


Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi
Strokovna monografija
Avtorici: dr. Boža Krakar Vogel, dr. Milena Mileva Blažić 
Recenzenta: dr. Alenka Žbogar, dr. Zoran Božič
Lektorica in urednica: Natalija Krese, prof. slov.
Oblikovanje in prelom: Pšenica Kovačič, univ. dipl. oblik., dipl. slik.
Bibliografija: Tomaž Bešter, univ. dipl. fil. 

Izdal in založil: Pedagoški inštitut
Zanj: dr. Mojca Štraus
Tisk: 
Naklada: 300 izvodov
Prva izdaja, drugi natis

Ljubljana, februar 2013

Priprava publikacije Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi je potekala v sodelovanju in
s finančno podporo Pedagoškega inštituta, prek naročila za Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport.

©2013 Pedagoški inštitut

ISBN 978-961-270-113-0 

CIP-Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana



Kazalo

1. DEl:  REcEpcijsKa in sistEmsKa DiDaKtiKa 

KnjižEvnosti Kot izhoDišči za soDobEn KnjižEvni 

pouK

1               iz tEoRijE

1. 1          uvoD

1. 2          REcEpcijsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti

1. 3          sistEmsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti

1. 4          pRimERjava paRaDigEm

2               vpliv DoločEnE paRaDigmE na RazliKE v 

DiDaKtični stRuKtuRi pouKa KnjižEvnosti

2. 1          DifEREnciacija DiDaKtičnE stRuKtuRE 

pouKa KnjižEvnosti

3               uREsničEvanjE v pRaKsi

3. 1          učni načRti

3. 2          bERila

3. 3          sKica izpEljavE učnE uRE na načElih 

sistEmsKE DiDaKtiKE

4               sKlEp

5               litERatuRa

6               viRi

                  pRiloga: pEsmi tonEta pavčKa

2. DEl:   sistEmsKE pRvinE v DiDaKtiKi mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

1               litERaRni sistEm slovEnsKE mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

5

7

7

9

11

16

19

19

26

26

29

33

43

44

45

46

47

49



49

51

54

56

58

62

63

63

64

65

67

67

73

78

85

86

87

92

92

93

1. 1          iz zgoDovinE

1. 2          litERaRno življEnjE soDobnE slovEnsKE 

mlaDinsKE KnjižEvnosti Kot sistEma

1. 3          mlaDinsKa KnjižEvnost Kot pRostoR 

svoboDE

1. 4          Knjižno in nEKnjižno gRaDivo

1. 5          shEma DEjavniKov sistEmsKE DiDaKtiKE 

KnjižEvnosti

1. 6          načEla sistEmsKE DiDaKtiKE mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

2               moDEli obRavnavE pEsmi tonEta pavčKa 

po načElih sistEmsKE DiDaKtiKE mlaDinsKE 

KnjižEvnosti v osnovni šoli

2. 1          tonE pavčEK (1928–2011)

2. 2          pREDlagana bEsEDila tonEta pavčKa v 

učnEm načRtu

2. 3          shEma sistEmsKih DEjavniKov za pouK

2. 4          moDEli obRavnavE pEsmi tonEta pavčKa

2. 4. 1     juRi muRi v afRiKi – 1. RazRED (1. tRilEtjE)

2. 4. 2     bEsEDE za slaDKosnEDE – 4. RazRED (2. 

tRilEtjE)

2. 4. 3     majnicE – 7. RazRED (3. tRilEtjE)

3               sKlEp

4               viRi

                 pRiloga: živi gRaDniK litERaRnEga sistEma

                 sEznam sliK

                 sEznam DiagRamov

                 Kazalo imEn in pojmov



boža Krakar vogel

1. DEl: REcEpcijsKa in sistEmsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti 

Kot izhoDišči za soDobEn KnjižEvni pouK





boža Krakar vogel

1. DEl: REcEpcijsKa in sistEmsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti 

Kot izhoDišči za soDobEn KnjižEvni pouK

1               iz tEoRijE

1. 1          uvoD

Pouk književnosti je eno od dveh temeljnih področij pouka slovenščine 
kot maternega/prvega jezika v javnem šolskem sistemu. Drugo področje je 
jezikovni pouk.1 Pouk književnosti kot del vzgojno-izobraževalnega procesa 
preučuje posebna didaktika, za katero se je v novejšem času uveljavilo 
poimenovanje didaktika književnosti.2

Didaktika književnosti, kakršna se je v procesih posodabljanja (tj. 
osamosvajanja od nesorazmerne odvisnosti od literarne vede in oblikovanja 
interdisciplinarnih podstav) postopoma razvijala od zadnje četrtine 20. 
stoletja3, je za temeljni cilj književnega pouka na vsej šolski vertikali utemeljila 
spodbujanje učenčevega dejavnega stika/komunikacije z literaturo. Ta se 

1     Tako je bilo pred usmerjenim izobraževanjem (zač. 1981) vsaj deloma tudi pri pouku 
tujih jezikov v srednjih šolah, vendar je bila književnost ob uveljavljanju komunikacijskega jezi-
kovnega pouka kot posebno področje izločena. To pomeni, da se učenci sistematično in na celotni 
vertikali srečujejo s književnostjo samo pri slovenščini, kar predstavlja za pouk materinščine (ob 
bolj ali manj opaznem krčenju ur) dodatne vzgojno-izobraževalne obremenitve. Le tu je namreč 
mogoče spodbujati številne nepogrešljive učinke književnosti v psihosocialnem in etičnem razvoju 
osebnosti, npr. razvijanje posameznikove identitete – ob literaturi podoživlja in premišljuje vsakršno 
drugost in drugačnost, jo je sposoben bolje razumeti in se odzivati nanjo; književnost spodbuja 
razvoj kritičnega mišljenja, kulturne zavesti, spoznavanje kulturne zgodovine, kakovosten prehod iz 
pragmatičnega sveta v fikcijo, pridobivanje kulturnega kapitala ipd. (mdr. Juvan 1997, v pripombah 
k UN za gimnazije).
2     V 80. in 90. letih 20. stol. smo kalkirali nemški izraz Literaturdidaktik – književna didak-
tika. Pridružili smo se poimenovalnemu vzorcu za druge specialne didaktike – didaktika angleščine, 
didaktika matematike … Druga specialna didaktika, ki prav tako preučuje pouk slovenščine, je didak-
tika slovenskega jezika. Še starejši izraz je metodika jezika in/ali književnosti, ki se ponekod, npr. na 
Hrvaškem, še uporablja, in še starejši izraz je posebno ukoslovje – knjiga Janka Bezjaka se npr. imenuje 
Posebno ukoslovje slovenskega jezika v ljudski šoli (1906).
3     Torej od novega učnega načrta za osnovno šolo 1984, prek ukinitve usmerjenega izobra-
ževanja v 80. letih, kurikularne prenove v 90. letih in vse do dandanes (Krakar Vogel 2004).
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uresničuje prek branja leposlovnih besedil in spremljajočih komunikacijsko-
interpretativnih dejavnosti. Tako naravnan književni pouk se v najširšem 
smislu zato imenuje komunikacijski, saj gre za literarno-pedagoško 
komunikacijo med tremi poglavitnimi dejavniki, ki so učenec, književnost 
in učitelj, specialna didaktika (tj. teorija tega komunikacijskega procesa) pa 
komunikacijska didaktika književnosti.

Znotraj discipline pa so poleg podobnosti tudi nekatere razlike v pogledih 
na značilnosti in poudarke v komunikacijskem procesu, »odvisno od ocene, 
kateri dajejo najbolj prepričljiva izhodišča za najbolj kakovosten književni 
pouk in kateri člen komunikacije poudarja katera izmed smeri – književnost, 
učitelja, učenca, značilnosti šolskega sistema ali kaj drugega« (Krakar Vogel 
2004: 11). V našem prostoru tako zaznavamo dve temeljni usmeritvi: 
recepcijsko in sistemsko didaktiko književnosti.4

Poimenovanji izhajata iz dveh sodobnih disciplin v literarni vedi – iz 
recepcijske estetike in sistemske teorije literature. Ena in druga imata 
namreč s svojim specifičnim razumevanjem književnosti vpliv na didaktično 
strukturo5 sodobnega književnega pouka.6 A čeprav se poimenovanji 
opirata na literarno vedo, na oblikovanje ene in druge literarnodidaktične 
paradigme vplivajo tudi pedagoško-psihološke teorije učenja in poučevanja 
– konstruktivizem, kognitivizem, izkušenjsko učenje, teorija kompetenc, ne 
nazadnje pa tudi tradicionalna kulturna pedagogika.7

4    Oziroma: literarnorecepcijski oz. literarnosistemski model komunikacijske didaktike 
književnosti (Kordigel Aberšek 2008: 17).
5    Tj. cilje, vsebine, metode, ki so soodvisni in hierarhično strukturirani, odvisni od ciljev.
6    Pogled na součinkovanje literarne vede in književnega pouka skozi čas pokaže, da so na 
didaktično strukturo tega pouka (predvsem v srednjih šolah) ves čas vplivale prevladujoče aktual-
ne smeri v literarni vedi, saj so jim pripadali avtorji učnih načrtov in učbenikov – npr. ob prevladi 
pozitivistične metode so se dijaki učili podatke o avtorjih in dobah, v času interpretativne metode o 
interpretacijah literarnih besedil kot estetskih in avtonomnih artefaktih, vpliv duhovnozgodovinske 
metode pa je usmerjal sprejemnike k obravnavanju duhovnozgodovinskih značilnosti konteksta in 
njihovih znakov v konkretnih besedilih. Poglavitna taksonomska raven pa je bila tja do usmerjenega 
izobraževanja reprodukcija.
7     Kognitivizem: poudarja pomen človekovih mentalnih, predvsem spoznavnih procesov 
pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, pričakovanj, pripisovanj) ter doseganje globljega razumeva-
nja (Marentič Požarnik 2000: 17).
Konstruktivizem: »znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo (konstruiramo) z lastno 
aktivnostjo v procesu osmišljevanja svojih izkušenj« (prav tam).
Izkustveno/izkušenjsko učenje: … »povezuje konkretno izkušnjo z njenim opazovanjem, prouče-
vanjem ter teoretično pojmovno osnovo z aktivnim preizkušanjem … najprimernejša pot za povezo-
vanje teorije in prakse« (Marentič Požarnik 2000: 103–104).
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1. 2          REcEpcijsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti

Recepcijska estetika, ki navdihuje to književnodidaktično poimenovanje, 
je literarnovedna smer, ki pozornost bolj kakor v literarno besedilo samo 
na sebi ali v njegovega avtorja usmerja v bralca in v procese branja (Virk 
1999). Njeni predstavniki ( Jauss, Iser idr.) menijo, da se literarno besedilo 
konkretizira šele z branjem, zato je treba veliko pozornosti nameniti socialnim 
in psihološkim dejavnikom ter procesom bralčevega sprejemanja literature. 
To spoznanje je še posebno pomembno v vzgoji mladega šolajočega se bralca, 
pri katerem je treba upoštevati njegove zmogljivosti in spodbujati njegov 
osebni odziv, primerno doživetje in pogovor o njem.8

Poglavitne značilnosti recepcijske didaktike književnosti9 so zato naslednje:     

Osredotoča se na komunikacijo med učencem bralcem in •	
besedilom oz. na bralčev odziv na besedilo, ki naj bi bil v prvi vrsti 
prijetna, pozitivna izkušnja.

Otrok naj se ob prvem in nadaljnjih branjih besedil senzibilizira •	
za čutno, čustveno, domišljijsko sprejemanje besedil in izražanje 
svojih doživetij.

Ob branju literarnih besedil in izražanju se poglablja vsestranska •	
sporazumevalna zmožnost (komunikacijska kompetenca), 
torej zmožnost tvorjenja in sprejemanja besedil ob poslušanju, 
govorjenju, branju in pisanju. 

Teorija kompetenc: usmeritev v sodobni pedagogiki, ki kot cilj vzgoje in izobraževanja postavlja 
razvijanje posameznikovih kompetenc/zmožnosti fleksibilnega prenosa in uporabe naučenega za 
ustrezno reagiranje v novih kompleksnih problemskih situacijah. Kompetence vključujejo sistem-
sko znanje z več področij, sposobnosti ravnanja s tem znanjem (informativna raven znanja se mora 
izpeljati do formativne ravni) in posameznikova stališča, vrednotenje (Medveš 2006: 20).
Kulturna/duhoslovna pedagogika (predstavnik pri nas je Karel Ozvald: Kulturna pedagogika, 
1927): koncept znanja na prelomu iz 19. v 20. stoletje je pojmoval znanje kot enega ključnih dejav-
nikov človekovega kultiviranja in humaniziranja. Merilo kakovosti znanja ni uporabnost, ampak 
sistematika, povezanost in prepletenost znanja (Ermenc 2006: 21).
8    S tem se posebej ukvarja teorija bralnega odziva, katere začetnica je Louise Rosenblatt 
(Literature as Exploration, 1938), pri nas pa je najvidnejša predstavnica Meta Grosman.
9    Kot posebno disciplino v njenem okviru Metka Kordigel Aberšek (2008) šteje didak-
tiko mladinske književnosti, ki ima specifike v vseh sestavinah didaktične strukture in dejavnikov 
pouka.
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Za boljše zaznavanje literarnoestetskih prvin v branih besedilih •	
bralec sicer potrebuje nekaj literarnega znanja, tj. literarne teorije 
in zgodovine, vendar je to v funkciji širjenja obzorja pričakovanj. 
Nadgrajevanje uporabnega literarnega znanja, potrebnega za 
razmišljujoče opazovanje besedila10, v sistemsko znanje (tj. 
umeščanje spoznanih prvin v hierarhično strukturo pojmovnih 
kategorij, npr. literarnomorfoloških ali literarnorazvojnih) ni cilj 
pouka po paradigmi recepcijske didaktike.

