 

Slika 11: primer obravnave problema rasizma v slikanici Tusk Tusk (David McKee, 

2006) 

 

Na zahodu po novem mnoge založbe vztrajajo pri jasnih oznakah, iz katerih bo razvidno, 

kateri starostni skupini je knjiga namenjena. To postaja vse večji problem, saj hočejo oznake 

tudi na knjigah, ki jih avtorji imenujejo ''crossover books'', kar pomeni, da so primerne za 

otroke različnih starostnih skupin in tudi odrasle na več različnih nivojih (Salisbury & Styles, 

2012). 

Sodbo o tem, kaj je in kaj ni primerno za otroško literaturo, tako kot nekoč tudi danes, dajemo 

odrasli. Na tem mestu se je treba vprašati, v kolikšni meri je to prav. Dostikrat gre opaziti, da 
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tisto, kar smo mi imeli radi, današnje generacije otrok lahko dolgočasi, jih ne animira dovolj. 

Ni vedno tako, ampak se dogaja, saj se način življenja spreminja in s tem tudi potrebe otrok.  

Eno je sigurno, in sicer, da otroci vedno potrebujejo izziv s strani literature, ki jo berejo, 

nekaj, kar bo spodbudilo razmišljanje in s tem tudi razvoj. Sendak (1989) omeni, da so otroci 

sposobni in dovolj odprti za sprejemanje nelogičnega, dvoumnega in posebnosti, ki na jih 

podzavestno vpijajo in jih poskušajo razumeti, saj za vsako stvar želijo najti razlago. 

Tisto, kar se da opaziti z vsako novo generacijo, je preskok med njimi. Iz lastnega primera 

lahko povem, da sem v obdobju do 6. leta bil popolnoma vesel in navdušen med prebiranjem 

slikanic in ilustriranih pravljic Bratov Grim, kar je tudi določalo moj okus za vsebino, ki sem 

jo hotel spremljati na TV sprejemniku. Po drugi strani pa moj nečak, ki ni star niti pet let, 

sploh ne pokaže zanimanja za drugo kot za junake iz stripov kot so Superman, Spiderman in 

Batman, ki sem jih kot otrok odkril in prisvojil dosti pozneje. Morda je razlog temu veliko 

večja prisotnost le-teh na televiziji in v animirani obliki.  

Prve zgodbice za otroke, kar vključuje tudi pravljice, so bile precej mračne in strašljive in so 

imele svarilno sporočilo za otroke. Medtem pa resnične življenjske teme, kot so smrt, bolezen, 

zloraba, nasilje v družini (slika 12) in rasizem (slika 11) pa so se komaj lotili v zadnjih 50 

letih. Strokovnjaki na zahodu vse bolj zagovarjajo tezo, da je treba otroke zaščititi vseh 

neprijetnih in nevarnih stvari in situacij, tako v literaturi kot v vsakdanjem življenju. Lahko 

rečemo, da se taka percepcija širi na vsa področja življenja naše riziku nenaklonjene družbe 

(Salisbury & Styles, 2012). 

 

Slika 12: Sinna Mann (Svein Nyhus in Gro Dale, 2003) 
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Ampak ta logika ni pravilna, ker otroke oropa pridobivanja informacij in izkušenj, saj je vse 

prej navedeno sestavni del življenja. To, da otrokom ne bomo govorili ali pisali in risali na 

temo smrti, ne pomeni, da se ne bodo soočili z njo in to ne samo enkrat v življenju (slika 13). 

Kot navede Salisbury je v današnjem času vse več ljudi, ki se odloča imeti otroke pozno, zato 

je pojav zgodnjega soočanja otrok s smrtjo starih staršev vse bolj pogost. Zato bi jih bilo 

primerno zgodaj na povsem naraven način seznanjati s tako tematiko.  

      

Slika 13: Smrt in Tulipan (Wolf Elbruch, 2007) 

V nekaterih Evropskih državah je malo drugače. Otroške slikanice s tako tematiko so namreč 

običajen pojav tako v skandinavskih državah kot tudi v Franciji, Belgiji in Nemčiji, celo daleč 

na vzhodu, kot je Južna Koreja. Primer take slikanice je spodaj na sliki 14, kjer avtorja 

obravnavata depresijo pri starših s pomočjo metafore zavozlanih las. Zanimivo je, da je 

obravnava težjih tem v angleških slikanicah dovoljena samo zelo znanim avtorjem, ki so si 

prislužili tak privilegij z velikimi nakladami in dobro prodajo. Tisto, kar v Združenih državah 

predstavlja trd oreh je velik vpliv konservativnega krščanskega gibanja (Salisbury & Styles, 

2012).  
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Slika 14: Mamini lasje (Nyhus in Dale, 2007) 

Odnos do otroštva, zgodovinsko gledano, se je precej spreminjal in se še bo. Nekje so 

spremembe šle na boljše, drugje malo manj, pomembno je, da ni ostal isti, kar priča o tem, da 

smo kot družba napredovali. Tudi če bi dali otrokom možnost soodločanja o primernosti 

vsebin literature, žal ne bi znali pomagati, saj večinoma ne vedo, kaj jim bo sprožilo 

zanimanje. Tako kot nam so glede tega nepredvidljivi tudi sami sebi. Kot Salisbury omeni, 

težava je v tem, da otroci starostne skupine, ki bere slikanice, še nimajo dovolj dobrih 

jezikovnih veščin, da bi jasno izrazili, kaj dobivajo od ilustracij. So precej sugestivni in zaradi 

tega tudi podložni temu, da rečejo, kar mislijo, da odrasli hočejo slišat. 
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5 KVALITETA - DOBRA SLIKANICA 

 

Kakšne so lastnosti dobre slikanice? 

Kvalitetno ilustrirana slikanica ima moč vzbuditi čustva pri bralcu in pustiti neizbrisni pečat. 

Treba se je zavedat tudi dejstva, da so otroci zelo dobri opazovalci, ki ne izpustijo niti enega 

detajla. Besedilo ni nič manj pomembno, saj prav tako kot ilustracija mora biti kvalitetno in 

primerno starostni skupini, ki jo nagovarja. Zato imata oba medija zelo pomembno vlogo in 

odnos, ki ga tvorita lahko presodi v korist ali škodo kvalitete slikanice. Ilustracija namreč 

lahko hitro zasenči besedilo, kar zagotovo ni njen namen in obratno. Zato bom v nadaljevanju 

obravnaval odnos med ilustracijo in besedilom in skozi obravnavo pojasniti, kakšen naj bi ta 

odnos bil. 

5.1 Razmerje podobe in besede 

 

Slikanica je sestavljena iz besedila, ilustracije in vsebinsko oblikovnega odnosa med njima. 

Odnos med besedami in podobami je poseben in včasih precej kompleksen. Vloga obeh mora 

biti dobro premišljena, saj naj bi bila v spoštujočem odnosu, kjer en drugemu služita kot 

nadgradnja in ne potrdilo v smislu ponavljanja dejstev (Salisbury, 2004). 

Odnos med ilustracijo in besedilom je lahko ironičen, subverziven ali pa popolnoma 

kontradiktoren. Postavitev besedila in podob na samem začetku slikanice je tudi velikega 

pomena pri tem odnosu. Tisto, kar razlikuje ilustracijo v slikanicah od slike, je samostojnost 

slike, medtem ko je ilustracija v kritičnem odnosu z ilustracijo, ki je pred njo ali ji sledi. Prav 

to zaporedje ilustracij, skupaj s spremnim besedilom, je tisto, kar naredi slikanico posebno 

umetniško zvrst. 

M. K. Aberšek (2008) je mnenja, da sta tako slika kot besedilo del celote in sta kot taka 

pomembna za otroke pri branju in doživetju slikanice, saj odvzem priložnosti simultanega 

slikovnega in besednega dela slikanice predstavlja motnjo v recepcijskem procesu.  

Tudi Nikolajeva (2003) zagovarja to stališče, saj slikanico primerja z gledališčem in filmom, 

ki sta sintetični tip medija, kjer gledalec šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih 

sredstev doživi smisel celote. 
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Po besedah ilustratorja Remy Charlipa slikanica ne nudi samo zaporedja lepih podob, ampak 

nas seznani tudi z edinstveno knjižno strukturo s pomočjo vzbujanja naše pozornosti pri 

vznemirljivem obračanju strani. Slikanice so kratka zvrst, ampak prav zaradi tega je tisto, kar 

je spuščeno pri ilustracijah, lahko enako pomembno kot tisto, kar je vključeno. (Galda, Sipe, 

Liang & Cullinan, 2013) 

S temo moči ilustracije v primerjavi z besedilom se je ukvarjal J. Hillis Miller (1992). Povzel 

je veliko različnih stališč avtorjev knjig in ilustracij. Posebej je izpostavil Marka Twaina, ki je 

bil mnenja, da ilustracija ne more biti bolj v ospredju kot besedilo, saj naj bi bila vsaka slika 

sama po sebi nejasna, brez točne razlage, ki ji jo lahko ponudi samo besedilo. Po drugi strani 

pa omeni Stephana Mallarmeja in njegov strah pred ilustracijo, ker naj bi veliko odvzemala 

besedilu, mu črpala energijo in je besedilo ob njej samo ''mrtva'' črka na papirju. 

Narava samega odnosa med besedo in podobo v slikanici je taka, da če besedilo ne sodeluje s 

podobo na zanimiv način, bo knjiga kot celota brez uspeha. Isto je v obratnem primeru, če 

imamo fantastično napisan tekst, ki ga dopolnjujejo medle slike, bo vsesplošni vtis slab 

(Salisbury & Styles, 2012). 