Uspešnost pouka je odvisna od upoštevanja bralčevih pričakovanj, •	
ki naj se jim prilagaja izbira besedil (predvsem sodobna mladinska 
književnost, žanri, v manjši meri še aktualna besedila iz prejšnjih 
obdobij in iz nemladinske književnosti, »ki prikazujejo za bralca 
relevanten, smiseln problem«, Saksida 2008: 24) ter metode 
pouka – v sistemu šolske interpretacije je posebej poudarjena 
uspešna motivacija, doživljajski pogovor, druge oblike opisnega in 
ustvarjalnega izražanja (pisanje, likovno ustvarjanje, uprizarjanje, 
uglasbitve, multimedijski projekti z izrabo računalniške 
tehnologije). 

Učinek oz. cilji takega pouka se uresničijo v motiviranem bralcu, •	
ki zaradi pozitivnih izkušenj z branjem rad posega po branju tudi 
sam in ob prostem času.

Recepcijsko zasnovan književni pouk prek branja in pogovorov •	
o prebranih besedilih uresničuje tudi širše vzgojne cilje: vpliva 
na oblikovanje učenčevih stališč, prepričanj, vrednot, nastavkov 
kritičnega mišljenja, na njegov moralni razvoj in karakterizacijo.

10    »Čeprav tako literarnorecepcijska književna didaktika kot tudi didaktika mladinske 
književnosti podobno ocenjujeta pomen literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega znanja 
za konstituiranje literarnoestetskega doživetja, je rezultat ocene, kdaj lahko podatki o dobi, avtorju 
in ‘drugih sestavinah literarnega sistema’ prispevajo h globljemu literarnoestetskemu doživetju, 
različen. ... ocena, kolikšen delež razmišljujočega opazovanja še prispeva k poglabljanju kakovosti li-
terarnega doživetja, je seveda odvisna od naslovnika … prevelika količina razmišljujočega opazovanja 
lahko prehitro uduši otrokovo pripravljenost sodelovati v recepcijski situaciji …« (Kordigel Aberšek 
2008: 18–19).
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1. 3          sistEmsKa DiDaKtiKa KnjižEvnosti

Kakor recepcijska estetika ima tudi sistemska literarna veda veliko različic.11 
Hkrati pa ima sistemska literarna veda podobno kot recepcijska nekakšen 
najmanjši skupni imenovalec. To je pojmovanje literature kot posebnega 
družbenega (pod)sistema, ki ima enako kakor drugi (pod)sistemi možnost 
oblikovanja, ohranjanja in spreminjanja družbenih odnosov ( Juvan 2000).12 
Takega učinkovanja literature pa ni mogoče pripisati zgolj samim literarnim 
besedilom, ampak tudi družbenim dejavnikom konteksta: avtorju, bralcem, 
razlagalcem (literarnovedni strokovnjaki) in posredovalcem (založniki, 
prevajalci) literature. Zagovorniki sistemskih pojmovanj literature skratka 
menijo, da »ni več mogoče preučevati besedil zunaj (sistemskega) konteksta; 
pomen ni več ontološko pripisan tekstu, temveč je razumljen kot rezultat 
interakcij med tekstom in bralci v kulturnem kontekstu. Za vse sistemske 
in empirične usmeritve je značilno, da poudarjajo vlogo konteksta« (Dović 
2004: 12–13). Pomembno vlogo pripisujejo tudi literarni zgodovini, ki 
preučuje razvoj literarnih sistemov; kot pravi S. Schmidt, mora biti literarna 
zgodovina »usmerjena k povezovanju delovalnika, teksta in konteksta, ne 
pa k avtonomnim tekstom … modelira naj gibanje literarnih procesov v 
nekem zgodovinskem trenutku« (Dović 2004: 66–67).13 Obenem mora biti 
literarna zgodovina tudi uporabna, »sredstvo za produkcijo argumentov za 

11    O tem npr. Juvan 2000, Perenič 2010.
12     V slovenski starejši in sodobni literarni zgodovini poznamo veliko primerov: opazovati je 
mogoče posebne učinke Prešernove Zdravljice skozi čas, od cenzure do kasnejše popularnosti (NOB) 
in himne; ali npr. vlogo pisateljev pri osamosvajanju, dejstvo, da je Boris Pahor aktualen pričevalec 
slovenstva v zamejstvu, ipd.
13     Težnje po razlagi literature v kontekstu so znane že v tradiciji. Tako M. Hladnik (2011) 
zasnove sistemskih literarnovednih usmeritev vidi v pozitivizmu (»Toda – tudi sistemski vidik se 
nam zdi od nekod poznan! Ali nismo obravnavam, ki jih ni zanimalo samo besedilo, temveč cel 
sklop filoloških, psiholoških, zgodovinskih in drugih dejstev, včasih rekli pozitivizem?«) – Ali, kot 
Kosovo duhovnozgodovinsko metodo razlaga T. Virk: »Literatura tako spada s preostalimi podro-
čji duha, kulture, nadstavbe (v heglovskem jeziku: objektivacijami duha) v celoto, ki se spreminja po 
posebnih zakonih v obliki razvojnega procesa skozi zaporedje faz in epoh, in sicer v treh postavkah: 
antropološko stanje subjekta in njegove subjektivitete, njegov položaj v svetu in njegov odnos do 
transcendence.« (Virk 1989: 83–85) O tej metodi zapiše D. Dolinar: »Nekatere sestavine duhov-
nozgodovinske metode, posebno tiste, ki se nanašajo na ustroj literarnih dob in smeri ter tematiko in 
motiviko literarnih del, so bile sprejete v stalen repertoar stroke. Kažejo se predvsem pri obravnava-
nju območij, kot so zgodovina kulture, religije, idej, umetnosti, ki so jih kot relevantne upoštevale 
vse dosedanje oblike literarnoznanstvenega historizma.« (Dolinar 2000: 557) – V luči literarno-
zgodovinske tradicije torej lahko menimo, da je sistemska teorija literature sodobna sociološko 
antropološko orientirana in na kvantitativno metodologijo oprta izpeljava tradicionalnih preučevanj 
literature kot teksta v kontekstu.
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ali proti posameznim okoliščinam v sodobnih literarnih sistemih« (npr. za 
primerjanje, vrednotenje besedil, op. BKV, prav tam).

Za pouk literature in za njegovo didaktiko od tod sledi, da za razumevanje 
literature in vrednotenje njene vloge ni dovolj zgolj brati in razpravljati o 
posameznih besedilih, ampak je treba spoznavati tudi dejavnike ali delovalne 
vloge, ki tvorijo njen kontekst.14 To so »proizvajanje, posredovanje, 
sprejemanje in obdelovanje tekstov« (Dović 2004: 16) oziroma avtor 
(in njegov čas, duhovnozgodovinske, družbeno-ekonomske, kulturne 
okoliščine), založništvo, mediji in prevajanje, bralci, razlagalci (literarna 
veda, kritika). »Tako namesto izoliranih literarnih tekstov in interpretacije 
v ospredje stopijo literarna dejanja, povezana z delovalniki v sistemu. Poleg 
informacije o besedilih in njihovih kontekstih pa mora literarni pouk razvijati 
tudi vzorčno sprejemanje in vrednotenje.« (povzeto po S. Schmidtu, Dović 
2004: 87) 

Sistemska •	 didaktika književnosti temeljni cilj, komunikacijo 
učenca z literaturo, zato razume kot spoznavanje in vrednotenje 
literarnega sistema, na kratko, besedil in kontekstnih dejavnikov.

Branje literarnih besedil tudi v tem primeru ostaja osrednja •	
dejavnost. Vendar se zgolj pozitivna bralna izkušnja nadgrajuje, če 
si izposodimo Kolba, z zahtevnejšim razmišljujočim opazovanjem 
in abstraktno konceptualizacijo, tako da se subjektivno doživetje 
reflektira s podrobnejšim razčlenjevanjem besedila in postavljanjem 
v (med)kulturni kontekst drugih dejavnikov – proizvajanja 
(avtorja in dobe), tudi posredovanja (npr. medijskih predelav), 
obdelovanja (npr. kritiških mnenj, presoj različnih razlagalcev, 
aktualizacij), in to v sinhroni in diahroni perspektivi. Takemu 
procesu ponotranjanja besedila pa sledi novo branje.

Spoznavanje književnosti kot sistema poleg sporazumevalne •	

14    »Po Schmidtovem mnenju sta temeljni nalogi literarnega pouka predvsem dve: naučiti 
dijaka, kako naj sam sodeluje v literarnem sistemu (spoznavanje konvencij) in kako je treba analizirati 
in razumeti literarni sistem (spoznavanje strukturnih in funkcionalnih vidikov literarnega sistema) … 
Namesto da bi besedila le interpretirali, je smiselno preučevati vse štiri delovalne vloge ter vzpostaviti 
ločnico med udeležbo v sistemu in analizo sistema … « (Dović 2004: 86) 
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zmožnosti razvija še druge ključne zmožnosti. V prvi vrsti imamo 
v mislih kulturno, ki v definiciji OECD pomeni:

a) Znanje:

Poznavanje temeljnih izraznih področij umetnosti in kulture, tudi •	
popkulture.

Poznavanje sistema dejstev in primerov umetniških praks iz •	
navedenih področij in njihovega zgodovinskega razvoja.

b) Spretnosti:

Razpravljanje o različnih temah, ki sodijo na področje kulture, npr. •	

književnost, glasba, film, gledališče, likovne umetnosti, fotografija, 
kulturna dediščina, jezik.

Primerjanje ustvarjalnosti posameznega ustvarjalca z drugimi •	

načini kreativnega izražanja.

c) Odnosi, stališča:

Močan občutek identitete, povezan s sprejemanjem različnosti.•	

Pripravljenost za poglabljanje estetske občutljivosti, trajno •	

zanimanje za kulturno življenje.

Razumevanje razvoja kulture, tudi popkulture.•	

Pozitiven odnos do vseh oblik kulturnega izražanja.•	 15

Za tako zastavljeno spoznavanje •	 literarnega sistema je, kot pravi 

15    »Kulturna zmožnost torej pomeni posebno kompleksno kvaliteto posameznika, ki vklju-
čuje sistematično poznavanje pojavov visoke in množične kulture, razpravljanje o njih, morebiti tudi 
dejavno udeležbo pri njih, njihovo kritično vrednotenje in pozitiven odnos do lastne in drugih kultur. 
V tem smislu kulturna zavest pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem posameznika in druž-
be, vpliva na čut za estetskost, hkrati pa na etičnost in zavest o lastni individualni in družbeni identi-
teti. Kulturni pedagog Karel Ozvald (1927) poudarja, da je kulturna razgledanost dodana vrednost 
sleherne izobrazbe, ki šele omogoča žlahtnost v ravnanju z znanjem, čemur v temelju pritrjujejo tudi 
sodobne pedagoške smeri.« (Krakar Vogel 2011: 272)
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tudi S. Schmidt, potrebno literarno znanje kot sistem informacij o 
literarnih pojavih. Potrebno je tako pri interpretaciji posameznih 
besedil kakor pri njihovem medsebojnem primerjanju in uvrščanju 
v literarni sistem. Pri poučevanju literature kot sistema je treba 
spodbujati tako sistemsko kakor uporabno literarno znanje16 – 
sistemsko pomeni, da ima posameznik strukturiran sistem pojmov 
prek učiteljeve razlage ali učbenika (Marentič Požarnik 2000: 72), 
uporabno pa, da zna posameznik iz tega »kataloga« izbirati in 
uporabljati sistemske informacije pri interpretaciji posameznih 
besedil.

Besedila, ki se obravnavajo pri sistemskem pouku, so predvsem •	
tista, ki so za določen sistem in njegov razvoj reprezentativna, 
ključna, kanonizirana, poleg teh pa še tista, ki se vanj vključujejo 
zaradi trajne široke popularnosti, sprejemljivosti za bralce, s 
čimer prav tako vstopajo v literarni sistem. Kot po S. Schmidtu 
povzema M. Dović: »Pomembno je izbrati taka besedila, ki lahko 
skozi diskusijo med učenci pridobijo emancipacijski potencial, 
in tu ni dovolj le posrečena izbira besedila. Razprava o tem, ali je 
treba poučevati staro ali sodobno literaturo oziroma ali je treba 
obravnavati le elitno ali tudi trivialno produkcijo, je zašla v slepo 
ulico: treba je problemsko prikazati širok spekter literature in v šole 
vpeljati diskusijo o literarnem kanonu. Pri tem bo pomagalo, če 
se v šole uvede pojem literature in literarne vede, kot ga zagovarja 
ELZ (empirična literarna znanost, ki je v tesni povezavi s sistemsko 
literarno vedo, op. BKV), ki že na tej ravni razširi preučevanje 
besedil na vse štiri delovalne vloge.« (Dović 2004: 87)

Spoznavanje sestavin •	 literarnega sistema je mogoče tudi ob 
odlomkih literarnih besedil. To se iz določenih razlogov prakticira 
tudi v recepcijski literarnodidaktični paradigmi, v sistemski pa 

16    »Razvoj kompetenc torej ni nasprotje sistematiki znanja (pouka), kot se zdi na prvi 
pogled, pravzaprav je sistematika teoretičnega znanja prvi pogoj za razvitost (kakovost) kompetence 
… Pomembno pa je, da se obe dimenziji načrtujeta tako, da se vsebina (informativna raven znanja) 
izpelje do ravni razvijanja metod za njeno uporabo (formativne ravni). Pot k uporabnosti vsebine 
znanja ne sledi iz vsebine same po sebi, temveč iz metod, postopkov, procesov pridobivanja znanja.« 
(Medveš 2006: 20–21)
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je opravičljivo za spoznavanje in primerjanje različnih motivno-
tematskih in oblikovnih sestavin reprezentativnih besedil v 
literarnem sistemu: »Kajti za pravega bralca, ki želi imeti zmožnost 
razmišljanja o književnosti, ne štejejo posamezne knjige, temveč 
celota vseh. Če bi posvečali pozornost le posamezni knjigi, bi 
tvegali, da izgubimo občutek celote, pa tudi spregledamo lastnosti 
posamezne knjige, ki imajo širši pomen.« (Bayard 2009: 1113)17 
– Ob premišljenem izbiranju in razvrščanju pa je ob odlomkih kot 
relativno zaključenih celotah mogoče tudi bralčevo doživljanje in 
predstavljanje (Krakar Vogel 2006).

Uspešnost pouka je zato odvisna od kakovosti pedagoške •	
interakcije, ki poleg bralne motivacije spodbuja spoznavanje vseh 
dejavnikov, potrebnih za razumevanje in vrednotenje literarnega 
sistema (torej odgovore na vprašanja, kot so: kaj pomeni besedilo 
zame, kaj za sodobni čas, v kakšnih okoliščinah je nastalo, kakšen je 
bil tedaj naš literarni sistem, kakšna njegova kulturna relevantnost, 
kaj o času in delu pravijo tedanji in današnji sodobniki …).

Pri literarnosistemskem pouku literature se oblikuje t. i. kultivirani •	
bralec – bralec, ki bere in interpretira literaturo na ozadju 
poznavanja, razumevanja in vrednotenja dejavnikov literarnega 
sistema, kot dela družbeno-kulturnega sistema, z zavestjo o moči 
literature, da vpliva na posameznika in družbo.

Sistemski pouk literature prispeva zato tudi k oblikovanju •	
celostnega vrednostnega sistema, estetskih, etičnih in spoznavnih 
vrednot učečega. Pri razpravljanju o literarnih pojavih kot 
nosilcih relevantnih etičnih, družbenih in drugih vprašanj je 
obilo priložnosti za bralčevo oblikovanje meril in argumentov, 
prenosljivih na različna področja in v različne povezave.

17                    »Kultiviran nisi zato, ker si prebral neko določeno knjigo, temveč ker se znajdeš med 
knjigami vsega sistema; to pomeni, da moraš vedeti za obstoj takega sistema in biti sposoben poiskati 
vsako posamezno knjigo v razmerju do drugih … Jaz, na primer, nisem 'prebral' Joyceovega Uliksa in 
zelo verjetno je, da ga nikoli ne bom. 'Vsebina' knjige mi je torej neznana; vsebina, ne pa tudi lokacija 
… To pomeni, da sem popolnoma sproščen, kadar se začnem pogovarjati o Uliksu, ker ga lahko 
sorazmerno natančno umestim v razmerju do drugih knjig. Vem na primer, da zgodba temelji na 
Odiseji …« (Bayard 2010: 680)
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1. 4           pRimERjava paRaDigEm

Razlike povzemimo še v spodnji preglednici elementov didaktične strukture 
književnega pouka.

Recepcijska didaktika književnosti Sistemska didaktika književnosti

Temeljni cilj: komunikacija učenca s 
književnostjo pomeni komunikacijo med 
učencem bralcem in besedilom: bralčev odziv 
na besedilo naj bi bil v prvi vrsti prijetna, 
pozitivna izkušnja.

Temeljni cilj: komunikacija učenca z 
literaturo pomeni spoznavanje in vrednotenje 
literarnega sistema, besedil in kontekstnih 
dejavnikov.

Funkcionalni cilj: branje literarnih besedil 
naj senzibilizira učence za čutno, čustveno, 
domišljijsko sprejemanje besedil in izražanje 
bralnih doživetij – razvijanje recepcijske 
sposobnosti. Velik pomen ima tudi 
ustvarjalno pisanje kot izkušnja za dejavno 
branje.

Funkcionalni cilj: branje literarnih besedil 
je izhodišče in cilj razvijanja kompleksne 
bralne sposobnosti. Pozitivna bralna izkušnja 
se reflektira s podrobnejšim razčlenjevanjem 
besedila in postavljanjem v (med)kulturni 
kontekst v sinhroni in diahroni perspektivi.

Čezpredmetni f. cilj: poglabljanje 
vsestranske sporazumevalne zmožnosti 
(komunikacijske kompetence) – tvorjenja 
in sprejemanja besedil ob poslušanju, 
govorjenju, branju in pisanju ter prvin drugih 
ključnih zmožnosti.

Čezpredmetni f. cilj: poglabljanje 
vsestranske sporazumevalne zmožnosti, 
sistematično razvijanje kulturne zmožnosti, 
širših socialnih zmožnosti in drugih ključnih 
zmožnosti/kompetenc.

Izobraževalni cilj: nekaj literarnega znanja, 
tj. literarne teorije in zgodovine v funkciji 
širjenja obzorja pričakovanj, uporabnosti, ne 
pa tvorjenja sistema.

Izobraževalni cilj: uporabno in sistemsko 
literarno znanje o literarnih in kulturnih 
pojavih s sinhrone in diahrone perspektive.

Predmetnovzgojni cilj: razvijanje bralne 
kulture – motivirani bralec, ki zaradi 
pozitivnih izkušenj z branjem rad posega po 
branju tudi sam in ob prostem času.

Predmetnovzgojni cilj: razvijanje bralne 
kulture – kultivirani bralec, ki bere in 
interpretira literaturo na ozadju poznavanja, 
razumevanja in vrednotenja dejavnikov 
literarnega sistema;
razvijanje književne kulture: vrednotenje 
literature kot dela družbeno-kulturnega 
sistema, zavest o vlogi literature, da vpliva na 
posameznika in družbo.18

18                   Razlikujemo med bralno in književno kulturo, ki sta obe predmetnovzgojni cilj književ-
nega pouka. Obe vključujeta določeno znanje, sposobnosti in učenčeva stališča. Bralna kultura 
pomeni s pozitivno motivacijo in izkušnjo pridobljen pozitiven odnos do branja, književna kultura
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Širši vzgojni cilji: oblikovanje učenčevih 
stališč, prepričanj, vrednot, nastavkov 
kritičnega mišljenja, moralni razvoj, 
karakterizacija (moralne vrednote, 
domovinska zavest, socialni čut idr.).

Širši vzgojni cilji: prispevek k oblikovanju 
celostnega vrednostnega sistema, estetskih, 
etičnih in spoznavnih vrednot učečega; 
oblikovanje meril in argumentov, temelječih 
na znanju in izkušnjah, prenosljivih na 
različna področja in v različne povezave.

Literarne vsebine: predvsem sodobna 
mladinska književnost, žanri, v manjši meri še 
aktualna reprezentativna besedila iz prejšnjih 
obdobij in iz nemladinske književnosti.

Literarne vsebine: predvsem besedila iz 
nacionalne in prevodne književnosti, ki so 
za razvoj literarnega in kulturnega sistema 
reprezentativna, ključna, kanonizirana, 
in tista, ki se v literarni sistem vidno 
vključujejo zaradi trajne široke popularnosti, 
sprejemljivosti za bralce. 

Metode uresničevanja ciljev: v sistemu šolske 
interpretacije je posebej poudarjena uspešna 
motivacija, doživljajski pogovor ter druge 
oblike opisnega in ustvarjalnega izražanja 
učencev (pisanje, likovno ustvarjanje, 
uprizarjanje, uglasbitve, multimedijski 
projekti z izrabo računalniške tehnologije). 

Metode uresničevanja ciljev: kakovostna 
pedagoška interakcija v vseh fazah šolske 
interpretacije, ki prek doživljajsko-
problemske obravnave posameznih besedil 
vodi k njihovemu umeščanju v kontekst in 
literarni sistem. 

Recepcijska in sistemska književnodidaktična paradigma sicer izhajata 
iz specifičnih pristopov v literarni vedi, vendar najdemo opravičilo za 
uvajanje ene in/ali druge v kurikulum tudi v splošnem psihosocialnem 
razvoju učencev in v stopnjah bralnega razvoja oz. bralnih vlogah, ki jih 
bralci določenih starosti in okolij privzemajo. Tu lahko pritrdimo Metki 
Kordigel Aberšek: »… mladi bralci pred štirinajstim, petnajstim letom so 
komajda zmožni integracije literarnega dogajanja v širše (socialne, moralne, 
etične) koncepte, sheme, klišeje; ker torej bralec te starosti ni zmožen videti 
literarnega sveta s perspektive generalnih konceptov, pri sestavljanju svojega 
besedilnega pomena ne more upoštevati ne literarnozgodovinskih in ne 
literarnoteoretičnih konceptov … bralec še ni zmožen zaznati, razumeti 
besedilne stvarnosti z vidika avtorjeve sporočilne intence.« (2008: 17)
 
Te sistemsko tvorbene potenciale bralec do določene mere razvija šele na 
stopnji razmišljujočega bralca in bralca interpreta (Appleyard 1991), kar je 
pri nas na stopnji srednje šole, nekako med 14. in 18. letom.

pa na znanju, pozitivnih izkušnjah in širjenju bralne sposobnosti utemeljen pozitiven odnos do 
književnega sistema (do branja knjig in njihove vloge v sistemu, do dejavnosti avtorjev, založnikov, 
razlagalcev, medliterarnih in medkulturnih povezovanj).
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Od tod sledi dvoje:

Najprej to, da ne književnosti ne učencu ne bi koristilo, če bi poskušali na 
vsej šolski vertikali uveljavljati zgolj eno literarnodidaktično paradigmo – 
sistemska je za začetno komunikacijo s književnostjo zagotovo prezahtevna, 
recepcijska na višjih ali najvišjih stopnjah bralnega razvoja pa daje za 
poglobljeno branje posameznih besedil, oblikovanje medbesedilne 
izkušenosti in uvrščanj v sistem premalo vpogleda v okoliščine bralnega 
gradiva. Spodbujati izključevanje med eno in drugo paradigmo v kurikularni 
praksi zato pomeni nižati kakovost književnega pouka in se odpovedovati 
določenim ciljem, ki so sicer dosegljivi tako zaradi narave književnosti kakor 
zaradi napredujočih splošnih in bralnorazvojnih zmogljivosti učencev. 
Usmeritvi je zato produktivno razumeti kot komplementarni in vredni 
uresničitve v javni šoli, saj je s postopnim prehajanjem od ene k drugi 
največ možnosti za senzibilizacijo in akulturacijo mladih do zaključka 
splošnoizobraževalnega šolanja.

Nato pa še, da se v praksi ne ena ne druga paradigma predvsem na vmesnih 
stopnjah bralnega in širšega psihosocialnega razvoja učencev (torej v različnih 
vzgojno-izobraževalnih programih) ne pojavljata v »čisti« obliki, ampak v 
prepletu – tako npr. določene medijske predelave (posredovanje) literarnih 
besedil spoznavajo že predšolski otroci, ki se pogosto srečujejo tudi z živim 
avtorjem, bralno doživetje je po drugi strani predpogoj za kakovostno 
razpravljanje in je prebranih besedil tudi pri maturi.
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2               vpliv DoločEnE paRaDigmE na RazliKE v 

DiDaKtični stRuKtuRi pouKa KnjižEvnosti

Po našem mnenju se dejstvom o smiselnosti vključevanja ene ali druge 
paradigme na primerni stopnji bralnega razvoja oz. bralnih vlog učencev 
ne bo moglo odreči nobeno kurikularno načrtovanje književnega pouka. 
Diferenciacija didaktične strukture, ki jo predlagamo kot izhodišče za 
kurikularno načrtovanje, zato izhaja iz tega, koliko sestavin ene ali druge 
književnodidaktične paradigme (naj) se vključuje v določen vzgojno-
izobraževalni program glede na to, katero stopnjo bralnega razvoja postavlja 
za končni cilj.

Izhodišča za kurikularno načrtovanje diferenciacije književnega pouka po 
osrednjih vzgojno-izobraževalnih programih prikazuje naslednja tabela.

2. 1          DifEREnciacija DiDaKtičnE stRuKtuRE pouKa 

KnjižEvnosti

Kategorija Osnovna šola 
(7.–9. razred)

Gimnazije 4-letne srednje 
strokovne šole

Poklicne šole

Temeljni cilj in 
taksonomska 
členitev

Motivirani 
bralec

Kultivirani 
bralec

Razmišljujoči 
bralec 

Motivirani 
bralec 

Dejaven stik 
učenca z le-
poslovjem

Odločilen 
pomen ima 
začetno pozi-
tivno bralno 
doživetje, ki 
spodbuja na-
daljnje branje, 
razmišljanje, 
doživljajsko-
kritično 
odzivanje in 
vrednotenje.
Pri teh procesih 
bralec razvija 
in uporablja 
domišljijo, 
temeljno 

Začetno bralno 
doživetje je 
motivacija za 
njegovo pogla-
bljanje prek 
razmišljanja, 
raziskovanja 
vsebine in 
oblike, 
razvrščanja, 
primerjanja, 
literarnega in 
zunajliterarne-
ga vrednotenja. 
Pri tem bralec 
pridobiva in 
uporablja

Literarno 
doživetje je 
izhodišče za 
razmišljanje po 
večini o vsebin-
skih, deloma 
tudi oblikovnih 
plasteh besedil, 
za razvrščanje 
in zvečine 
zunajliterarno 
(izkušenjsko) 
vrednotenje. 
Pri tem bralec 
uporablja 
pridobljeno 
literarno in

Odločilen 
pomen ima 
začetno pozi-
tivno doživetje 
(pri pouku 
prebranih 
primernih 
literarnih 
besedil). To je 
motivacija za 
nadaljnje bran-
je, spodbuda 
za razmišljanje 
in izkušenjsko 
vrednotenje. 
Bralec pri tem 
pridobiva
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Razvjanje 
ključnih 
zmožnosti

Sposobnost 
literarnega 
branja

književno 
znanje in 
izkušnje. 