''Zato naj bi dobra knjižna ilustracija nadaljevala in nadgrajevala besedilo, ki ga spremlja. 

Ga ne sme presegati, še manj mu nasprotovati, saj so oči otrok zelo pozorne'' (Whalley & 

Chester, 1988, str.11). 

Nodelman (1988) je mnenja, da besede lahko naredijo slike v bogate pripovedne vire zato, ker 

imajo drug način komunikacije kot podobe in s tem tudi spreminjajo pomen slik. Zaradi istega 

razloga lahko tudi slike podobno vplivajo na besedilo.  

Nikolajeva in Scott (2000) trdita, da gre pri odnosu besedila in podobe za zrcaljenje in 

nadgrajevanje napisanega ali pa zapolnjevanje praznin v enem ali drugem mediju. Izrazita pa 

skrb v primeru, če besedilo ali ilustracije popolnoma zapolnjujejo praznine med seboj, ostane 

zelo malo ali celo nič, da spodbuja bralčevo domišljijo in zato ta lahko ostaja tako rekoč 

pasiven. Omenita še John Stephensa, ki pravi, da pomemben princip pri ''inteligentni 

slikanici'' predstavlja zmožnost konstruiranja in izkoriščanja nasprotovanja ali 

kontradiktornosti med besedilom in sliko, tako, da se med seboj dopolnjujeta in skupaj tvorita 

zgodbo, ki temelji na razlikah, ki so med njima. Slike prikažejo določen moment v času, 

redkokdaj več kot enega, kjer dajejo drugačno informacijo v primerjavi z besedilom, če ne 

celo drugačno sporočilo.  

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01009537427&indx=1&recIds=BLL01009537427&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl%28174399379UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&frbg=&tab=local_tab&dstmp=1377394681435&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%28freeText0%29=a+history+of+children%27s+book+illustration&vid=BLVU1
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=BLL01009537427&indx=1&recIds=BLL01009537427&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl%28174399379UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&frbg=&tab=local_tab&dstmp=1377394681435&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl%28freeText0%29=a+history+of+children%27s+book+illustration&vid=BLVU1
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Čeprav Nodelman (1988) prav tako omeni zrcaljenje, je pripomnil, da takoj pri ločitvi teh 

dveh opazimo, da temu ni tako. Ilustracija sama po sebi ne pove iste zgodbe kot besedilo, saj 

si jo vsak posameznik lahko in po navadi si jo razlaga po svoje. Prav tako trdi, da je brez 

konteksta spremljajočih besed vizualni vpliv podob, kot vir občutnega užitka, bolj pomemben 

kot katerakoli pripovedna informacija, ki jo morda vsebujejo. Dodaja še, da vizualno 

informacijo brez besedila, ki bi jo dopolnila, ljudje večinoma napačno interpretirajo in s tem 

se jasno kaže, kako skopa je lahko takšna informacija. 

Opazoval je tudi, kako pogosto se ljudje osredotočijo na detajl na sliki, ki pravzaprav niti ni 

omenjen v zgodbi. Kot primer navede Piattijevo sliko, kjer se pojavlja lisica, sama zgodba pa 

govori o tem, kako miren je gozd, v katerem se je znašel in lisice ne omeni niti v enem 

momentu. Ta pojav razloži na naslednji način in sicer, kar je za umetnika preprosto ozadje za 

tiste, ki ne poznajo specifičnega fokusa, ki ga besede zagotavljajo, postane pomembno dejstvo 

ali informacija, ki jo potrebujejo za razlago. 

Dejstvo pa je, da slike lahko komunicirajo na način, ki ga besede enostavno ne zmorejo. 

Nodelman še zapiše, da slike komunicirajo na bolj univerzalen in lahkoten način v primerjavi 

z besedilom. Zvok, ki ga uporabljamo za komunikacijo med seboj in simboli, s katerimi 

predstavljamo ta zvok v pisani obliki imajo redko kakršno koli pomembno povezavo s 

predmeti, idejami ali čustvi na katere se nanašajo; kot rdeča luč semaforja, ki nam pravi, da 

naj se ustavimo, njihov pomen je zgolj stvar dogovora med tistimi, ki uporabljajo tovrstne 

pripomočke, zatem pa naglasi, da slike, vsaj tiste poznane kot ''realistične'', predstavljajo 

predmete, ki jih upodabljajo, saj je proces razumevanja podob bolj stvar priznanja kot 

dogovorjene kode ali simbolov v primeru besed. Po drugi strani pa poda razlago, da ne 

moremo gledati v drevo in vedeti, da je drevo, brez predhodne klasifikacija v kategorijo 

''drevesa'', s katero primerjamo in pojasnjujemo naš čutni vtis. Poleg tega ne bi niti imeli 

kategorije ''drevesa'', če ne bi imeli besedo zanjo. 

Trdi tudi, da je razlika namreč v tem, da moramo pri besedilu prvo poznati detajle, da bi 

razumeli celoto, pri sliki pa prvo vidimo celoto in šele potem opažamo detajle, ki si jih 

poskušamo smiselno razložit. Slika zoža možnosti povedi ''deček je padel'', saj zoža možno 

interpretacijo situacije in sam razpon verjetnih reakcij na povedano. Na primer, ko imamo 

neko sliko in ji naknadno dodamo besedilo, se naša percepcija same slike spremeni – postane 

bolj specifična. Slika pa lahko vsebuje informacijo, ki ni nujno relevantna za naše 

razumevanje celotne zgodbe. Slika komunicira z nami predvsem prek vizualnega pomena, 
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samo v primeru, da jo besede usmerjajo, nam povejo, na kaj moramo biti pozorni – 

interpretiranje vizualne informacije pod verbalnimi pogoji (Nodelman, 1988). 

5.2 Tipi odnosa med besedilom in ilustracijo 

 

V knjigi Ilustriranje otroških slikanic, Steven Withrow odnos med besedilom in sliko razdeli 

na štiri tipe in sicer: 

 SIMETRIČEN 

 DOPOLNJEVALNI 

 NASPROTUJOČI 

 KONKRETNA POEZIJA 

SIMETRIČEN 

Tak odnos označi kot odvečen, saj naj bi oba medija govorila eno in isto stvar. Meja med 

besedilom in sliko je jasno označena, kot je razvidno iz primera na sliki spodaj, vsak ima svoj 

prostor. Pri ločitvi bi oba povsem jasno ponudila isto informacijo. Tisto, kar je izpostavil kot 

dobro pri takem tipu odnosa je, da lahko pomaga pri učenju branja. 

                                                      

Slika 15: Knjiga je (Lane Smith, 2010) 
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DOPOLNJEVALNI 

Je soodvisen tip odnosa, saj že sam naziv pove, da se besedilo in slika dopolnjujeta, kjer en 

brez drugega ne bi funkcionirala na isti način, vsaj ne v smislu zgodbe. En drugemu dodajata 

moč in pomen. Ta tip zahteva tudi večjo interakcijo s strani bralca, da se zaokroži zgodba, ki 

jo govorita slika in besedilo (slika 16).  

 

Slika 16: V hiši straši (Kazuno Kohara, 2008) 

NASPROTUJOČI 

V takem odnosu je interakcija bralca zelo pomembna, saj besedilo in slika dajeta nasprotujoče 

si informacije. To zna povzročiti zmedo in večjo aktivnost pri otrocih, saj je prisotno 

neujemanje, kjer akter zgodbe govori o nečem in bralec vidi nekaj povsem drugega (slika 17). 

      

Slika 17: Sovražim mojega Medvedka (David McKee, 1996) 
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KONKRETNA POEZIJA 

V tem tipu besede aktivno sodelujejo v sliki, saj niso del ilustracije, temveč sama ilustracija, 

kjer opisujejo točno prikazano dejanje.  

        

Slika 18: Mišji rep (Lewis Carroll, 1865) 

 

Sam odnos med besedilom in ilustracijo je v veliki meri odvisen tudi od tipa slikanice, v 

katerem se oba medija pojavljata, kar tudi določi, kako velika je njuna vloga. Kot že 

omenjeno, oba naj bi bila enakopravna, ampak npr. v knjigah mlajših bralcev ilustracija kot 

medij prevlada. Zato se bom v naslednjem poglavju ozrl na različne tipe slikanice, ki jih 

poznamo in se bom pri tem opiral na razlago Marjane Kobe. 
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6 TIPI SLIKANIC 

Kobetova (1987) izpostavi, da se slikanice razlikujejo glede na avtorstvo, različne 

zahtevnostne stopnje, ustvarjalni postopek, razporeditev besedil in ilustracij v slikanici, izvor 

besedila, iskanje novih likovnih in funkcijskih zmožnosti. 

Avtorstvo 

Glede na avtorstvo navede: 

 izvirno slovensko slikanico, v kateri sta avtorja tako besedila kot ilustracij Slovenca, 

 slikanica slovenskega prevoda tujega besedila, ki vsebuje ilustracije slovenskega 

avtorja, 

 slikanica izvirnega slovenskega besedila in tujih ilustracij, 

 slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi ilustracijami. 

Zahtevnostne stopnje 

''Slikanica kot posebna zvrst knjige ''sledi'' razvojnim obdobjem otroka v širšem razponu od 

zgodnjega pred-bralnega do zgodnjega šolskega obdobja. Zato je razumljivo, da si je ta zvrst 

knjige – pač glede na starost uporabnika, kateremu je namenjena – sama v sebi izoblikovala 

več zahtevnostnih stopenj, tako glede na zunanje oblike, kakor tudi na likovne in besedne 

vsebine. V evropskem slikaniškem prostoru pozna ta zvrst knjige tri zahtevnostne stopnje.'' 