Bralna kultura 
se kaže pred-
vsem kot pozi-
tiven odnos do 
branja.

Zavestno 
razvijanje spo-
razumevalne, 
elementov 
kulturne, 
širših socialnih 
in drugih 
zmožnosti v 
vsem pro-
cesu (znanje, 
spretnosti, 
vrednote).

D: intenzivno 
domišljijsko, 
čutno pred-
stavljanje, 
čustvovanje, 
celostno 
razumevanje; 
intenziven 
pogovor/zapis;

R: povzemanje, 
prevajanje v 
drug kod, 

kompleksno 
literarno in 
zunajliter-
arno znanje in 
izkušnje.

Književna in 
bralna kultura 
se kažeta v vseh 
razsežnostih in 
se povezujeta 
s širšo splošno 
kulturo posa-
meznika.

Ključne 
zmožnosti v 
vseh sestavinah, 
posebno spo-
razumevalna, 
kulturna in 
širše socialne 
zmožnosti.

D: samostojno 
govorno ali 
pisno izražanje 
predstav, 
čustev, 
misli, zaznav 
– izhodišče za 
razmišljujoče 
opazovanje, 
raziskovanje;

R: povzemanje, 
prevajanje v 
drug kod,

zunajliter-
arno znanje ter 
druge izkušnje 
in spoznanja.

Bralna/
književna kul-
tura se kaže kot 
pozitiven od-
nos do branja 
in književnosti 
ter kritično 
razmišljanje 
(predvsem 
o vsebinskih 
plasteh pre-
branega).

Sporazume-
valna in ses-
tavine drugih 
zmožnosti.

D: samostojno 
govorno ali 
pisno izražanje 
predstav, 
čustev, 
misli, zaznav 
– izhodišče za 
razmišljujoče 
opazovanje;

R: povzemanje, 
prevajanje v 
drug kod, 

in uporablja 
osnovne 
literarno-
razvrščevalne 
pojme in 
poimenovanja.

Bralna/
književna 
kultura se kaže 
kot pozi-
tiven odnos 
do branja in na-
klonjenost do 
književnosti.

Temeljna 
pismenost19 
(sporazum. 
zmožnost 
– branje z 
razumevan-
jem), sestavine 
drugih ključnih 
zmožnosti.

D: čutno 
domišljijsko 
predstavljanje, 
zaznavanje, 
čustvovanje; 
intenziven 
pogovor/zapis;

R: povzemanje, 
prevajanje v 
drug kod, 

19                   V raziskavi PISA 2009 je branje z razumevanjem, ki je prepoznavanje vodilnih idej be-
sedila, povezovanje informacij z lastnimi izkušnjami in znanjem, oblikovanje pomena delov besedila, 
temeljna raven bralne pismenosti. (Prvi rezultati PISA 2009, Čakš 2012: 16)
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analiza ključnih 
prvin vsebine 
in oblike;

V20: z 
izkušenjskimi 
merili;

I: nebesedno 
in besedno; 
vodeni (in 
samostojni) 
dialog, 
govorni nastop 
(opisovalni 
nastop na temo 
književnega 
besedila, 
(po)ustvarjalni 
govorni 
nastop); in-
terpretativno 
branje, reciti-
ranje, različna 
vzporedna 
(opisna) in 
(po)ustvarjalna 
besedila.

analiza 
umetniško 
relevantnih 
prvin vsebine 
in oblike, sin-
teza, refleksija 
postokov liter-
arnega branja;

V: z zunaj- in 
znotrajliter-
arnimi merili;

I: (nebesedna 
ustvarjalnost) 
in besedno 
izražanje: 
vodeni in 
samostojni dia-
log, razprava, 
govorni nastop, 
referat; različna 
govorna in 
pisna 
(po)ustvarjalna 
besedila, šolski 
esej, raba strok-
ovnega izrazja;
prizadevanja 
za umetniško 
izražanje lite-
rarnih predlog
(interpreta-
tivno branje, 
recitiranje, 
projektno 
delo, drama-
tizacija, filmsko 
ustvarjanje 
ob besedilu, 
likovne upodo-
bitve bese-
dila, uglasbitev 
pesmi …).

analiza vsebine 
in najbolj 
opaznih prvin 
oblike; sin-
teza, reflek-
sija postop-
kov literarnega 
branja;

V: po večini 
z zunajliter-
arnimi merili 
(družbena 
koristnost, 
etičnost, ustr-
eznost osebni 
izkušnji);

I: (nebesedna 
ustvarjalnost) 
in besedno 
izražanje: 
vodeni in sa-
mostojni dialog 
(razprava),
govorni nastop, 
(referat); 
interpretativno 
branje, reciti-
ranje, različna 
(po)ustvarjalna 
besedila, opisna 
besedila s prvi-
nami šolskega 
eseja, raba 
temeljnega 
strokovnega 
izrazja; 
priložnostna 
prizadevanja 
za umetniško 
izražanje liter-
arnih predlog 
(projektno delo 
…).

analiza ključnih 
sestavin vsebine 
in za razume-
vanje nujnih 
prvin oblike;

V: z 
izkušenjskimi 
merili;

I: nebesedno 
in besedno; 
vodeni dialog
glasno branje, 
govorni nas-
top; različna 
vzporedna 
(opisna) bese-
dila, 
(po)ustvarjalna 
besedila. 

20                   Vrednotenje je dejavnost, ki poteka na podlagi meril. Zunanja (zunajliterarna) pred-
stavljajo koristnost, učinkovitost, družbena pomembnost, moralna vrednost, kakor jih ima bralec v 
svojem znanju in izkušnjah. Notranja (znotrajliterarna) merila izvirajo iz značilnosti vrednotenega 
predmeta, torej iz literarnosti literature (Krakar Vogel 2004).
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Sposobnost 
literarnega 
raziskovanja

Za boljše 
učence, po 
presoji.

Sistematično 
razvijanje: 
interpretacija, 
primerjanje, 
razvrščanje 
v sistem, 
posploševanje, 
vrednotenje.

Priložnostno 
primerjanje, 
razvrščanje v 
sistem.

Posamezne 
sestavine, po 
presoji.

Sposobnost 
ustvarjalnega 
pisanja

Načrtno 
spodbujanje z 
ubesedovan-
jem, upove-
dovanjem in 
tvorjenjem 
(po)ustvarjal-
nih besedil oz. 
njihovih delov 
– cilji: moti-
vacija, razvoj 
senzibilnosti, 
domišljijskih 
predstav, pod-
laga za bralno 
izkušenost 
in izkušnja s 
pisanjem, razvi-
janje jezikovno 
ustvarjalnih 
zmožnosti.

Tvorjenje 
različnih 
(po)ustvarjal-
nih besedil oz. 
njihovih delov 
– cilji: dejavna 
izkušnja za 
kakovostno 
sprejemanje 
literature; 
tudi dejavna 
izkušnja za 
pisanje, razvi-
janje jezikovno 
ustvarjalnih
zmožnosti. 

Tvorjenje 
različnih 
(po)ustvarjal-
nih besedil oz. 
njihovih delov 
– cilji: dejavna 
izkušnja za 
kakovostno 
sprejemanje 
literature; 
tudi dejavna 
izkušnja s 
pisanjem, razvi-
janje jezikovno 
ustvarjalnih 
zmožnosti. 

Ubesedovanje, 
upovedovanje, 
tvorjenje 
(po)ustvarjal-
nih besedil oz. 
njihovih delov 
– cilji: dejavna 
izkušnja za 
kakovostno 
sprejemanje 
literature; 
tudi dejavna 
izkušnja s 
pisanjem, 
razvijanje 
jezikovno
ustvarjalnih 
zmožnosti. 

Književno 
znanje

LT: 
sistematično 
in upo-
rabno znanje o 
zvrsteh, vrstah 
in sestavi 
literarnih 
besedil;

LT: 
sistematično: 
literatura kot 
sistem: literar-
nost – avtor, 
delo, bralec 
in drugi de-
javniki; načini 
obravnave 
literature; raz-
likovanje zvrsti 
in vrst, visoke 
in množične 
literature;
uporaba znanja 
o literarnosti 
in sestavi lit-
erarnih del pri 
interpretaciji in 
primerjanju;

LT: literarnost, 
avtor, delo, 
bralec; 
razlikovanje 
zvrsti in vrst, 
visoke in 
množične 
literature;
uporabno 
znanje o sestavi 
zvrsti in vrst pri 
interpretaciji;

LT: upo-
rabno znanje 
o zvrsteh, 
vrstah, ses-
tavi literarnih 
besedil, nujno 
za razumevanje 
prebranih 
besedil;
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LZ: obliko-
vanje predstav 
o literarnem 
razvoju – 
umestitev 
obravnavanih 
avtorjev in del 
na časovno 
premico;
poglavitni 
predstavniki 
slovenskega 
literarnega raz-
voja v osrednjih 
obdobjih in 
njihovo delo.

LZ: 
sistematično 
in poglobljeno 
poznavanje 
literarno- in 
kulturnozg. 
obdobij ter 
poglavitnih 
predstavnikov 
in del slovenske 
in svetovne 
književnosti; 
uporaba znanja 
pri inter-
pretaciji in 
primerjanju, 
raziskovanju. 

LZ: 
sistematično 
poznavanje 
obdobij in 
poglavitnih 
predstavnikov 
slovenske 
književnosti 
ter vzporednih 
dogajanj in 
predstavnikov 
v svetovni 
književnosti;
uporaba znanja 
pri interpret-
aciji.

LZ: poznavan-
je obravna-
vanih avtorjev 
in del; 
poglavitna 
obdobja in
poglavitni 
predstavniki 
slovenskega 
literarnega 
razvoja – 
umestitev 
na časovno 
premico.

Metode Šolska inter-
pretacija, ki 
vključuje tudi
ustvarjalno-
branje, pisanje,
razlago, 
(multimedi-
jske) prikaze: 
občasno samos-
tojno razisko-
vanje pisnih in 
elektronskih 
virov.

Šolska 
interpretacija 
(poudarjeni 
problemsko-
ustvarjalni 
pristopi), 
vključeno je
interaktivno 
predavanje, 
(multimedi-
jski) prikazi, 
ustvarjalno 
branje, pisanje:
samostojno 
raziskovanje 
pisnih in elek-
tronskih virov.

Šolska inter-
pretacija, ki 
vključuje tudi 
razlago, (mul-
timedijske) 
prikaze,
ustvarjalno 
branje, pisanje: 
samostojno 
raziskovanje 
pisnih in elek-
tronskih virov.

Šolska inter-
pretacija, ki 
vključuje tudi
ustvarjalno-
(branje), 
pisanje,
razlago, (mul-
timedijske) 
prikaze:
občasno samos-
tojno razisko-
vanje pisnih in 
elektronskih 
virov.

Načela raz-
poreditve in 
izbiranja vsebin

Izbira literar-
nih del:
LR-načelo, 
zvrstno-
tematsko n., 
LZ-načelo v 
zadnjem letu;
mladinska 
književnost, 
komunikativna 
besedila iz 
nemladinske 
književnosti 
v zadnjih 
razredih;

Izbira literar-
nih del:
zvrstno-
tematsko 
načelo na 
začetku in na 
koncu,
po večini LZ-
načelo, 
LR-načelo 
vseskozi kot 
komplemetar-
no;
jedro litearnega 
kanona sloven-
ske in svetovne 

Izbira literar-
nih del:
zvrstno-
tematsko in 
LR-načelo 
na začetku – 
zvečine žanrska 
besedila z 
zanimivo tema-
tiko;
LZ- + LR-
načelo v 
nadaljevanju – 
komunikativna 
besedila iz 
literarnega 

Izbira literar-
nih del:
LR- in zvrstno-
tematsko 
načelo večji del 
šolanja – mla-
dinska besedila, 
žanrska bese-
dila z zanimivo 
tematiko (ob 
upoštevanju 
bralnih intere-
sov in poseb-
nosti izobr. 
programa), 
komunikativna
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Literarno-
didaktična 
paradigma

Vsebine iz 
književne 
vede:
lit. teorija in 
lit. zgodovina 
(poudarek na 
poznavanju 
avtorja) v prim-
ernem obsegu 
in globini.

Recepcijska, 
prvine
sistemske.

književnosti; 
medbesedilne 
navezave, 
žanrska bese-
dila;

Vsebine iz 
književne 
vede:
literarna 
zgodovina 
– vzporedna 
obravnava ob-
dobij slovenske 
in svetovne 
književnosti, 
literana teorija, 
»pomožne« 
družboslovno-
humanistične 
vede, 
sistematično, 
vsa leta, v 
primernem ob-
segu in globini, 
v kontekstu 
prebranih 
besedil.

Sistemska, 
prvine recep-
cijske.

kanona sloven-
ske in svetovne 
književnosti; 
medbesedilne 
navezave, 
žanrska bese-
dila;

Vsebine iz 
književne 
vede:
literarna 
zgodovina in 
»pomožne« 
vsebine za 
sistematično 
poznavanje 
slovenskega 
literarnega 
razvoja in 
poglavitnih 
obrisov raz-
voja svetovne 
književnosti;
literarna teorija 
v primernem 
obsegu in 
globini.

Delno sistem-
ska, delno 
recepcijska.

besedila iz 
literature 
slovenskega 
in deloma 
svetovnega lit. 
kanona;
LZ-načelo v 
zadnjem letu 
– poglavitni 
predstavniki 
slovenskega 
literarnega 
razvoja;

Vsebine iz 
književne 
vede:
osnove liter-
arne teorije, 
poglavitni 
mejniki 
slovenskega, 
»pomožne« 
vede, v 
primernem 
obsegu in 
globini.

Pretežno
recepcijska, 
prvine sistem-
ske.
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 Legenda:

SP – •	 sposobnosti
ZN – •	 znanje
VZG – •	 vzgoja       
LT – literarnoteoretsko načelo, •	 znanje literarne teorije

•	 LZ – literarnozgodovinsko načelo, znanje literarne zgodovine
•	 LR – literarnorecepcijsko načelo

D – •	 doživljanje
R – •	 razumevanje
V – vrednotenje•	
I – •	 izražanje
U – •	 uvrščanje

•	 P – primerjanje

Prikazana diferenciacija na temeljih obeh literarnodidaktičnih paradigem 
upošteva splošni psihosocialni razvoj učenca po Piagetu (Kordigel Aberšek 
2008)21, njegov bralni razvoj (Appleyard 1991)22  in sledi razvejanosti našega 
šolskega sistema, to je, da upošteva specifike šolskih programov, kot jih v for-
mulacijah splošnih ciljev navaja šolska zakonodaja. Ti so namreč zasnovani 
skladno z razvojnimi spoznanji in družbenimi interesi, tako da osnovna šola 
zagotavlja temeljno izobrazbo vsemu prebivalstvu, gimnazija pripravlja za 
visokošolski študij, srednje strokovne in poklicne šole pa na mednarodno 
primerljivi ravni dajejo znanje, spretnosti in veščine, potrebne za opravljanje 
poklica (in za nadaljevanje študija).

Uresničevanje predstavljenih modifikacij omogoča skozi sistem osnovno- in 
srednješolskega splošnega izobraževanja zasnovati književni pouk, skladen 
s spontanimi obzorji pričakovanj, širšimi interesi in zmožnostmi učencev 
v posameznih programih ter z družbenimi konvencijami o literarnokomu-
nikacijski kompetenci določenih družbenih skupin. 
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21                   V našem pregledu so upoštevana obdobja: o. intiuitivne inteligence (2./3. do 7./8. leta), 
o. konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (7./8. do 12. leta) in o. abstraktne inteligence (po 12. 
letu).
22                   Upoštevane so bralne stopnje oz. vloge junaškega bralca (7.–12./13. leta), razmišljujo-
čega bralca (13./14.–18. leta), bralca interpreta (po 16. letu).



3               uREsničEvanjE v pRaKsi

Poskusili bomo pogledati, kako se prikazana diferenciacija uresničuje v for-
mulacijah splošnih ciljev, ki opredeljujejo književni pouk v učnih načrtih, v 
didaktičnem instrumentariju v  učbenikih in pri pouku.  

 3. 1         učni načRti

Osnovna šola

Med splošnimi cilji predmeta se na pouk književnosti nanašajo naslednji:

1. Učenci/učenke razvijajo sporazumevalno zmožnost v sloven-
skem (knjižnem) jeziku, tj. zmožnost kritičnega sprejemanja in 
tvorjenja besedil različnih vrst.
2. Učenci/učenke razvijajo pozitivni odnos do branja  umetnost-
nih in neumetnostnih besedil.
3. Učenci/učenke ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil 
razvijajo sporazumevalno zmožnost in tudi pridobivajo književno 
znanje. 

(UN 2011: 6–7)

Gimnazija

Književni pouk naj sledi naslednjim ciljem:

1. Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnost literarnega branja kot 
specifično podvrsto sporazumevalne zmožnosti. Usposabljajo se za 
branje in interpretacijo literarnih besedil: doživljajo, razumevajo, 
aktualizirajo in s pomočjo svojih izkušenj, književnega znanja in 
splošne razgledanosti vrednotijo ter poimenujejo idejno-tematske 
in slogovno-kompozicijske plati literarnih besedil iz domače in 
prevodne sodobne, novejše in starejše književnosti.

2. Dijakinje/dijaki ob interpretaciji razvijajo estetsko in kulturno 
zmožnost …
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3. Dijaki/dijakinje se ob razvrščanju besedil seznanjajo z razvojem 
slovenske književnosti in s sočasnimi smermi, z avtorji in deli iz 
evropske oz. svetovne književnosti ter prek tekstno-kontekstnih 
primerjav, presoj in medpredmetnih povezav razvijajo medkul-
turno zmožnost.

(UN  Gimn. 2008: 6–7)

Srednje strokovne šole

1. Dijaki se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil 
na ravni razmišljujočega bralca: doživljajo, razumevajo, aktualiz-
irajo in s pomočjo svojih izkušenj vrednotijo ter poimenujejo pred-
vsem idejno-tematske (vsebinske) plasti literarnih besedil; ta so iz 
domače in prevodne sodobne, novejše in starejše književnosti.

2. Ob srečevanju z različnimi motivi, temami in idejnimi plastmi 
književnih besedil dijaki razvijajo zmožnost empatije, tolerance, 
moralni in socialni čut.

3. Dijaki se ob branju in razvrščanju besedil sistematično seznan-
jajo z razvojem slovenske književnosti in s sočasnimi temeljnimi 
deli in avtorji iz evropske oz. svetovne književnosti. – Prek spoz-
navanja osnovnih potez literarnega razvoja dijaki razumejo pomen 
slovenske književnosti kot pomembnega gibala v slovenskem kul-
turnem in družbenem razvoju ter spoznavajo njen razvoj in pomen 
v primerjavi z drugimi evropskimi kulturnimi okolji.

(Katalog znanja 2006)

Poklicne šole (3-letne)

1. Dijaki/-nje razvijajo in ohranjajo pozitivno razmerje do lep-
oslovja ter ob branju književnih besedil in pogovoru o njih obliku-
jejo svoj sestav kulturnih in družbenih vrednot.

2. Pri poslušanju in branju umetnostnih besedil se oblikujejo 
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v doživljajsko usmerjene bralce/-ke; razvijajo zmožnost branja 
književnih besedil (ta se kaže v govornih in pisnih ubeseditvah 
doživetja) in občutek, da je branje književnosti lahko vir estetskega 
užitka. 

3.  Dijaki spoznajo najosnovnejše literarnozgodovinske in lite–
rarnoteoretske pojme, potrebne za razumevanje prebranih lep-
oslovnih besedil. 

(Katalog znanja 2007)

Prikazani izvleček iz posameznih učnih načrtov dokazuje, da je v njih že 
dokaj upoštevana zunanja diferenciacija, kot jo povzemamo na teh straneh. 
Pouk književnosti v osnovni šoli tako poteka večji del po načelih recepci-
jsko-komunikacijske didaktike, v gimnazijah po načelih sistemske, pretežno 
tako tudi v srednjih strokovnih šolah, po načelih recepcijske pa spet v trilet-
nih poklicnih šolah, posebno v prvem in drugem letniku.

Z upoštevanjem recepcijske in sistemske literarnodidaktične usmeritve v 
veljavnih učnih načrtih je mogoče zagotoviti kognitivnemu in literarno-
bralnemu razvoju učencev ustrezno stopnjevanje komunikacije z literaturo 
v širino in globino. Književni pouk s tako prilagojeno didaktično strukturo 
v vseh programih lahko ohranja pomembno vlogo v nacionalnem šolskem 
sistemu na tak način, kot ga glede na svoje siceršnje interese in zmožnosti 
lahko dojemajo učenci.23 Na ta način je vsej populaciji omogočeno srečanje 
vsaj z delom kompleksnih učinkov, ki jih ima sistem literatura na posamezni-
ka in družbo in na katere pogosto opozarjajo strokovnjaki: urejanje lastne 
izkušnje v pripoved, vpliv na etičnost, empatijo, inteligenco, ustvarjalno in
kritično mišljenje, višja socialna občutljivost za drugačnost itd. Gre za 
učinke, ki se pokažejo dolgoročno in se jih pogosto zavedamo šele takrat, ko 
v družbi umanjkajo, kot so to že spoznali nekateri šolski sistemi, ki se na prvi 
pogled mnogim zdijo učinkovitejši od našega.24

23                   V desetletjih pred kurikularno prenovo je bil pouk književnosti ob koncu osnovne šole 
že pretežno sistemski. Tako je bilo potem tudi v srednjih šolah, ko je bila didaktična struktura v vseh 
programih enaka, le z nekaj manj obsega v strokovnih in poklicnih šolah. 
24                   Zanimiv poskus so izvedli v Franciji pri šolanju menedžerjev. Ena skupina je imela v 
programu tudi analize umetniških del, druga pa ne. Prva je pokazala bistveno večjo senzibilnost
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3. 2          bERila

Kako se kažejo razlike v berilih za tretje triletje osnovne šole in gimnazijo, 
smo zgolj za ponazoritev preizkusili ob vpogledu v dve berili. Za osnovno 
šolo smo izbrali sestav Svet iz besed (zal. Rokus), za gimnazijo pa sestav  
Branja (zal. DZS). Rezultate  ponazarja spodnja tabela.

Berilo, poglavje Besedila Enote 
didaktičnega 
instrumentarija 
pred branjem 
(povz.)

Enote 
didaktičnega 
instrumen-
tarija po branju 
(povz.)

Glavna para-
digma; dopol-
nila manjšinske 
paradigme 
(poševno)

Svet iz besed 8 
(2007) 
Pogl. Novejša 
književnost 19. 
in 20. stoletja

Pogl. Sodobna 
književnost po 
l. 1975

Tone Pavček: 
Tožba (str. 98)

Marko Pavček: 
Školjka (str. 
53)

Koliko 
pomenov ima 
beseda tožba; 
v katerem 
pomenu je 
uporabljena v 
pesmi.

Povabilo k 
razmišljanju 
o pomenu in 
vrednosti daril.

Stvarna pojas-
nila; vprašanja 
in naloge po 
branju (mdr.: 
narišite plakat 
dogajanja v 
pesmi, naredite 
reklamo za 
pogovarjanje 
…); misel, anek-
dota; kratek 
življenjepis, 
informacija 
o Pavčku kot 
ambasadorju 
UNICEF-a.

Stvarna pojas-
nila; vprašanja 
in naloge
– med njimi 
primerjava 
s školjko na 
Boticcellijevi
sliki Rojstvo
Venere in sim-
bolom podjetja 
Shell; narišite 
plakat, napišite 
obnovo pesmi 
v SMS; kratek

Recepcijska
Pogl. Novejša 
književnost 19. 
in 20. stoletja
Kratek 
življenjepis, 
informacija 
o Pavčku kot 
ambasadorju 
UNICEF-a.

Pogl. Sodobna 
književnost (po 
l. 1975)
Primerjava s 
školjko na Bot-
iccellijevi sliki.

in fleksibilnost pri reševanju zahtevnih profesionalnih problemov. – Na Finskem so pri šolanju 
zdravstvenih delavcev naknadno uvedli študij literature, saj so ugotovili primanjkljaje v empatiji 
udeležencev.
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življenjepis, 
brez omembe 
povezave s T. 
Pavčkom.

Branja 4 
(2011)
Pogl. Pesništvo

Tone Pavček: 
Še enkrat 
glagoli (str. 27)

Take dežele ni 
(str. 28)

Značilnosti 
Pavčkove 
poetike med 
tradicijo in 
modernizmom; 
variacija na 
predhodno 
pesem Glagoli, 
umestitev 
v zbirko 
Dediščina 
(1983), 
omemba sinove 
smrti.

Umestitev v 
zbirko Goličava 
(1983), prema-
govanje tragike.

Vprašanja 
za komenti-
ranje glagolskih 
pomenov, 
vrednotenje 
sporočil pos-
ameznih 
kitic, izreka-
nje mnenja; 
napotitev na 
spletni intervju 
s Pavčkom.

Vprašanja 
za komenti-
ranje pesniških 
podob; ute-
meljevanje, ali 
bi pesem lahko 
označili kot 
hvalnico; prim-
erjava domov-
inske tematike z 
Dumo; povezo-
vanje podobe 
skrivnostnih 
gozdov z 
zgodovinskimi 
dogodki in ak-
tualnimi odnosi 
v naši družbi;
Pavčkov 
življenjepis, 
opozorila na 
mladinsko 
pesništvo, 
prevajalstvo, 
esejistiko.

Sistemska
Vprašanja 
za komenti-
ranje glagolskih 
pomenov, vred-
notenje sporočil 
posameznih 
kitic, izrekanje 
mnenja.

Delu z bese-
dilom so od 4 
namenjena 3 
vprašanja  po 
branju.

Vprašanja za 
komentiranje 
pesniških podob; 
utemeljevanje, 
ali bi pesem 
lahko označili 
kot hvalnico;
4 vprašanja po 
branju pesmi 
od skupno 6 
so za delo z 
besedilom.
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V tabeli so razvidne naslednje podobnosti in razlike:

a) Podobnosti, prvine recepcijske didaktike:

V obeh •	 berilih je obravnavana poezija sodobnega pesnika Toneta 
Pavčka.

V obeh berilih je velika pozornost posvečena znotrajbesedilni in-•	
terpretaciji, skladno z načelom, da je v obeh didaktičnih usmeritvah 
delo z literarnim besedilom temeljna dejavnost (branje in interpre-
tacija besedila sta v obeh paradigmah izhodiščni dejavnosti).

b) Podobnosti, prvine sistemske didaktike:

V •	 SIB 8 je avtorjev življenjepis in slika, v njem napotitev na spletno 
stran Cobissa – pogledati knjige Toneta Pavčka, namig na Pavčkovo 
ambasadorstvo v UNICEF-u.