(Kobe, 1987, str. 29). 

Prva zahtevnostna stopnja je leporello, zložljiva kartonska zgibanka, katere značilnost je 

preprostost, saj je bolj igrača kakor knjiga. Ima zelo malo besedila, kar je po navadi samo 

beseda ali največ stavek, saj jo večinoma sestavljajo slike, ki predstavljajo določene predmete 

ali živali. Služijo prepoznavanju in poimenovanju predmetov, ki jih otroci srečujejo v 

vsakdanjem življenju. Ta vrsta slikanice je namenjena starostni skupini od 2.–3. leta, za katero 

je značilno, da tisto, kar tipa tudi rada okuša in zato avtorica izpostavi, da so najbolj likovno 

in funkcijsko učinkovite tiste knjige, ki so narejene iz čistih, jasnih in predvsem nestrupenih 

barv. Značilno je tudi to, da so motivi zelo preprosti, saj se otroci te starosti niso še 

pripravljeni soočiti z perspektivo ali kakršno koli drugo likovno rešitvijo. Cilj take knjige ali 

pripomočka je, da otrok osvoji ''smer'' branja in se nauči povezovati dogodke. 
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Sam leporello, kljub svoji preprostosti, ima tudi več zahtevnostnih stopenj, ki se razlikujejo 

glede na to, kaj zgibanka tematizira in v kakšni likovni ali likovno besedni podobi. Kot prva 

je oblika brez besedila, ki je po navadi namenjena spoznavanju in prepoznavanju živali, 

rastlin, predmetov in situacij ali prizorov iz vsakdanjega okolja. Ilustracija zaseda cel format 

kartona in je jasnih oblik in barv (slika 19). 

 

Slika 19: Jaz sem kavboj (Georgie Birkett, 2007) 

Druga stopnja leporella že vključuje besedilo, ki je večinoma v verzih, ki spremljajo 

ilustracije in pojasnjujejo dogajanje na njih. Na ilustracijah se večinoma pojavljajo vsakdanji 

dogodki, kjer je otrok glavni lik. Prikaz otroka kako se umiva, oblači, se igra in hodi k 

zdravniku. Vse te situacije so otroku, ki bere taka slikanico precej zanimive, saj jih 

prepoznava in so mu blizu. Spodbujajo sposobnost prepoznavanja, poimenovanja in 

pomnjenja. 

M. Kobe navaja, da tretja zahtevnostna stopnja nosi več besedila in uvaja otroka v svet prave 

besedne umetnosti. Gre za obliko, ki vsebuje precej enostavne otroške poezije, saj so otroci v 

obdobju od 2.–3. leta zelo dovzetni za verze, ki jih radi poslušajo in se prav tako hitro učijo. 

Pesmice spremljajo ilustracije živih barv. Tisto, kar otroke osvoji v taki obliki leporella je 

igrivost, ki jo nudi, saj otrok ob branju rim čuti veselje ob ritmu in zvočni barvitosti besed 

(slika 20). 
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Slika 20: Farmer Fred and the County fair (Frank Endersby, 2002) 

Ob leporellu otroci med 2.–3. letom spoznavajo tudi že prvo obliko slikanice, ki še ima trde 

kartonaste liste, ampak po obliki že spominja na ''pravo'' knjigo. Ta predstavlja drugo 

zahtevnostno stopnjo, ki se vsebinsko skoraj da prekriva z drugo in tretjo zahtevnostno 

stopnjo leporella, čeprav otroku odpira širši slikaniški svet. 

Tej stopnji sledi slikanica, namenjena otrokom od 3.–4. leta starosti, ki jo odlikujejo tanki listi 

in zaradi tega in doživljajske zahtevnosti predstavlja tretjo stopnjo slikanice, ki kot taka že 

ima obliko prave knjige. 

Tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek 

''Slikanica kot likovno-tekstovna celota ni preprosto samo ''tenka ilustrirana knjiga'', marveč 

povsem samosvoja celota s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim 

zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige'' (Kobe, 1987, str. 33). 

Tisto, kar jo krasi je organska sprepletenost likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno 

celoto in to je tudi glavna lastnost slikanice, ki predstavlja glavno nalogo ustvarjalcev iste.  

Kobetova navede naslednje tipe slikanice glede na ustvarjalni postopek: 

Avtorska, ki je stvaritev enega samega ustvarjalca, kar pomeni, da sta tako slikovni kot 

besedni material njegovo lastno delo. Specifično za to obliko je kratko besedilo, ki ne more 

samostojno stati izven slikanice, za katero je narejeno. 

Kot drugi tip navede slikanico, v kateri sta dva avtorja, ki večinoma predstavljata stalni tim, 

kjer lahko gre za situacijo, ko oba soustvarjata tako besedilo kot ilustracije ali pa ilustrator že 
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dobi izdelano besedilo, ki ga v sodelovanju s pisateljem ilustrira, lahko pa gre za situacijo, 

kjer je ilustrator, čeprav stalni oblikovalec, ustvarjalno povsem neodvisen od pisatelja. 

Zadnji tip je tisti, kjer soavtorja nista stalni tim. V takem primeru je po navadi eden medijev 

primaren. Lahko je to tekst, ki je primarnega pomena in gre v nadaljnji ustvarjalni postopek k 

ilustratorju ali ravno obratno. Kobetova pri tem tipu ustvarjalnega postopka opozori na 

nevarnost, da se slikovni in tekstovni material ne bi prepletala uspešno in lahko pride do samo 

tako imenovane ''navidezne'' slikanice, ki ni na stopnji zgolj ilustrirane knjige. 

Tisto, kar razlikuje posamezne tipe slikanic je tudi razporeditev besedila in ilustracij. Kakor 

M. Kobe (1987, 37) navaja: ''Pri klasični slikanici je vsaka ilustracija samostojna slika, kjer 

je navadno značilno, da je tekstovni in likovni delež v primernem sorazmerju. Velikokrat je 

besedilo tudi okrašeno z raznimi likovnimi detajli. Besedilo in ilustracija še dokaj samostojna 

elementa.'' 

Poznamo tudi obliko, kjer se ilustracija širi čez vse strani in je del besedila, ki je razdeljeno na 

manjše enostavnejše odlomke, saj je ta tip namenjen mlajšim bralcem, začetnikom in je 

vključen v ilustracijo. 

Kot tretji tip avtorica omeni slikanico, kjer sta besedilo in ilustracija še bolj prepletena. 

Izpostavi ga kot najbolj pogost tip sodobne slikanice. Njegova lastnost je, da ilustrator prozno 

ali verzno besedilo reorganizira tako, da ga po svojem občutku vključi v svoje likovno 

videnje. Kljub tej reorganizaciji avtorica trdi, da besedilo ohrani svojo identiteto. Zapiše: 

''njegova doživljajska sugestivnost in njegovo estetsko sporočilo pa sta v resnici hkratna s 

sliko, v katero sta vgrajena'' (Kobe, 1987, 38). 
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7 SLIKANICA KOT POMOČ PRI UČENJU  

 

''V današnjem vse bolj vizualnem svetu je bistvenega pomena, da se otroci naučijo veščine 

opazovanja in kako ceniti in interpretirati vizualno. Večinoma to pri otrocih pride povsem 

naravno, celo v zelo zgodnjem obdobju, ampak ta občutek se lahko razvija in nadgrajuje z 

spodbudnim in navdihujočim poučevanjem in učenjem kako podrobno in poglobljeno 

analizirati vizualno besedilo. Učenje opazovanja in gledanja skozi risbo razvija vitalne 

vizualno pismene sposobnosti. Žal risanje, kot aktivnost pri osnovnem izobraževanju, je 

pogosto podcenjena'' ( Salisbury & Styles, 2012, 77). 

Tisto, kar slikanica lahko nudi je zagotovo pomoč pri učenju. Vse od samih začetkov, ko se 

otrok uči ločevanja oblik, predmetov, živali, navsezadnje tudi prepoznavanja situacij iz 

vsakdanjega življenja, ilustracija je tu, da ga animira in pritegne. Slikanice na neopazen način 

posredujejo lekcije skozi gledanje, ocenjevanje vizualnega besedila, ki ga podajajo. 

V današnjem času so nam na voljo številni pristopi za izdelavo slikanic. Pri sami izdelavi pa 

ne smemo pozabiti na njihovo vlogo izobraževalnega sredstva, tako z vidika socializacije kot 

tudi osvajanja ali učenja jezika  (Nikolajeva & Scott, 2000). 

Pri sami uporabi slikanice v razredu je treba biti pozoren. Hitro se lahko zgodi, da ne 

izkoristimo vsega potenciala, ki ga kot format ponuja in otroke na ta način prikrajšamo. 

Aberškova kot primer slabe uporabe slikanice navede branje v polkrogu, kjer je bila navada, 

da učitelj prebere besedilo in nato obrne slikanico in naredi bliskovit polkrog pred otroškimi 

očmi. Taka obravnava je po navadi povzročila različne reakcije pri učencih. Eni so se borili za 

boljše pozicije, da bi sedeli v prvi vrsti, kjer jim nihče ne bi zastiral pogleda na slikanico, 

medtem pa so drugi bili prebrisani in so ''neopazno'' premaknili učiteljici za hrbet, da bi lahko 

ilustracije opazovali ves čas branja. To je povzročilo nemir v razredu, kjer bi učiteljica 

zahtevala, da se vsi vrnejo na svoje mesto in imeli enako priložnost ne-videti ilustracije, saj 

naj bi poslušanje slikanice bilo primarnega pomena. (M. K. Aberšek, 2008) 

Ilustracija kot del slikanice se dosti uporablja v šolah, seveda kot pripomoček in ne kot del 

slikanice ter se pojavlja pri različnih predmetih, ne samo pri samem učenju branja. Zanimivo 

pa je, da obstajajo tudi teorije, ki pravijo, da je to dvorezni meč, saj naj bi slika tudi 
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predstavljala moteči element, ker naj bi bolj zavajala otroke, kot jim nudila pomoč, kar je 

morda tudi razlog ''polkrožnega'' branja, ki sem ga prej omenil. 