V •	 Branjih 4 je naloga, ki usmerja dijake na spletno stran rtvslo.si, 
da si ogledajo intervju s Tonetom Pavčkom.

V •	 Branjih 4 je prav tako avtorjev življenjepis s sliko, ki pa omenja 
tudi pesniški in prevajalski opus.

V •	 SIB 8 je medbesedilna aluzija na Prešerna pri besedni igri s 
pesnikovim priimkom.

c) Razlike:

V •	 SIB 8 je obravnavano le eno Pavčkovo besedilo in ni namigov 
na druge Pavčkove pesmi. Tudi uvodne dejavnosti pripravljajo mi-
selno shemo le za recepcijo predstavljene pesmi (ni npr. namigov 
na Pavčkovo mladinsko pesništvo).
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V •	 Branjih 4 (2010) sta obravnavani dve Pavčkovi pesmi (Še enk-
rat glagoli, Take dežele ni).25  Uvodna besedila umeščajo pesmi v 
ustrezno zbirko in pojasnjujejo njihove motivno-tematske in ob-
likovne značilnosti. Med njimi je pojasnilo o sinovi smrti kot raz-
logu za prevladujočo tematiko zbirke Dediščina (1983). – Vse to se 
ujema z načeli sistemske didaktike, umeščati prebrano posamezno 
besedilo v kontekst. 

V •	 SIB 8 ni vzpostavljena povezava z Markom Pavčkom, tudi pred-
stavljenim v berilu. V Branjih 4 je povezava vzpostavljena, a zgolj 
kot pojasnilo.

Med vprašanji in nalogami je v •	 Branjih 4 več takih, ki segajo v kon-
tekst, npr. k primerjavam z Dumo, k prepoznavanju prvin tradi-
cionalne in moderne lirike v pesmih, najdemo tudi usmeritev k 
raziskovanju in opredeljevanju do novejše zgodovine.

V •	 SIB 8 so tudi domišljijsko ustvarjalne naloge, ki spodbujajo ust-
varjalnost, npr. likovno, medijsko.

Kot ilustrativno gradivo je v •	 Branjih 4 uporabljena reprodukcija 
slikarskega sodobnika Toneta Lapajneta s pesmijo Take dežele ni 
skladnim motivom (Barjanska zemlja).

Primerjave, čeprav zgolj skicirane, potrjujejo, da je diferenciacija po načelih 
ene in druge didaktične usmeritve izpeljana, nemara še preveč dosledno. 
To pomeni, da daje v primeru osnovnošolskega gradiva premalo liter-
arnega znanja, ki bi se ga lahko pridobilo spontano ob danostih tematike; 
srednješolsko pa nekoliko zanemarja dijakovo prvotno spontano recepcijo, 
ki bi nekatere probleme, o katerih dijak kasneje razmišlja, vzpostavila kot 
prvotno bralno izkušnjo.

 25                   V prvi verziji Branj 4 (2003) je bila še pesem Potepuhu. Obseg Branj je bilo namreč 
treba zmanjšati zaradi praktičnih potreb založbe in uporabnikov.
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3. 3          sKica izpEljavE učnE uRE na načElih sistEmsKE 

DiDaKtiKE

Spodnja tabela prikazuje skrčen zapis učne ure o Tonetu Pavčku (TP) po 
načelih sistemske didaktike književnosti v oktobru 2010. Nastala je ob opa-
zovanju posnetka učne ure na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Učiteljica je 
prof. Mojca Osvald.

Potek didaktične komunikacije – dejavnosti 
učitelja (U) in dijakov (D)

Opombe opazovalca

U: Če se pogovarjamo o sodobni slovenski 
liriki, o intimizmu, potem bi vi morali pomis-
liti na katera štiri imena?

Faza uvodne motivacije se prepleta s fazo 
umeščanja besedila v kontekst.26

D: Zlobec, Kovič, Pavček, Menart.

U: Spoznali smo že Menarta in Koviča. 
Današnja ura bo namenjena TP.

Na tabli se prikažeta dva pesnikova portreta – 
nasmejan in resen.

U: Kaj o njem že veste?

D: Pesmi za otroke, Juri Muri v Afriki … Umestno opozorilo na že znana srečanja 
z mladinsko poezijo kot že znano bralno 
izkušnjo.

U: Obstajata dve sliki TP, radostna, nasme-
jana in bolj resna. Kaj se skriva pod slikama? 
Zadeva njegovo življenje in delo. In otroke. 
Kdo bi se skrival pod nasmejanim, kdo pod 
resnim portretom?

Dijaki so izzvani, da s pomočjo morebitnih 
znanih biografskih dejstev rešijo problem 
Pavčkovih dveh »obrazov«, pesimističnega 
in optimističnega, kar je tudi idejno-tematsko 
jedro njegove poezije. Izkušnja z reševanjem 
kontekstne biografske »uganke« je torej 
podlaga za kasnejše sprejemanje besedil.

D: Ja, pod resnim morda žena?

U: Ne, ženo sem izločila. TP ima oz. je imel 
dva dosti znana otroka.

Pod Pavčkovima slikama se pokažeta na 
interaktivni tabli še sliki obeh otrok.

D: Saša Pavček, igralka, dramatičarka, piše 
monodrame.

Umestno opozorilo na dejavnost Saše Pavček, 
prepoznavne osebnosti, dobro izkoriščena 
priložnost za širjenje kulturne razgledanosti.

26                   Sodoben metodični sistem šolske interpretacije je niz stratgij za skupno interpretacijo bese-
dil pri pouku. Omogoča preiti skozi temeljne spoznavno-sprejemne stopnje literarnobralne komunika-
cije – doživljanje, razumevanje, vrednotenje/primerjanje, uvrščanje literarnega besedila. Vsebuje sedem 
faz oziroma korakov: uvodna motivacija, najava besedila in umestitev, interpretativno branje, izražanje 
bralnih doživetij, razčlenjevanje besedila, sinteza in vrednotenje, nove naloge (Krakar Vogel 2004).
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U: Ja, imel je pa še sina.

D: Marka.

U: Ja, pri dvajsetih je storil samomor. TP si je 
dovolil, da je javno spregovoril tudi o tej svoji 
boleči izkušnji. Tule imam dve pesmi, pa si ju 
razdelite.

U: Za vas imam besedilo, Sonet za sina. 
Pesem na hitro preletite, pa jo bomo potem 
skupaj prebrali.

Razdeli tiskane kopije, besedilo Sonet za sina 
se projicira tudi na tabli.

D: Besedilo na glas bere dijakinja.

U: Besedilce ima naslov sonet. Je to klasičen 
sonet?

D: Ne, morali bi biti dve trivrstičnici, pa je le 
ena, nato pa dvovrstičnica.

D: Stopica, verz ni laški enajsterec. Navezovanje na literarno znanje sledi 
neposredno branju in nekoliko prehitro. 
Sistemskodidaktično je primerjanje med 
znanim in novim literarnim pojavom ustr-
ezno, vendar se je v dani obravnavi izog-
nilo izražanju prvih osebnih bralnih vtisov 
dijakov – to pa najbrž ne bi bila primerjava s 
klasičnim sonetom.

U: Kaj pa besedilo približa sonetu?

D: Tema. Izpovedno besedilo.

U: Po eni strani se avtor umika, po drugi raz-
kriva. Umika se skozi kateri glagol, približuje 
pa skozi kateri osebni zaimek?

D: Pravijo – govori se, sliši se. Kontrast: jaz. Razčlenjevanje besedila, približevanje 
pomenu in smislu se nadaljuje s slovnično-
pomensko analizo ključnih besed. Izrabljeno 
je slovnično znanje – prepoznavanje in vloga 
nedoločnika kot neosebne glagolske oblike v 
kontrastu z osebnim zaimkom. – Obravnava 
se od konteksta smiselno seli v imanentno 
interpretacijo besedila.

U: Kaj želi sporočiti s pravijo – imeti?

D: Množica, posameznik, nestrinjanje z 
množico.
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U: Kaj pravi naslov? Če preberete pesem, ali 
je sin kjerkoli omenjen?

U: Kaj morate torej vedeti, da veste, da gre 
za sina?

D: Poznati življenje TP.

U: Da, morate poznati zaledje, vedeti, da je 
TP sina izgubil. Potem bolje razumete, da mu 
ni, tako kot nekaterim, pomembno samo, da 
imajo nekaj, ampak da imaš nekoga rad.

Nazorna utemeljitev smiselnosti poznavanja 
dejstev iz literarnega sistema za razumevanje 
posameznega besedila.

U: H kateremu obrazu sodi ta pesem?

D: K resnemu. Umestitev pesemskega sporočila v idejno-
tematsko dvopolnost Pavčkove poetike.

U: Ja, k resnemu. Če preidemo k osredn-
jim pesmim TP, bi si ogledali dve pesmi, 
Glagole in Še enkrat glagole. V Branjih 4 
imate samo Še enkrat glagoli, ker je samo to 
besedilo predvideno za obravnavo. – A, če 
slišite naslov Še enkrat glagoli, potem morate 
vedeti, da je bilo še nekaj prej. In če hočemo 
razumeti, kaj je sedaj, potem je pač pametno, 
da pogledamo, kaj je bilo prej. Verjetno tisto 
»prej« osvetljuje ta še enkrat. Na listih, ki 
ste jih dobili, imate zato Glagole. Preletite to 
besedilo, pa bomo potem prosili nekoga, da 
ga bo prebral.

Funkcionalen prehod k jedru obravnave 
– dijaki bodo interpretacijo pesmi nadalje-
vali opremljeni z bralno izkušnjo bistvenih 
tematskih in oblikovnih postopkov poezije 
TP in s poznavanjem pomembnih kontek-
stnih okoliščin. Na ta način celotna prva in-
terpretacija učinkuje kot tekstno-kontekstna 
uvodna motivacija.

D: Po tihem berejo.

U: Določi bralko.

U: Kako bi prebrali to besedico bol – široko 
ali ozko? Zakaj vam zveni tuje? Je knjižna, se 
redko uporablja.

Bralka je naredila nekaj naglasnih napak, 
ki jih učiteljica popravlja. To je sicer prav, 
vendar bi bilo bolje, da bi pesem bral vnaprej 
pripravljen bralec, kar bi preprečilo napake in 
omogočilo estetsko dojemanje pesmi, ki je ob 
bralnih napakah pri poslušalcih okrnjeno.

U: Kaj zbode v oči, ko berete to pesem?

D (posamezniki): Pike, kratki stavki oz. 
kratke povedi. Ne loči verzov od povedi, 
naslov ni direktno povezan z vsebino.

Dijaki naštevajo prve vizualne vtise o obliki 
in vsebini. Izražanje prvih vtisov se smiselno 
opre na vizualno dojemanje.

U: V kakšni obliki so glagoli? V nadaljevanju dijaki zopet prek jezikovno-
slogovne razčlembe širijo prve zaznave, ute-
meljujejo, posplošujejo na skupni imenovalec 
značilnosti poetike TP.
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D: V nedoločniku.

U: Tako je, nedoločnik pa nima izražene 
osebne glagolske oblike. Kaj to pomeni za 
liriko?

D: Da je neosebna.

U: Kaj se torej zgodi z lirskim subjektom?

D: Zgubi se, umakne se.

U: Tako je. Poiščimo po vrsti vse 
nedoločnike, kot se pojavljajo. /Po nareku 
dijakov podčrtuje nedoločnike v besedilu na 
interaktivni tabli./

Povezovanje slovnične oblike in njene 
slogovno-pomenske vloge.

U: Kaj opazimo? Zaporedoma se osamos-
vojijo v povedi.

Razčlenjevanje pesmi prek posameznih
jezikovno-slogovnih sredstev (analiza
posameznosti) vodi do analize odnosov, 
v primerjave in omogoča posploševanje 
tipičnih lastnosti Pavčkove poetike.

/Dodajamo še nekaj primerov iz poteka 
interpretacije./

U: Ugotovili smo, da je treba staro, negativno 
podreti. Kaj pa potem?

D: Zgraditi novo, lepše.

U: Ja, kje se to vidi?

D: Na začetku zadnje kitice, biti, ljubiti. Tako 
kot v prejšnji pesmi jaz pravim, imeti rad.

U: Imeti rad, ljubiti je močno čustvo 
Pavčkove poezije. Kako pa lahko razumemo 
in ne odstopiti od vesel na čolnu prihodnjih 
otrok?

D: Vztrajamo.

U: Tako je, vztrajamo pri nečem, če ne že 
zase, pa vsaj za otroke. Ali pa kaj?

D: Plavati plavati, kakor nas nese neustavljivi 
tok .

U: Ja. Ali pa to. Ali je veznik katerega 
priredja?

Ponovno funkcionalna izraba slovničnega 
znanja – povezovanje znanja iz pouka jezika 
in književnosti.
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D: Ločnega.

U: Kaj torej poudarja?

D: Izbiro.

U: Za kakšnega človeka gre torej v prvih dveh 
verzih, za kakšnega v zadnjih dveh?

D: V prvih dveh gre za vztrajnega, v drugih 
pa za prilagodljivega.

U: Ali torej pesmica izzveni pesimistično ali 
optimistično?

D: Nevtralno.

U: Ja. Če gledamo samo zadnjo kitico. Če pa 
gledamo celoto, pa?

Sinteza pesemskega sporočila, opozori na 
potrebo po gledanju celote pri vrednotenju. 
Učiteljica dijake nanj napeljuje, ne pa ga 
vsiljuje.

D: Pozitivno.

U: Ja, pozitivno.

U: Mimogrede še tole: kakšno stilno sredstvo 
je plavati plavati?

Posrečen primer ugotavljanja stilnega sredstva 
in njegove vloge iz konkretnega primera. 
Povsem drugačen od pogosto neučinkovite 
naloge Podčrtajte geminacije …

D: Podvojitev.