Na temo ilustracije kot pripomočka pri učenju ali motečega faktorja je veliko pisala 

Goldsmithova (1984), pri tem se je pa opirala tako na svoje kot tudi ugotovitve drugih 

avtorjev. Razen branja ni nikjer omenjeno, da bi v katerikoli drugi sferi učenja ilustracija 

lahko imela negativni efekt. 

Ena izmed teorij, ki jo omeni je teorija Samuelsa (1967), kjer trdi, da kadar imajo otroci pred 

seboj sliko, ki ponazarja besedo, se oni raje osredotočijo na vizualni aspekt kot na besedo, ki 

ga spremlja, kar je problem, ko na testu ne priložijo slike in so zaradi tega zmedeni in niso 

sposobni proizvesti pravilnega odgovora. Po drugi strani odločno trdijo, da ni nedvomnega 

dokaza, ki bi potrdili Samuelsovo trditev. 

Kot pomembno izpostavi, kar je tudi logično, da se začetniki, tisti z malo predhodnega znanja, 

pa tudi tisti z bralnimi težavami najbolj opirajo na slike, medtem ko so vešči bralci že dosti 

bolj samozavestni pri branju in se ne poslužujejo slikovnega materiala v enaki meri.  

Goldsmithova se ozre tudi na problem uspešnosti, in sicer, da se vprašanje ne nanaša toliko na 

to, če se bo otrok naučil brati ob uporabi ilustracije, ampak kako uspešen bo sam učni proces, 

pri čem se uspešnost meri z hitrostjo pridobivanja in natančnostjo hrambe informacij. Omeni 

tudi, da glede na trenutni fond informacij, ki kaže na to, da slike lahko negativno vplivajo pri 

učenju dekodiranja besed, medtem ko otroci raje vidijo zgodbe s slikami, se lahko znajdemo v 

dilemi. Obstaja pa par postopkov, s katerimi bi se dalo problem rešiti. Prvo bi se učitelji mogli 

odpovedati svoji praksi usmerjanja otrokove pozornosti na sliko, če otrok ne more prebrati 

besede. Drugo je pa stvar založnikov, ki bi se lahko izognili postavitvi besedila in slike na isto 

ali sosednjo stran. 

Slednje morda velja pri ilustriranih knjigah za starejše otroke, saj slika tu služi zgolj kot 

spremljevalec zgodbe. Pri slikanici to nikakor ne drži, saj sta ilustracija in besedilo neločljiva 

celota in morata biti obravnavana integralno. Aberškova (2008) to pojasni kot omogočanje 

hkratne recepcije slikovnega in besedilnega dela slikanice. Seveda zmožnost recepcije 

slikanice se razlikuje pri mlajših bralcih in zato jo je treba razvijati, in sicer tako, da prvo 

razvijamo njihovo zmožnost recepcije besedila, za tem slik in šele potem obeh hkrati, kjer pri 

samem zaznavanju morajo biti sposobni tudi razumevanja likovnih in besedilnih signalov. 
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8 SLIKANICA IN KULTUROLOŠKE RAZLIKE  

 

Samo dojemanje slikanic in njenih podob na splošno pri ljudeh, ne samo otrocih, je odvisno 

tudi od kulturoloških in geografsko opredeljenih razlik. Nodelman (1988) trdi, da je 

dojemanje odvisno od predhodnih izkušenj, namreč prvič, ko zagledamo banano, še vedno za 

nas to ni ''banana'' in če nam manjka kontekst, ki nas je pritegnil k objektu, se lahko zgodi to, 

da nam zadeva ne bo dovolj zanimiva, da jo opazimo kot posamezno stvar. To pojasni s 

primerom državljana neke zelo oddaljene severne države, izolirane od sodobne civilizacije, ki 

bi lahko prepoznala banano kot ločen objekt, a na prvi pogled ne bi videl smisla same banane, 

še manj slike s podobo banane. 

Zato mora pri komunikaciji znotraj svoje ali druge kulture avtor paziti, saj je poznavanje 

dejanskega stanja, navad in znanja znotraj kulture bistvenega pomena, da bi komunikacija bila 

uspešna. Npr. ilustratorka Cheryl K. Noll (slika 21) prvo najde zanesljive vire, kot so 

zgodovinske knjige, potuje po svetu, se seznanja z različnimi kulturami in si na ta način 

nabira izkušnje in znanje. Kljub razlikam, ki jih je sama odkrivala, verjame, da so potrebe in 

želje ljudi, ne glede na kulturološke ali geografske razlike precej univerzalne. (Withrow, 

2009) 

 

Slika 21: Harriet Tubman escapes slavery (Cheryl Kirk Noll, 2012) 
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Za razumevanje narisanega mora vsak imeti neko osnovno znanje ali izkušnjo o narisanem, 

saj je brez tega težko razumeti. Dejstvo pa je, da se na tem svetu srečujemo ljudje iz različnih 

držav, drugačnih kultur in s tem drugačnih izkušenj ali predznanj, kar pomeni, da nekaj, kar je 

meni lahko popolnoma samoumevno, drugemu ni nujno znano in lahko, da zanj sploh ne bo 

imelo nobenega pomena. Prej navedeni primer z banano jasno razloži ta problem. Pri otrocih 

je popolnoma isto, saj npr. afriškim otrokom sam koncept Sneguljčice ali Ledene kraljice ne 

bo popolnoma jasen, saj ne poznajo zime v obliki, ki jo poznamo mi. Zato taka slikanica in 

njena simbolna sporočila ne bi ''padli'' na plodna tla pri otrocih, ki ne odraščajo pod našimi 

vremenskimi pogoji. 
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9 SLIKANICE KOT UMETNIŠKA ZVRST 

 

''Umetnost ilustriranja se tradicionalno definira kot način pojasnjevanja ali okrasitev 

tekstovnih informacij s povečevanjem vizualne podobe istih.'' (Salisbury & Styles, 2012, str. 

7) 

Z naraščajočim zanimanjem za slikanice kot grafično obliko se dosti ljudje sprašuje: "Ali je to 

umetnost?" Enako, z več slogovne svobode pronicljivo nanašajoči se na žanr, sprašujejo: "Ali 

je primerna za otroke?" Odgovor na ta vprašanja se zelo razlikuje med različnimi kulturami, 

vendar je mogoče trditi, da je slikanica začela zapolnjevati praznino v pripovedni, 

reprezentativni grafični umetnosti (slika 22).  

 

Slika 22: The Journey (Kow Fong Lee, 2010) 

''Ustvarjanje knjižne ilustracije vključuje razmišljanje in komuniciranje skozi sliko in tekst. To 

je umetnost, ki se jo razvija skozi proces soodvisnih spretnosti opazovanja in risanja''. 

(Salisbury & Styles, 2012, str. 56) 

Slikanica kot taka je element proizvodnje in komercialni izdelek, obenem predstavlja socialni, 

kulturni in zgodovinski dokument, ki kot umetniška oblika temelji na soodvisnosti slik in 

besedila, s hkratnim prikazom dveh nasprotnih strani in napetostjo, ki jo povzroča pri bralcu z 

obračanjem strani (Bader, 1976). 
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Ali je slikanica del umetnost in jo lahko vrednotimo kot umetniško zvrst je odvisno predvsem 

od uspešnega odnosa slike in besedila, ki jo tvorita in likovno literarne kvalitete, ki jo lahko 

ponudi.  

Problem je v tem, da jo večina doživlja kot pedagoški pripomoček, pri tem pa vse druge 

aspekte postavijo v ozadje. ''Gre za resno umetnost in si zasluži enako spoštovanje kot druge 

umetniške zvrsti'' (str. 10). Ima moč vzbuditi čustva, zanimanje in s tem celo vrsto reakcij. 

Umetnost nam zadovoljuje naša pričakovanja, ampak jih obenem presega in nas vseskozi 

izziva in slikanica ni nič drugačna. Kot Nodelman zapiše: ''dobra slikanica ponuja isto kar 

nam ponuja vsa dobra umetnost, to pa je boljše zavedanje samih sebe, nam daje priložnost 

biti bolj človeški'' (1990, str. 285) 
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10 SLIKANICA DANES 
 

V vse bolj globalizirani družbi je realno pričakovati širši trg, namenjen slikanici. Tudi pojav 

elektronskih knjig bi morda lahko prispeval tej širitvi še bolj. Vseeno ni tako lahko kot se zdi, 

saj slikanica kot produkt družbe, kjer se je razvila in jo odraža, kljubuje spremembam in 

ostaja dosledna svoji obliki. 

Ob istem času je vse splošno zavedanje rasti slikanice kot umetnostne zvrsti, mnoge manjše 

države in kulture se zavedajo tudi pomembnosti ohranitve svojega jezika in tradicije skozi 

slikanico. To je tudi razlog, da kljub velikim industrijskim nakladam popularnih in zelo 

razširjenih slikanic povsod po svetu še vedno lahko najdemo bisere v tej sferi. Žal jih zelo 

malo doživi prevod v druge jezike (Salisbury & Styles, 2012). 