U: Ja. Kakšen učinek doseže nasproti temu, 
če bi bila beseda zapisana samo enkrat?

D: Poudarja trajanje...

U: Ja, kar čutimo prepuščanje toku. /Pon-
azori z glasom./

Učiteljičina izraba raznovrstnih interpretaci-
jskih strategij – glasovno ponazarjanje vzbuja 
intenzivnejše čutne predstave pri naslovnikih.

U: Kakšno pesmico pa torej pričakujemo z 
naslovom Še enkrat glagoli?

Tudi zdaj je predhodna interpretacija hkrati v 
vlogi motivacije za recepcijo nove pesmi.

D: Nadaljevanje.

U: Kaj torej? .

D: Nadaljevanje, da bo nekako razvozljan ta 
sklepni del.
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U: No, pa poglejmo. Vi imate besedilo v 
berilih na str. … Preletimo po tihem.

D: Bere poklicana dijakinja.

U: Popravi prebrani naglas na pomlad. Če se 
avtor odloči za drugačen naglas, verjetno to 
stori z razlogom. Kaj se zgodi, če je naglas na 
prvem namesto na drugem zlogu?

D: Ritem lepše teče.

U: Kaj je v pesmi isto, kaj drugače?

D: Nedoločniki so ostali. Ni pa osamosva-
janja povedi.

U: Ni izrazitega osamosvajanja glagolov, 
glagoli so deli povedi. /Podčrtuje glagole po 
nareku dijakov na tabli./ Kaj ugotovimo – 
glagoli uvajajo posamezne kitice, jih razlagajo.

D: Se pomensko stopnjujejo.

U: Kdaj je jurjevo?

D: Spomladi.

U: Pokaže spletno stran o jurjevem. Pojasni 
pomen praznika, praznovanje pomladi. 
Razlago besede muževen prav tako ponazori s 
spletno različico SSKJ.

Projekcija na tabli. Funkcionalna izraba spleta 
kot ponazorila snovnega ozadja v pesmi 
zapisane besede, stvarnega pojasnila.

Kaj pomeni muževna steblika? Najbrž je tu nehote pozabljena sicer napeljana 
povezava na Balantičevo zbirko, priložnost za 
še eno »krmarjenje« po literarnem sistemu.

D: Plodna, novo rast.

U: V nadaljevanju so bolj osebni glagoli, da 
se razbrati neka čustva. Kaj je pa naj že bije v 
obraz ali luč ali blato?

Nevsiljivo prepoznavanje stilnega sredstva, 
uporabno znanje literarne teorije.

D: Metafora.

U: Kaj je molčati svoj molk? Take zveze jaz 
v vaših nalogah označim za pleonazem. Kaj 
pa tu?

D: Poudarek.
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U: V kakšno sporočilo bi torej prevedli to 
kitico?

Analiza posameznih pesniških sredstev se
nadgradi z analizo pomenskih razlag večjih 
sklopov besedila. Dober primer presežka 
precej pogostih analiz, ki se zadovoljijo z 
iskanjem posameznosti brez nadgrajevanja z 
odnosi (kar sodi na višjo raven bralne
pismenosti, zahteva ustvarjalno branje).

D: Slabe stvari skrivamo globoko v sebi. Če 
razkrijemo, bolj boli.

U: Kaj pa naprej?

D: Globoka žalost požene novo rast.

U: Zakaj je pri TP toliko motivov trte oz. 
Dolenjske na sploh?

D: Ker to pozna.

/V dialogu ob ponovnem branju pesmi se 
nadaljuje slogovno-pomenska interpretacija 
do konca pesmi./

U: Če to zdaj prevedemo v Pavčkovo 
življenjsko izkušnjo, kaj ugotovimo? Kaj 
pravzaprav je skupno vsem trem pesmim?

Interpretacija treh pesmi je izhodišče za neka-
tere posplošitve Pavčkove poetike, ki ga delajo 
posebnega predstavnika literarnega sistema.

D: Da moraš vztrajati.

U: Tako je. Ne glede na to, kako te tlači, 
stiska, ubija, je treba vstati, ostati, osmišljati 
svoje bivanje. Ali je to v skladu z intimistično 
logiko?

Sinteza, povezovanje opažanj, umeščanje v 
ustrezno smer znotraj literarnega sistema. 
Dokaz funkcionalnosti obravnave literature 
na temeljih sistemske didaktike, tj. teksta v 
kontekstu.

D: Je.

U: LS Toneta Pavčka je vsakdanji, navaden 
človek. Ampak, ali je rešitev, ki nam jo ponuja 
tukaj na koncu, banalna?

D: Ne.

U: Ampak kakšna?

D: Realna.

U: Ja. To ni tisto: Še en konjak prosim. Torej 
premisli, kaj ti lahko storiš zase, za novo rast. 
– To bi bilo za danes vse.

Vpeljevanje še ene kontekstne primerjave. 
Povezava z izkušnjo že prebrane Menartove 
pesmi Croquis, ki ponuja drugačno sporočilo.
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Zmanjkalo je časa za nove naloge. V tej fazi 
gre za »ponovno preizkušanje«, torej za 
aplikacijo naučenega na nove primere. Pri-
dobljeno proceduralno in vsebinsko znanje 
bi dijaki (po samostojni ponovitvi) lahko 
uporabili še ob kakšni drugi Pavčkovi pesmi, 
npr. domovinski Take dežele ni, ki je tudi v 
berilu. (To je le ena možnost izmed številnih 
v okviru novih nalog – Krakar Vogel 2004).

Didaktika priporoča tudi, da dijaki ob koncu 
obravnave določene enote izvedo še, kaj bo 
treba znati pri preverjanju – torej, kaj od pov-
edanega in ponotranjenega bo treba spraviti 
v dolgoročni spomin kot »trajno znanje« 
– npr. interpretativni pristopi, pesnikova 
poetika, njegovo mesto v literarnem sistemu, 
recitacija izbrane pesmi …

Opazovana učna ura je zgled funkcionalne obravnave literature na načelih 
sistemske didaktike književnosti. Učiteljica je izpeljala koherentne prehode 
od interpretacije teksta (treh namesto zgolj enega, »predpisanega«) h kon-
tekstu Pavčkovih življenjskih okoliščin, ki so ključne za razumevanje poezije, 
pesnika uvrstila v smer intimizma, izkoristila možnosti za posredovanje s 
poezijo povezanih stvarnih kulturnih informacij s pomočjo sodobne teh-
nologije.

Jedro učne ure je po času in globini obravnave tvorila interpretacija treh 
Pavčkovih pesmi. Motivacija za obravnavo prve je prihajala iz konteksta 
(Pavček kot predstavnik intimizma, izguba sina), za interpretacijo drugih 
dveh pesmi pa je učiteljica v smislu problemske motivacije izkoristila ugoto-
vitve predhodne interpretacije. Vse kontekstne povezave, pojasnila in pov-
ratne informacije dijakov so bili vključeni na ustreznih mestih obravnavanja 
besedil. Pri tem so se nove informacije dopolnjevale z uporabo že znanega 
(slovničnega, stilističnega, literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega 
znanja).

Interpretacija pesmi se je odvijala ob drugem branju in je potekala sklad-
no s potekom besedila, učiteljica je izhajala iz konkretnih delov besedila, 
ki jih je skupaj z dijaki obravnavala celostno, izhajajoč iz oblike in pomena 
določenega izseka ter v povezavi s širšimi deli besedila (torej drugače od 
mnogih opazovanih obravnav, ki v jedro razčlembe postavijo ločeno formal-
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no in vsebinsko analizo posameznih pojavov po literarnoteoretičnih katego-
rijah, tako da organizem literarnega besedila razstavijo po vnaprej izdelanih 
abstraktnih predalčkih in preprečijo bralčevo predstavljanje povezanosti 
med deli in celoto, npr. koliko kitic ima pesem, je verz svoboden ali klasičen, 
poiščite metafore, kateri so glavni motivi …).

Razčlemba je izhajala iz semantike slovničnih kategorij in njihove slogovne 
vrednosti v besedilu. Obenem so se vanjo funkcionalno vključevala za ra-
zumevanje posamezne pesmi in splošnejših sestavin Pavčkove poetike 
potrebna dejstva iz konteksta. Ta so bila daleč od t. i. faktografije, torej niso 
bila ovira pri vzpodbujanju literarne komunikacije, ampak njena dodana 
vrednost. Tak interpretativni pristop, ki se je ponovil ob treh besedilih, je dal 
priložnost tudi za pridobivanje t. i. proceduralnega znanja, uporabe veščin, 
tj. ponotranjanja interpretativnih pristopov, kar je bistvena sestavina literar-
nobralne zmožnosti.

Šolska ura je poleg razvijanja literarnobralne zmožnosti, ki je prenosljiva 
sestavina višje ravni bralne pismenosti, širila vsaj še kulturno zmožnost, sen-
zibilizirala za pomen zvočnosti pesniške besede, empatijo, razmislek o vred-
notah in še kaj.

Manj pa so bili dijaki pri uri spodbujeni k samostojnemu razvitemu ubese-
dovanju svojih zaznav. Obravnava je potekala frontalno, dijaki so odgovarjali 
po želji, večinoma so dajali enobesedne odgovore. – Bolj učinkovita je učna 
oblika, v kateri imajo dijaki možnost oblikovati misli v celostne povedi in jih 
šele potem posredovati »javnosti«. Možnost za razvijanje širše sporazume-
valne zmožnosti pa se lahko s spremembo oblike dela (prehod od frontalne 
oblike k delu dvojic, skupin, posameznikov) bistveno poveča.

V tabeli smo prikazali še, kako je umanjkala faza novih nalog, ki dajejo 
priložnost za reševanje novih problemov v okviru iste učne teme in z upo-
rabo pridobljenega znanja (ali pa uporabijo znanje pri novi temi).

Prikazana učna ura je realna, ne idealna, zato je razumljivo, da vse faze niso 
izpeljane do popolnosti. Ne glede na nekatere pomanjkljivosti (sem sodi še 
več priložnosti za izražanje bralnih doživetij oz. mnenj dijakov in zgledno 
interpretativno branje) pa učna ura v svojem poteku realizira načela sistem-
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ske didaktike književnosti, torej obravnave reprezentativnih (in recepcijsko 
primernih) pesmi reprezentativnega avtorja v kontekstu sistemskih de-
javnikov. Prikazuje tudi, kako je mogoče družiti obravnavo »obveznih« in 
izbirnih besedil, za kar se pri neposrednem pouku najde čas takrat, kadar se
učitelj za to odloči in temeljito pripravi na potek.
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4               sKlEp

Opredelitev sistemske didaktike književnosti v tem prispevku ter prikazi 
mogočih in že uveljavljenih praktičnih aplikacij dajejo dovolj podlage za ob-
likovanje temeljnega uporabnega načela te paradigme:

Sistemska literarna didaktika kot obravnava teksta v kontekstu in spodbu-
janje razmislekov o vlogi in pomenu literature za posameznika, kulturo in 
družbo ni zamenjava za recepcijsko paradigmo, ampak njen komplemen-
tarni del. Njena načela je smiselno razvijati v praksi na primerni stopnji psi-
hosocialnega in literarnobralnega razvoja učečih in jih aplicirati konkretnim 
skupinam naslovnikov v primernem obsegu in globini. 

V slovenskem šolskem sistemu bi bilo priporočljivo ohranjati z razvojem 
teorije in prakse doseženo stanje, ki vključuje obe usmeritvi, ga na podlagi 
raziskav smiselno razvijati naprej in dopolnjevati sedanje rešitve. – Tako 
ravnanje kurikularne politike bi po našem mnenju bolj kakor sledenje 
»trendovskim« domislekom »evropskih« in drugih »razvitih« šolskih 
sistemov omogočilo dosegljivo stopnjo literarne komunikacije in prek nje 
razvoju vrste ključnih zmožnosti ter dolgoročno pomembnih vrednot vsem
šolajočim se v našem kulturnem prostoru.
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pRiloga: 

Pesmi Toneta Pavčka

Glagoli 27

Do boli misliti. Misliti tenko.
Znova domisliti domišljeni svet. 
Žvečiti med zobmi grenko
preslico svojih in tujih let.

Rušiti. Rvati.
Zbrati v steklene
drobce vsak dan svoj razbiti obraz.
Rasti. Z rastjo zasloniti jeklene
želode krogel, sršeče v nas.

Biti. Ljubiti. Ne odstopiti od vesel
na čolnu prihodnjih otrok …
Ali plavati, plavati, kamor nas nese
neustavljivi tok.

Iz sonetov za sina

Pravijo: imeti.
Jaz pravim: imeti rad.
Govorijo: uspeti.
Jaz: ne umreti mlad.
Živeti in preživeti.
Kakor jeder brstič, ki mora zoreti za vse in za 
nič.
Ni glavno uspeti.
Bolj slavno je ravno živeti in biti rabna kov v
verigi rodov.
Živeti.
Zmeraj do kraja.
Preživeti. Začeti s kraja.
Pa kaj zato, če svet ni raven!
Pač bo, kar bo in nekaj zraven.
Zato ne psuj, ne jadikuj, sam sebi tuj!
Se ne spodobi!
Temo izruj!
Bodi! 

Še enkrat glagoli

Stati
pokončno, možato
pa naj že bije v obraz
luč 
ali blato.

Molčati 
svoj molk
v sebi globoko
in se ne dati voditi
spremljevalki
bolečini za roko.

Jokati 
samo navznoter
solze pritajene.
Samo kot trta, ki joče
za novo rast,
preden odžene.

Dajati iz sebe in svojih sanj
sredico sredic,
kakor se daje igralec,
ki klovnovskih lic
zares na odru umre
igraje.