Salisbury še zapiše, da v današnjem času vpliv slikanice ne gre prezreti, saj predstavlja prvi in 

glavni vir skozi katerega otroci spoznavajo umetnost, zato bi starši in učitelji morali poskrbeti 

za to, da dobijo izdelke najboljših ustvarjalcev. Slikanica lahko otroku ponudi zavetje, v 

katerem lahko raziskuje najbolj občutljive življenjske teme, kot so ljubezen, ločitev, bolezen, 

nasilje, ustrahovanje in mnogo drugih, ker tabu tema za slikanico ne obstaja. Izrazil je pa skrb, 

ker se je pred kratkim starostna meja pri slikanicah premaknila navzdol in po novih standardih 

naj bi bile primerne samo za otroke do starosti petega ali šestega leta, kar je po njegovem 

mnenju pustilo veliko praznino pri literaturi za otroke do devetega leta. Zato upa, da se bodo 

nova merila spremenila in bo pomen slikanic za to starostno skupino ponovno cenjen. 
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11 LASTNO DELO 

11.1 Slikanice iz zbirke Svet Svetlobe 

 

Svet Svetlobe je zbirka štirih slikanic avtorice Saše Vrandečič, kjer nastopajo vile, škrati in 

druga pravljična bitja. Gre za slikanice, ki otrokom sporočajo, da ni napačno biti drugačen, 

učijo zdravega življenja, soočanja z novim okoljem in smrtjo najbližjih.  

  

Slika 23: Zbirka Svet Svetlobe 

Do sodelovanja je prišlo povsem po naključju, saj je šlo za priporočilo kolegice s fakultete, ki 

je poznala moj stil ilustriranja. Prvi kontakt z avtorico je bil preko elektronske pošte. Poslal 

sem ji fotografije svojih slik, da bi tudi sama dobila vtis o mojem delu, na kar sem dobil 

pozitiven odgovor in tudi prvo pravljico, ki naj bi jo ilustriral. Čeprav sem že kot 

osnovnošolski otrok delal ilustracije za časopise in tudi kasneje v srednji šoli redno ilustriral 

šolski časopis, sem v to sodelovanje vstopil precej naivno in brez pravega znanja, kar morda 

niti ni bilo slabo. 

Prva ilustracija (slika 24) je bila samo ideja, kako naj bi glavni protagonist zgodbe bil 

upodobljen, zato sem jo dal na vpogled avtorici, da preverim, če je to smer, v katero želi iti. 

Seveda je imela ona svojo vizijo, ki sem jo moral upoštevati. Moja ideja je bila, da bi vsi  
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vilinci imeli različne barve kože, kar bi jih razlikovalo od ljudi in med njimi samimi. Avtorici 

se je zdelo bolj smiselno, da bi bili čim bolj nam podobni po barvi kože in je tako tudi ostalo. 

Enkrat, ko sva šla čez celo zgodbo in dorekla vse detajle, sem lahko začel z delom. 

Prvo sem se lotil skiciranja likov in posamičnih prizorov na manjšem formatu. Začel sem 

tako, da sem A4 format papir razdelil na deset prizorov, kjer sem začel razvijat zgodbo v 

slikah. Prizori so sledili zgodbi, ampak to ni pogojevalo redu nastanka skic in kasneje 

ilustracij, saj sem že v samem začetku imel favorite. Za vsak prizor sem se mogel posvetovati 

z avtorico besedila in včasih sem moral upodobiti točno določeno stvar, po kateri je avtorica 

izrazila željo.  

Tisto, kar se mi sedaj zdi zanimivo je to, da sem skice prizorov delal s kemičnim pisalom. 

Samo risanje s kemikom je verjetno bilo osvobajajoče, saj ni možnosti brisanja in je precej ne 

obvezujoče, saj za razliko od svinčnika ni vsakdanji material, ki se ga koristi pri risanju s 

katerim zelo lahko zaidem v nepotrebne detajle. Posebne priprave nisem imel, saj mi je 

tematika pravljičnih bitij že od nekdaj blizu. Po dokončanem skiciranju vseh prizorov in po 

posvetu z avtorico sem začel delo na določenem formatu.  

Določene prizore sem delal tudi posamično, saj je v glavnem šlo za prizore glavnih likov, kjer 

sem moral upodobiti čustva na njihovih obrazih (slika spodaj), pri tem pa paziti, da obraz ne 

izgubi svoje karakteristike in še vedno zgleda kot isti lik. Seveda so se nekatere stvari sproti 

spreminjale. Tukaj sem kot material uporabil svinčnik, čopič in vodo. 

 

Slika 24: idejna skica na levi in končni izdelek na desni strani 
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Kot omenjeno, pri pisanju zgodbic nisem sodeloval, saj sem dobil že izdelano besedilo ob 

naročilu. To je bil eden izmed motečih faktorjev na samem začetku, saj mi ni dopuščalo prav 

velike ustvarjalske svobode. Po drugi strani pa te spodbudi in da inspiracijo, nakaže smer. 

Dobra plat je bila, da sem večinoma lahko izbiral, kateri del zgodbe bom ilustriral. 

Oblikovanje, tipografija in postavitev besedila je bila določena vnaprej, prav tako format 

slikanice. Meni je bila prepuščena samo likovna upodobitev.  

Vse slikanice v tej seriji so sestavljene iz naslovnice, povezovalne in uvodne strani z 

naslovom in podatki avtorjev, kjer se nadaljuje krajši uvod z manjšo ilustracijo in še deset 

ilustracij, ki spremljajo besedilo. Gre za tip slikanice, kjer so ilustracije in besedilo jasno 

ločeni, saj besedilo zajema svojo stran in ilustracija svojo. Besedilo je črne ali bele barve, kar 

je pogojeno s podlago, na katero je tiskano v cilju boljše vidnosti. Tudi sama velikost črk je 

primerna za mlajše bralce, ki so šele začeli brati, saj so tudi tiskane v preprosti, lahko 

prepoznavni obliki. 

 

Slika 25: Naslovnica 

Platnice slikanic so opremljene vsaka z eno ilustracijo, in sicer na naslovnici, medtem pa je na 

zadnji strani kratka predstavitev serije zgodbic in miniaturna ilustracija svetilke. V naslovnico 

je vključen naslov in podoba enega ali več vilincev, ki ne nastopajo v zgodbi. Za vsako 

naslovnico sem uporabil kontrastne barve, kar ni naključno, saj sem na ta način želel pritegniti 

pozornost gledalcev in potencialnih kupcev. 
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Slika 26: Naslovnica slikanice Slabovidnost 

Uvodna ilustracija je manjša, dosti nežnejših barv in upodablja spečega vilinca Jakoba, ki se 

pojavi v uvodu vseh knjig v seriji in v eni tudi nastopa kot junak zgodbe. 

 

Slika 27: Uvodna stan 

Ilustracije, ki spremljajo besedilo zgodbe, so pestrih barv in jih večina zapolnjuje cel format, 

razen tistih, kjer sem želel nakazati bolj zračen prostor in sem zato izkoristil belino papirja, na 

primer pri upodobitvi nečesa neoprijemljivega, kot so sanje. Barve odigrajo največjo vlogo s 
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svojo pestrostjo in kontrastjo, saj sem v ospredju in na samih junakih večinoma uporabil tople 

izstopajoče barve, medtem ko je ozadje bolj hladno.  

 

Slika 28: Ilustracija iz slikanice Aljaževega kužka več ni 

Pri upodobitvi likov sem posebno pozornost namenil človeški podobi, ki jo je avtorica hotela 

za namišljene like. Še vedno sem vključil elemente, ki so jih razlikovali od ljudi, kot so 

velikost, ušesa, krila in manjše število prstov. Za vtis prostora na ilustracijah sem se 

posluževal prostorskih ključev, kot so senčenje, prekrivanje in večanje oziroma manjšanje 

predmetov v odvisnosti od razdalje. 
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Slika 29: Ilustracija iz slikanice Aljaževega kužka več ni 

Tehnika, ki sem se je posluževal je akril na papir. Samo delo z akrili mi je ugajalo zaradi 

hitrosti sušenja, plastificiranega vtisa, ki ga pusti in enostavnega prekrivanja, v primeru, če 

želim kaj spremeniti. Na ta način sem sebi naredil delo čim bolj prijetno in dosegel želeni 

rezultat. 

Po uspešnem ilustriranju prve slikanice sva se z avtorico dogovorila za naslednje tri. Delo je 

potekalo bolj gladko, saj mi je avtorica po parih mesecih skupnega dela že bolj zaupala in 

pustila proste roke. Tudi jaz sem bil bolj sproščen, saj sem poznal njeno vizijo, ki sem jo 

lahko združil z mojo.  
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12 PEDAGOŠKI DEL 

 

Pred parimi leti sem se preselil v Anglijo, kjer je trg nasploh veliko večji in same možnosti 

ustvarjanja v otroški literaturi precej širše. Veliko je avtorjev slikanic in niti dva si nista 

stilsko podobna, saj je sama narava trga takšna, da zahteva vedno nekaj novega, prej 

nevidenega. Zaradi boljšega razumevanja trga sem se odločil primerjati slovenske ilustracije v 

slikanicah z angleškimi, saj sem s slovenskimi odraščal in so mi zaradi tega bolj blizu, kar je 

opazno tudi v mojem načinu ustvarjanja. 

 

12.1 Primerjava slovenske in angleške ilustracije v slikanicah 

 

12.1.1 Analiza slovenske ilustracije 

 

V tem delu diplomske naloge sem izbral nekaj ilustracij različnih slovenskih in angleških 

ilustratorjev, med katerimi sem naredil primerjavo. Najprej sem jih posamično analiziral in 

potem podal mnenje o podobnostih in razlikah. Likovno-pedagoški cilj, ki sem si ga zastavil, 

je, s pomočjo analize obojih in njuno primerjavo spoznati in razumeti naravo otrok kot ciljne 

skupine, ki jo slikanica nagovarja. In na ta način spoznati tudi njihove potrebe v cilju 

izpolnitve zahtev uspešnega dela z učenci. 

Prva ilustracija (slika 30) je delo Ančke Gošnik Godec, za eno najbolj znanih in priljubljenih 

pravljic ''Muca copatarica'' Ele Peroci. Avtorica sledi besedilu in z uporabo toplih, žarečih 

barv ustvari vtis sončnega vremena. Kompozicijsko gledano se na ilustraciji pojavlja 

kombinacija vodoravnih in navpičnih linij, kar daje stabilnost, ampak ob enem deluje tudi 

precej togo. 
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Slika 30: Muca copatarica (Ančka Gošnik Godec, 1957) 

Tisto, kar je zanimivo pri tem primeru je upodobitev otrok. Gre za preprosto upodobitev, kjer 

lahko opazimo obraze, ki so gotovo identični. Edino, kar jih loči je višina, s katero avtorica 

nakazuje starost otrok, različna spalna oprava in frizura, s katerimi loči fante od punc. Kljub 

precej ploskoviti upodobitvi občutek prostora še je, saj vsi, prej navedeni, elementi v ozadju s 

svojo različno velikostjo in položajem to uspešno nakazujejo. 

Marlenka Lucija Stupica je avtorica spodaj prikazane ilustracije. Prvo, kar se opazi so precej 

umirjene, hladne barve, s katerimi želi avtorica ustvariti vzdušje v sami zgodbi, saj gre za 

revnega pastirja. Risba je stilizirana, pa vseeno zelo jasna, brez velikega prostora za ugibanje, 

saj natančno spremlja tekst. Kompozicija je kljub ukrivljenim linijam in navpičnicam precej 

vodoravna in daje vtis miru. Zanimiva je postavitev sonca v samem ozadju na sredino, kjer na 

levi težo nosi grad in na desni gosto poraščen hrib. V ospredju na levi postavi pastirja, kravo 

na desni, kar ustvari ravnotežje. Ilustracija in tekst jasno zasedata svoj prostor vsak zase. 
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Slika 31: Pastir (Marlenka L. Stupica, 1967) 

Naslednja ilustracija (slika 32) je delo Jelke Reichman, zelo cenjene slovenske ilustratorke, za 

katero je značilna realistična upodobitev. Delo je nastalo v šestdesetih letih in je tipični primer 

slovenske ilustracije tistega časa. Samo dogajanje je precej vsakdanje. Občutek prostora 

ustvari s postavitvijo predmetov spredaj in zadaj. Poslužuje se tudi barvnega učinka svetlobe, 

kar je še najbolj opazno pri oknu, kjer s sencami in diagonalnimi linijami ustvari iluzijo 

globine. Kompozicija v samem ospredju je trikotna. Ilustracija sledi besedilu, ampak ga tudi 

dopolnjuje. Precej izčiščena in idealizirana podoba ali preslikava realnosti, kar avtorica tudi 

kasneje ohranja. 

 

Slika 32: Šivilja in škarjice (Jelka Reichman, 1964) 



49 
 

Hišica iz kock je naslov knjige, v kateri lahko najdemo prikazano ilustracijo (slika 33) 

avtorice Lidije Osterc. Takoj se da opaziti, da je povsem nekaj drugega v primerjavi s 

predhodnimi primeri. Pozna se vpliv časa, v katerem je nastala, in sicer leta 1964. Čeprav je 

realizem bil v polnem zamahu, so ga tudi začeli zavračati in so se usmerjali bolj k stilizaciji 

podobe. 

 

Slika 33: Hišica iz kock (Lidija Osterc, 1964) 

Prvo, kar je opazno, je to, da je ilustracija veliko bolj svobodna in neomejena, saj se razteza 

čez obe strani. Kljub poenostavljenosti podobe niso nič manj zanimive. Oba primera odlikuje 

precejšnja dinamika. Barvni kontrasti so, ampak zaradi manjše intenzivnosti ne pridejo do 

izraza. Poslužuje se tudi kontrasta oblik, saj na ta način loči naravo od človeka, kjer so 

stvaritve narave (ptič, deklica, rastline) bolj mehkih oblik, medtem ko stvaritve človeka, kot je 

hiša in obdelano polje bolj matematično ostre. Kompozicija je vodoravna, ravnovesje na obeh, 

sploh na prvi, je precej simetrično. Ob gledanju teh ilustracij človek ne bi pomislil, da datirajo 

iz časov 60. let, saj delujejo zelo sveže, sodobno. 
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Slika 34: Hišica iz kock (Lidija Osterc, 1964) 

Naslednja ilustracija je delo Manček Marjana. Ponovno gre za kompozicijsko skladno urejen 

prikaz situacije, v kateri ključno vlogo igra žival. Prisotna je personifikacija, saj izraz na 

obrazu in telesna govorica nakazujeta človeškost. V samem izrazu in upodobitvi se vidi doza 

humorja, saj se lisica skriva za deblom in na skrivaj nekaj opazuje. Na ta način ilustrator pri 

otrocih, pa prav gotovo tudi pri odraslih, vzbudi zanimanje za lisico kot nastopajoči lik v 

zgodbi.  

 

Slika 35: Ringaraja (Marjan Manček, 2009) 

Gre za dokaj realističen prikaz. Barve so umirjene, podobe pa še dodatno obrobljene s črto. 

Kompozicijsko gledano je prikaz diagonalen, kjer je v ozadju večja nasičenost elementov kot 

protiutež dogajanju v ospredju, saj je lisica dominantni element, prvo zaradi žareče oranžne 

barve, ki jo krasi, zatem tudi zaradi izraza na obrazu. Avtor se ravna po prostorskih ključih in 

uspešno ustvari iluzijo globine. 
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Slika 36: Mišek Miško in Belamiška (Maša Kozjek, 2009) 

Prvo, kar je opazno pri tej ilustraciji (slika 36) je zelo realistična upodobitev živali. Več kot 

očitna je personifikacija, saj so miške oblečene, zelo izraznih obrazov in namesto tačk imajo 

prav človeško oblikovane roke s petimi prsti. Barve so precej skladne. Barvni kontrast med 

dvema skupinama mišk govori o drugačnosti in nestrpnosti. Kompozicijsko gledano je kar 

precej simetrično, čeprav se malo bolj nagiba v desno stran. Jasno so nakazana čustva na 

obrazih junakov. Miške v ospredju pokažejo svojo pripadnost, medtem pa miška v ozadju z 

izrazom na obrazu in položajem rok/nog, kaže nelagodje ob nastali situaciji. 

 

Slika 37: Mišek Miško in Belamiš (Maša Kozjek, 2009) 

Kot sem že pri prvi ilustraciji omenil, ilustratorka upodablja zelo realistično. Precej natančno, 

z veliko detajli, skoraj fotografsko. Barve so tople, prijetne za oko, z veliko sence in 

prekrivanja, s čimer ustvari prostor. Besedilo ni del ilustracije, ampak je ilustracija že sama po 

sebi dosti zgovorna. 

Pri naslednjih dveh primerih (slika 38) gre za popolnoma realističen prikaz rož in predmetov 

iz vsakdanjega življenja. Barvno gledano na obeh prevladujejo bolj umirjeni odtenki, kjer so 

sama risba in linije precej mehke, umirjene. Gre za sinergijo barve in linije. Prostorski ključi 
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so upoštevani s senčenjem, manjšanjem in rahlim bledenjem narisanega in barve v ozadju. 

Tekst je del ilustracije, kjer gre za dopolnjevalni odnos, saj tekst postavi uganko, na katero 

ilustracija da odgovor. 

 

Slika 38: Kaj, le kaj je to? (Polona Lovšin, 2012) 

Spodaj prikazan primer je vzet iz slikanice Lile Prap. Kar odlikuje ta primer in njene slikanice 

nasploh so žive barve, ki delujejo precej mehko. Tudi obrobna linija, kljub temu da je črna in 

precej jasna je še vedno mehka. To mehkobo doseže z uporabo pastelov. Risba je 

poenostavljena, ploskovita in precej jasna. Kompozicija je vodoravna. Vse deluje skladno, 

tako barvno kot po obliki. Ilustracija sledi besedilu in ga dopolnjuje. 

 

Slika 39: Živalske uspavanke: Pred noskom (Lila Prap, 2013) 
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Ana Zavadlav je ena mlajših ilustratork na slovenskem trgu in to se opazi tudi v njenih 

sproščenih, zelo enostavnih upodobitvah. To se jasno vidi tudi na spodnji ilustraciji. Barve so 

precej jasne in mehke, kar ublaži trdo linijo. Kot kontrast modri uporabi žareči barvi, rumeno 

in rdečo. Poigrava se tudi z učinkom temnenja barv, s čemer doseže vtis prostora in volumna 

upodobljenih predmetov. 

 

Slika 40: Kdo nikoli ne miruje? (Ana Zavadlav, 2012) 

Tekst se drži svoje strani in ne prehaja v risbo. Ilustracija je preprosta in nudi jasno 

informacijo. Tudi naslednja je delo iste avtorice, kjer je ilustrirala dobro poznano zgodbo 

Vitomila Zupana, ki je pred tem izšla dvakrat in obakrat je avtorica ilustracij bila Marija L. 

Stupica. Kontrast trde linije in mehkih, skoraj da zračnih barv se pojavi tudi tukaj. Plašček kot 

glavni lik zgodbe je živih barv in je v diagonalno zastavljeni kompoziciji osrednja točka iste. 

Tukaj je veliko več poigravanja s svetlobo. Risba je poenostavljena, kljub temu še vedno 

realistična. 

 

Slika 41: Plašček za Barbaro (Ana Zavadlav, 2015) 
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12.1.2 Analiza angleške ilustracije 

 

Prvo ilustracijo (slika 42) krasi široka paleta barv. Ilustartor se igra z odtenki in svetlobo, saj 

uporablja čiste in mešane barve. Ustvarja barvne kontraste in prehode. Dogajanje je zelo 

pestro in dinamično, kar doseže s kontrastom oblik in velikosti objektov. Ilustracija spremlja 

besedilo, dopolnjuje in celo preseže, saj je tako opisna, da je besedilo skoraj da odveč. 

Kompozicija je diagonalna. 

 

Slik 42: A Child's Garden of Verses (Brian Wildsmith, 1966) 

Spodaj prikazana ilustracija je delo istega avtorja iz obdobja poznih 60. let. Živa barva ozadja 

je prvo, kar presune gledalca, saj ozadje kar žari. Prav nasprotno oranžno rdečim tonom, 

ilustracijo preseka beli tok, zapolnjen z modro sivimi ribami, kar je tudi osrednji del 

ilustracije. 

 

Slika 43: Fishes (Brian Wildsmith, 1968) 
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Risba je stilizirana, celo enostavna, ampak nikakor manj zanimiva. Dogajanje je zelo 

dinamično. Prisotno je ponavljanje neenakomernih vzorcev v ozadju. Tisto, kar krasi to 

ilustracijo so zagotovo barve in kontrasti med toplo/hladnimi in svetlo/temnimi. 

Ilustracija Tate Rusella, ki je precej stilizirana, ploskovita in enostavna. 

 

Slika 44: Time Travel: Ahoy (Rusell Tate, 2007) 

 

Razporeditev elementov na ilustraciji je enakomerna, tako da lahko trdim, da gre za 

uravnoteženo kompozicijo. Ilustrator je popolnoma osvobojen realističnega prikaza. 

Premišljeno uporablja barve s ciljem, da nakaže, kje je center dogajanja. Tudi izraz na obrazih 

nakazuje čustva. 

 

Naslednji dve ilustraciji slikanice ''Dogodivščina krožnika in žlice'' (slika 45) prikaže 

domiselno in zanimivo uporabo kuhinjskih elementov kot junakov same zgodbe, nato pa še 

sama upodobitev. Besedilo je del ilustracije in je polno besednih domislic, primernih za 

odrasle, po drugi strani pa sama upodobitev polna detajlov zagotovo ne pusti otrok na cedilu.  
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Slika 45: The Adventures of the Dish and a Spoon (Mini Grey, 2007) 

Avtorica zelo dobro upodobi čustva na treh ''negativcih'', zraven pa je še komičen moment 

nog. Barve so precej umirjene, vsekakor dobro funkcionirajo s prizorom. Kompozicijsko 

desna stran dominira zaradi velikosti upodobljencev, medtem pa je na levi veliko detajlov, ki 

hitro zavedejo oko. Vse skupaj predstavlja dogajanje pred in za vrati. Zelo domiselno 

narejeno, ilustracija je primerna za več generacij. Naslednja ilustracija je iz iste slikanice. 

Čeprav je zgodba zelo domišljijska, je sam prikaz zelo realističen. Barve so umirjene in 

ustvarijo kontrast vse prej kot umirjenemu dogajanju na ilustraciji. Predmeti so poosebljeni, 

saj so ujeti v situacije, lastne človeku in ob tem tudi kažejo čustva. Uporaba jedilnega pribora 

za ločitev dobrih likov od slabih je zelo bistra in zagotovo jasna otrokom. 

 

Slika 46: The Adventures of the Dish and a Spoon (Mini Grey, 2007) 
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Lesley Withrow je avtorica naslednje ilustracije in ta predstavlja primer nasprotujočega si 

odnosa ilustracije in besedila, saj besedilo govori eno zgodbo, medtem ko gre slika v drugo 

smer.  

 

Slika 47: Ironic spread (Lesley Breen Withrow, 2009) 

To je še toliko bolj poudarjeno z barvo. Medtem, ko protagonistka zgodbe lebdeče ''mirno'' 

spi, kar je upodobljeno v nežnih modrih tonih, se pod njeno posteljo zbuja barvni svet pisanih 

bitij. Kompozicijsko gledano je ilustracija diagonalna. Pojavlja se kontrast izrazito toplih in 

hladnih barv, kar da svoj efekt pri razlikovanju realnega in magičnega sveta. Odnos besedila 

in slike je nasprotujoč, ironičen, kar sproži razmišljanje pri otrocih in jih spodbudi k aktivnem 

sodelovanju branja. Iluzijo globine doseže s temnenjem barve in umikanjem in manjšanjem 

predmetov. 

Naslednja je simbolično opozorilo, čemu bi Zemlja bila podobna brez živali in narave. Zmaji 

predstavljajo ogenj, nevarnost, čeprav na prvi pogled delujejo nedolžno. Tudi besedilo pravi, 

da si ne želijo ostati sami na tem svetu. Voda je še na svetu, samo v vodi ni nič, razen meduz.  
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Slika 48: The troubles with the dragons (Debi Gliori, 2009) 

Ilustracija je zelo zanimiva in pušča veliko prostora za razmišljanje. Otroci se bodo spraševali, 

kam so vse živali izginile. Barvno je zelo dobro rešena ilustracija. Vsa ta sivina na spodnjem 

delu ilustracije postavi rdeče zmaje v samo ospredje, pokaže kako sami so dejansko na svetu. 

Na zanimiv način otroku predstavi pereči problem v svetu – izginjanje živalskih in rastlinskih 

vrst. 

 

Slika 49: The scariest thing of all (Debi Gliori, 2012) 

Tudi v drugem primeru ilustratorka dobro uporabi različne barvne odtenke in oblike za 

dosego kontrasta med levo in desno stranjo. Sprva se zdi, da desna stran nosi težo, saj vsebuje 

veliko več upodobljenih objektov in bolj pestre barve v primerjavi z levo, ampak prav ta 

osamljenost zajčka in njegova senca, skupaj z besedilom ustvarita ravnovesje. Pogled je iz 

ptičje perspektive. 
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Naslednja je humoristično obarvana ilustracija Marka Chambersa. Format je dokaj običajen 

za slikanico, brez besedila, saj bi tukaj bilo odveč. Barvni nanosi so mehki, risba stilizirana, 

poenostavljena. Kljub tej enostavnosti je ilustracija prostorsko razdeljena, saj se elementi na 

njej razlikujejo po velikosti. V samem ospredju je razlit golobji iztrebek, ki nam daje občutek, 

da stojimo za oknom, medtem ko je leteči golob v ozadju. Kompozicija je v ravnotežju. 

 

Slika 50: The Pigeon Poo (Mark Chambers, 2012) 

 

 

Ilustracija iz slikanice The Paper Dolls (slika 51) jasno pokaže simetričen odnos med 

besedilom in sliko, ker oba dajeta isto informacijo, s to razliko, da tudi prostor delita. 

Upodobitve ljudi so zelo poenostavljene-ploskovite, ampak še vedno funkcionalne. Sporočilo 

slike je jasno, brez dvoumnosti. Prostor komaj nakaže z razdelitvijo ozadja na sivo in belo. 

Tak tip slikanice bi bil dober pri učenju branja. 
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Slika 51: The Paper Dolls, Rebecca Cob, 2013 

Zadnja za analizo je ilustracija iz slikanice ''Prosim gospod Panda''. Imamo nevtralno sivo 

ozadje, kar potisne like v ospredje, kjer do izraza pride mehkoba oblik in barvnih nanosov. 

Osrednja točka so seveda raznobarvni krofi, ki kar kličejo pogled gledalca k sebi. Vse je zelo 

poenostavljeno, ampak še vedno uspe prenesti gibanje in čustva upodobljenih. Personifikacija 

je tudi tukaj prisotna. Besedilo je del ilustracije in se ji prilagaja, kar je še posebej opazno pri 

pingvinu na desno strani. S prostorom in iluzijo globine se avtor ne ukvarja. 

 

Slika 52: Please Mr. Panda (Steve Anthony, 2015) 
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12.1.3 Primerjava 

 

Za funkcijo vseh zgoraj prikazanih slikanic velja isto, saj služijo učenju in odkrivanju sveta 

okrog sebe na zabaven način. So tu, da ponudijo izzive in otroke vseh starosti spodbudijo k 

razmišljanju. Razlike seveda so in prva se opazi pri barvi. 

Barva je bistvenega pomena pri ilustracijah za otroke, ker jim omogoča prepoznavanje in 

povezovanje narisanega s svetom, ki jih obkroža. Kljub temu, da avtorji obojih barvo koristijo 

na isti način, v smislu da s kontrasti toplih in hladnih barv naglašujejo čustva, situacije in na 

ta način poskušajo vzbuditi reakcijo v bralcih, se takoj opazi, da je intenziteta istih v angleških 

slikanicah večja. Veliko bolj naglašene so razlike med svetlim in temnim, medtem pa v 

slovenskih prevladujejo bolj umirjene, ne toliko naglašene barve. To je razvidno iz prvih 

primerov slikanic, ki so izšle v približno istem času 60. let. 

Ravnovesje pri slovenskih slikanicah iz obdobja 60. let je precej statično v primerjavi z 

angleškimi, ki jih odlikuje precejšnja dinamika. Značilno za ene in druge je ploskovita, 

poenostavljena risba. Razlika je v odnosu besedila in slike, kjer pri slovenskih besedilo jasno 

zavzema svoj prostor, medtem pa je v angleških že del ilustracije. 

Prostor se tudi razlikuje, sploh pri novodobnih primerih, kjer v slovenskih primerih še vedno 

prevladuje realen vsakdanji prostor, kar je razvidno na slikah ilustracij Ane Zavadlav. Pri 

angleških je pravo nasprotje, ker prevladuje svoboda pri kreiranju, saj ustvarjajo domišljijski 

prostor, poln različnih prizorov in situacij v enem prostoru (slika 50), pa vse do skrajnosti, 

kjer ga upodobijo samo z dvema ploskvama (slika 54) ali celo izpustijo.  

V obojih se z razvojem sodobne slikanice pojavlja vse več slikanic z zgodbami vsakdanjega 

življenja. Živali se še vedno pojavljajo kot nosilci zgodbe. Dane so jim človeške lastnosti, kot 

so zravnana hoja in prikaz čustev z obrazno mimiko. Na slovenskem primeru (slika 39) 

avtorica še bolj počloveči živali, s tem da jih obleče in s tem loči po spolu. Prav v nasprotju s 

tem se avtorji angleških slikanic z uporabo živali želijo izogniti tem informacijam, ki jih 

večinoma s seboj nosijo človeški liki v zgodbah. To je razvidno v primeru Pande, ki hodi 

okrog s krofi. Še vedno so jim dana človeška čustva in se znajdejo v vsakdanjih človeških 

situacijah, ampak avtor še vedno pusti prosto pot interpretaciji bralca. 

Humor kot zelo pomemben element, sploh v novejših primerih slikanic, se pojavlja v enih in 

drugih. Razviden je v ilustraciji Marjana Mančka, kjer lisico s pomočjo izraza na obrazu, 
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vzravnano držo in samim položajem sprednjih nog, ki objemajo drevo, za katerim se skriva, 

predstavi kot zvitega negativca. Mini Grey gre še korak dlje, in sicer z uporabo žlice in 

krožnika kot glavnih protagonistov zgodbe, kjer so bolj ostri elementi jedilnega pribora zaradi 

prav te lastnosti predstavljeni kot negativci. 

Zdi se, da z leti v slovenskih primerih podobe postajajo vse bolj realistične, medtem ko 

enostavnost in sproščena upodobitev prevladuje v angleških. Seveda obstajajo primeri, kot je 

Lila Prap, ki je znana po svoji specifični slikanici, ki jo odlikuje prav enostavnost in 

ploskovitost in je zaradi tega tudi precej uspešna v tujini. Poleg nje se zdi, kot da bi si 

slovenski avtorji iz predhodno prikazanih primerov sledili in nekako nadgrajevali stilsko, 

ampak še vedno nekako ostajali dosledni svojim predhodnikom.  

Problem je verjetno v sami velikosti trga, kjer je okus bralcev dokaj enoličen in vsak izlet v 

neznano je rizičen za sam obstoj na istem. Tudi same založbe se nerade izpostavljajo riziku 

slabe prodaje in raje vzamejo ''preverjeno'' stvar kot nekaj, kar je morda neznano in še ne 

videno, ker je težko pri novih stvaritvah napovedati kaj bo uspešnica in kaj ne. Zato verjetno 

poskušajo ugoditi potrebam in zahtevam odraslih, saj so oni kupci in ljudje smo zelo radi 

nostalgični in radi obujamo otroške spomine. Žal ni samo to problem, saj večina odraslih ni 

dovolj likovno izobražena in je to po navadi vzrok za netolerantnost do novosti, ki je pri 

otrocih precej manjša. Zato se tudi srečujemo s problemom nezanimanja današnjih otrok za 

slikanice, saj jo morda preletijo enkrat in pozabijo ali pa niti to ne. 

Ciljna publika pri obojih je ista, samo se pričakovanja od iste starostne skupine razlikujejo. 

Vrednote so drugačne in zato pride do razlik predvsem v tematiki, ki jo obravnavata. 

Slovenski primeri jasno kažejo, da so v ospredju družina, skupnost, pripadnost družbi, 

medtem pa v angleških tega ni, saj je v ospredju individualizem. Te razlike potrjujejo, da je 

sam nastanek slikanice precej odvisen od zahtev in potreb okolja, v katerem nastaja, saj se 

slikanica tu pojavi kot eno prvih vzgojnih sredstev in vsaka sredina vzgaja posameznike glede 

na svoja pričakovanja in potrebe. Tisto, kar ostaja isto so osnovne zakonitosti slikanice in njen 

namen. 

Prav te zakonitosti nam povedo veliko o sami naravi otrok, katerih lastnost je radovednost in 

neprestana potreba po spoznavanju novih stvari. Seveda ta potreba ni vedno ista in velikokrat 

je potrebna motivacija. Pri slikanicah so tu večinoma ilustracije, da motivirajo, spodbudijo 

zanimanje, po drugi strani lahko tudi tekst spodbuja.  
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Novi čas in generacije otrok zahtevajo vse bolj izvirno likovno govorico v slikanicah, nove 

načine upodabljanja vsebine, kjer poenostavljanje oblik in podob približa ilustracijo otrokom, 

saj samo te lahko enačijo s svojimi risarskimi podobami in se zato pri teh najraje ustavijo.  

Sama kakovost slikanice je zelo pomembna, saj z njeno pomočjo razvijamo otroški estetski 

čut. Kot pedagogi moramo pozorno spremljati otroke, s katerimi delamo in ugotoviti, kaj oni 

potrebujejo, saj izbira določene slikanice ne sme biti naključna. Želimo jih spodbuditi k 

razmišljanju, ugotovitvam, zanimanju in postavljanju vprašanj. Seveda kakovost dela ni 

dovolj, saj šele pravilna obravnava s strani učitelja lahko zadovolji splošne cilje likovnega ali 

katerega koli pouka.  

Dogajanje na ilustracijah je precej interaktivno in vedno ponudi dodatno informacijo, saj 

avtorji želijo aktivne in bistre bralce. Prav tako kot ilustratorji se tudi profesorji pri pouku 

moramo posluževati različnih tehnik pri podajanju snovi in delu z otroci, saj poučevanje lahko 

hitro preide v rutinsko opravilo in kot tako ne bo dalo rezultatov, ki bi jih lahko, saj se bodo 

učenci dolgočasili in s tem zgubimo njihovo pozornost, kar lahko ogrozi cilje, ki morajo biti 

izpolnjeni. 

Eden izmed ciljev je razvijanje sposobnosti opazovanja, kjer je smiselno slikanico uporabiti v 

uvodnem delu kot motivacijo pri likovnem pouku. Na ta način spodbujamo učence k 

sodelovanju, saj jih sprašujemo za mnenje in njihove občutke ob prebiranju slikanice. Tako 

preko razlage prehajamo v osrednji del, kjer učenci spoznavajo likovne tehnike in material, s 

čimer krepimo njihov likovni spomin. Tukaj že lahko usmerimo pogovor na barve, kjer jih 

znova sprašujemo po tistem, kar vidijo. Želimo vedeti, kaj jim barva sporoča, kakšna čustva 

vzbuja v njih in jim skozi ta pogovor lahko predstavimo barvni krog. Sprašujemo jih po 

razlikah med barvami, ki se jih da opaziti. Seznanimo jih s kontrasti in kakšen učinek imajo 

na gledalca. Vse dokler posredujemo likovne pojme lahko slikanico uporabljamo kot 

pripomoček, saj na ta način lahko povezujejo slišano z videnim. Enkrat, ko jasno vse 

razložimo in začutimo, da je pravi trenutek glede na klimo v razredu, slikanico umaknemo in 

posredujemo likovno nalogo. S tem načinom dela lahko olajšamo sebi posredovanje in 

učencem prejemanje informacij. 
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13 ZAKLJUČEK 

 

Živimo v svetu, ki vse bolj temelji na vizualnem in ilustracija kot taka je njegov sestavni del. 

Zgodovinsko gladano je prisotna že dolgo in njena pot razvoja je osko povezana z razvojem 

knjige. Žal je večinoma prezrta in podcenjena, saj jo dostikrat ne doživljajo kot umetnost, 

prav nasprotno, kot kritiko slikarskega dela lahko pogosto slišimo, da je 'ilustrativno'. 

Ne glede na to knjižna ilustracija kljubuje času, zakonitostim in kritikam in se vedno znova 

spreminja in nadgrajuje. S pojavom slikanice se je tudi njena vloga začela spreminjati in je od 

spremljevalca besedil evoluirala in dosegla popolno nadvlado v slikaniškem formatu.  

Ilustracije kot del slikanice so postala eden glavnih spremljevalcev otrok vse od malih nog pa 

do šolskih klopi in tudi kasneje. Spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost, saj ponujajo 

neskončne možnosti interpretacij ob enem pa krepijo predstave o svetu, ki nas obkroža. 

Slikanica prehaja starostne omejitve, kljub temu, da je nekoč bila namenjena le otrokom v 

današnjem času, navdušuje vse več odraslih, saj so sporočila, ki jih ilustracije nosijo polne 

humorja in drame, ki jih tudi starejše občinstvo prepoznava in se z njimi identificira.  

Prednost slikanice in ilustracij, ki jo zapolnjujejo v primerjavi z drugimi umetniškimi zvrstmi 

je prav v tem, da ji pristopamo povsem razbremenjeni, brez potrebe, da vidimo in začutimo 

nekaj ob delu in to pusti prosto pot naravni reakciji in odzivu na ilustracije. 
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