Znati 
nastaviti čelo
mirno in zbrano,
ko pride čas,
ko mora biti pospravljeno
in poravnano.

In tedaj, čisto na koncu,
spati.
Spati
in sanjati, kako je velika
muževna steblika,
ki zapiska ljudem
na pomlad,
o Jurjevem.

 27                   Pavček, Tone (1983): Dediščina. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
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2. DEl: sistEmsKE pRvinE v DiDaKtiKi mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

1               litERaRni sistEm slovEnsKE mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

1. 1          iz zgoDovinE

Podoba slovenske mladinske književnosti kot sistema se je spreminjala prek 
različnih faz, od predliterarne (1550–1850) in začetne (1850–1900).28 
Časopisje in kasnejše sicer skoraj vzporedno nastajanje knjižnih zbirk za 
otroke in mladino se je od začetnega razvoja v nemščini začelo razvijati v 
slovenščini in prehajati od verskih k posvetnim revijam (npr. Vedež, 1848–

50) ter od splošnih k specializiranim (literarnim) revijam Vrtec, Angeljček 
in Zvonček. V drugi polovici 19. st. se je razvijal sloj meščanstva kot odraz 
družbenih in političnih sprememb, ki so vplivale tudi na kulturo in litera-
turo, posebno za mlade.

V obdobju od 1900 do 1950 se nadaljuje postopna institucionalizacija prek 
avtonomizacije mladinskih avtorjev (npr. F. Levstik, J. Stritar, posebej O. 
Župančič), ilustiranje knjig za otroke, prevodi in ustvarjanje literarnega re-
pertoarja za otroke (knjige, zbirke29, branja ipd.). Z razvojem šolstva, revij, 

 28                  Med pomembne dejavnike literarnega življenja kot celote oz. kot sistema so pomemb-
no vplivale npr. prva posvetna tedenska revija Vedež: list za mladost sploh, 1848/50, pri kateri je 
sodelovalo več kot trideset avtorjev; revije Vrtec, 1871–1941 (tu je Levstik pod psevdonimom M. 
I. objavil serijo pesmi z naslovom Otročje igre v pesencah, 1880), Angeljček (1887–1934), Zvonček 
(1900–1939) (Dović 2003: 75).
 29                  Darek pridni mladosti, 1861–1864, Cvetje iz domačih in tujih logov, 1861–1868, Zlati 
orehi, 1866, Gledališke igre za slovensko mladino, 1875, Knjižnica slovenskej mladini, 1878, 1879–
1880 (Peter rokodelčič), Narodna šola, 1871–1988, Ljudska knjižnica, 1885, Knjižnica za mladino, 
1887, Knjižnica Družbe sv. Cirila in Metoda, 1888–1902, Knjižnica za otroke, 1890, Pomladni glasi, 
1891, Zabavna knjižnica za slovensko mladino, 1892–1910, Freuensfeldova ustanova, 1895, Knji-
žnica za mladino, 1887–1927, Mladinska knjižnica, 1899–1903, Zabavni listi za slovensko mladino, 
1898–1913, Legova mladinska knjižnica, 1906–1912, Poljudnoznanstvena knjižnica, 1901–1913, 
Slovstvena knjižnica, 1913–1914, 1932 idr.
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literarnih revij, knjižnih zbirk, ilustracij, prevajanja ipd. za otroke oz. mlade 
so nastajale nove možnosti za profesionalizacijo avtorjev, nastajale so šolske 
in literarne ustanove. Telovadno-kulturno društvo Atena je imelo Pravljični 
odsek, ki ga je vodila Minka Krofta kot urednica Belo-modre knjižnice. 
Ustanovili so tudi Pravljične ure za otroke (17. 12. 1931) v hotelu Union 
v Ljubljani. Postopoma je nastajal literarni repertoar za otroke (npr. prva 
slovenska slikanica: F. Levstik – H. Smrekar: Martin Krpan z Vrha, 1917; 
raznolikost repertoarja, odmevnejše nastajanje novih žanrov, npr. pravljic). 

Po drugi svetovni vojni se zaradi velikih družbenih sprememb področje mla-
dinske književnosti razmahne prek institucionalizacije v knjižnicah 1950–

1980, literarnih revij (npr. Ciciban), zbirk (npr. Čebelica, 1953), založb 
(Mladinska knjiga) in podobnih dejavnikov literarnega sistema, dokončno 
pa se institucionalizira na univerzah kot predmet poučevanja od leta 1980. 

V Evropi je bilo treba po drugi svetovni vojni redefinirati vrednote, poseb-
no podobo otroka, zato so v duhu misli A. Lindgren, da je najboljše komaj 
dosti dobro za otroke, tudi nastajale knjižnice, npr. mednarodna knjižnica v 
Münchnu (Internationale Jugenbibliothet München, 1949, ki jo je ustanovi-
la Jella Lepman), pa IBBY – International Board on Book for Young Peo-
ple30, ustanovljen leta 1953 v Zürichu, ki od leta 1956 podeljuje Anderse-
novo nagrado za mladinsko književnost in od leta 1966 tudi za ilustracije ter 
izdaja revijo Bookbird od 1963. Ravno ta skupina vizionarjev je motivirala 
tudi mednarodni dan mladinske književnosti od leta 1967, in sicer 2. april 
– Andersenov rojstni dan. Tudi v Sloveniji se je skoraj vzporedno institu-
cionalizirala slovenska mladinska književnost, npr. revija Ciciban (1945–), 
založba Mladinska knjiga (1947–), Pionirska knjižnica (1948–), Cicibanova 
knjižnica (1948), ustanovitev Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948), Levs-
tikova nagrada za mladinsko literaturo (1949) ipd.

V času sodobne slovenske mladinske književnosti od 1980 so premiki v smeri 
sistemskih sprememb. Družba se spreminja, politične in kulturne meje tudi, 
pa tudi književnost je postala eden izmed sestavnih členov družbenega ob-
stoja, kakor družba, kultura, jezik, ekonomija … (Dović 2003: 76). 

30                  Ustanovitelji IBBY-ja so Erich Kastner, Astrid Lindgren, Bettina Hurlimann, Richard 
Bamberger, Lisa Tetzner, Jo Tenford in Fritz Brunner.
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Ob začetku 21. stoletja lahko ugotovimo, da se je mladinska književnost 
kot sistem z vsemi dejavniki institucionalizirala kot predmet poučevanja 
na vseh štirih slovenskih univerzah (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mari-
boru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici). Z didaktiko 
mladinske književnosti, podporo knjižnic, sodelovanjem v ožji in širši do-
movini pa so izpolnjeni pogoji za hkrati avtonomen nacionalni sistem in 
preučevanje soodvisnega heteronomnega literarnega sistema evropske mla-
dinske književnosti.

1. 2          litERaRno življEnjE soDobnE slovEnsKE mla-

DinsKE KnjižEvnosti Kot sistEma

Ustanovitev revije Otrok in knjiga (1972–), revija za predšolske otroke Ci-
cido (1998–), nagrade za mladinsko književnost (večernica, 1996, deset-
nica, 2004, izvirna slovenska slikanica, 2004, praznik Čebelice – 22. okto-
ber (2011–) – (dan slovenske mladinske književnosti) in drugi pomembni 
dejavniki so poganjali primarno in sekundarno literaturo in z njo literarno 
življenje. Mladinska književnost je manjši korpus in mlajši sistem (od 1850) 
od književnosti za odrasle (Brižinski spomeniki, prvi slovenski knjigi Primoža 
Trubarja), zato je mogoče videti spremembe ali smeri razvoja hitreje in jas-
neje kot v večjem tisočletnem sistemu slovenske književnosti.

Izreden razvoj vsega literarnega življenja, predvsem ustanov (šola, knjižnice, 
knjigarne …), repertoarja (učni načrti, predlagano branje, domače bran-
je, branje v nadaljevanjih, bralne značke …), nastajajočega literarnega in 
šolskega trga (razvoj založništva, izdajateljev, potrošništvo …), produktov 
(knjiga, slikanice, zgoščenke, avdio, video, multimedija, splet …), in pojmo-
vanje bralca (prehod od pojmovanja učenca bralca k učencu potrošniku) 
zahtevata, da tudi preučujemo in poučujemo književnost kot celoto ter da jo 
raziskujemo kot komunikacijsko shemo šestih dejavnikov, od katerih sta bila 
do zdaj v ospredju avtor in delo, po recepcijski teoriji tudi bralec, v sodob-
nem času tudi institucije (pomen literarnih ustanov za literarno življenje), 
repertoar (knjižni in neknjižni repertoar) in trg (širše pojmovan trg, ne le v 
ožjem smislu prodaje in kupovanja, ampak branje kot vseživljenjska (in ne 
le tržna) vrednota, raziskave in financiranje bralne pismenosti, bralne kom-
petence ipd.). 
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Sistemska teorija je uporabna kot teoretično-metodološko shema za 
preučevanje in didaktiko (slovenske mladinske) književnosti. Nova paradig-
ma poskuša preučevati in poučevati književnost v njenem širšem kontekstu 
kot sestavnem delu družbe in pri raziskovanju in didaktiki uporablja prever-
ljive metode. 

Pri preučevanju in poučevanju slovenske mladinske knjževnosti je smiselno 
funkcionalno raziskovati in poučevati ne le eno književno besedilo, ampak 
književnost kot celoto ali sistem, kjer so v ospredju odnosi/relacije med pos-
ameznimi deli sistema, kot so avtor, institucije, repertoar, trg, produkt, bra-
lec, oz. dinamični funkcionalizem:

»[…] temeljne postavke znanstvenosti, kot jo narekuje dinamični 
funkcionalizem: (1) vsak predmet je odvisen od teorije, ki ga 
preučuje; (2) edini način, da opazujemo predmet, je predpostaviti, 
da ga vodijo zakoni, ki jih je mogoče odkriti in ki jih ni preveč; 
in (3) cilj znanosti je odkrivati take zakone, ki pa nimajo značaja 
večnih resnic, temveč le začasnih hipotez. […] koncept polisistem-
ske teorije izhaja iz uvida, da semiotičnih sistemov, kot so družba, 
kultura, jezik ali literatura, ne bi smeli preučevati na bazi ‘materi-
alne substance’, temveč funkcionalno, kot sisteme: torej tako, da 
v ospredje stopa analiza relacij. Sistem je razumljen kot ‘omrežje 
odnosov’, ki jih lahko predpostavimo za skupek dejavnikov, ki naj 
bi bili vpleteni v družbeno-kulturno dejavnost, in posledično ta 
dejavnost sama, opazovana skozi to omrežje […]« (Dović 2003: 
76)

Mreža odnosov med deli literarnega sistema (mladinske) književnosti (avtor, 
institucije, repertoar, trg, produkt, bralec) je celota dejavnikov v družbeno-
kulturni dejavnosti, ki vzročno-posledično bolj relevantno razložijo literar-
nozgodovinske pojave kot pa analiza le primarne produkcije, ki se osredoča 
na (izolirana) književna besedila ter pozitivistično ali vzročno-posledično 
razlaga književnost prek življenja in dela avtorjev. Recepcijska paradigma 
raziskovanja in poučevanja književnosti je za sodobni čas pomembna, ven-
dar zaradi razvoja medijev in spleta hkrati nezadostna za sodobni čas od 
1980 do 2010. 

52 Boža Krakar Vogel, Milena Mileva Blažić: Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi



Slovenska mladinska književnost je literarnozgodovinsko in 
literarnoteoretično definirana, klasificirana in sistematizirana dejavnost, zato 
je treba preiti od historičnih k ahistoričnim raziskavam, ki razkrijejo pojave 
in logiko odnosov/relacij, ki so obstajali in obstajajo ter se tudi definirajo, 
redefinirajo, vendar niso bili transparentni. 

Mladinska književnost je del polisistema – književnosti za odrasle – zato 
je marginalna in ni v središču polisistema. Ravno zato je imela mladinska 
književnost prostor svobode, da se razvija ob velikem polisistemu. Zato, ker 
je manjša celota, se v njej jasneje vidijo obrazci velika sistema. 

Mladinska književnost je bila od časa svojega nastajanja in njenih posvetnih 
začetkov (revija Vedež: list za mladost sploh, 1848/50) nekanonizirana, ni 
bila priznana, bila je na periferiji sistema (npr. objava ciklusa otroških pesmi 
Frana Levstika v Vrtcu Otroške igre v pesencah, 1880, podpisanih le z ini-
cialkami, objava ciklusa otroških pesmi v Čaši opojnosti Otona Župančiča, 
1899) in se je uresničevala predvsem prek šolskega sistema in pedagoških 
avtorjev, ki so pisali zaradi šolskih potreb in pomanjkanja repertoarja (npr. 
pedagoške pisateljice, kot npr. Eliza Kukovec, Marija Grošelj, Manica Ko-
man, Minka Govekar, tudi pisatelji, npr. Gustav Šilih, Rudolf Pečjak, Pavel 
Flere idr.).

[…] (Goethe je) doživljal svetovno književnost predvsem kot pro-
ces, transkulturno interakcijo, ki je šele v nastajanju. Imel jo je za 
naraščajoči obtok literarnih del prek mej jezikov, narodov, držav, 
celin in civilizacij. ( Juvan 2009: 183)

Mladinska književnost je vitalni del družbe in avtorjev za odrasle (npr. F. Levs-
tik, O. Župančič, T. Pavček, S. Makarovič idr.), četudi marginalen, prav tako se 
je hitreje spreminjala, prilagajala in razvijala ter se soočala s spreminjajočimi se 
zahtevami družbe. Književnost za odrasle se je odzivala počasneje, ker je želela 
ohraniti status kanoniziranosti31 književnosti za odrasle. Slovenska kultura je 

 31                  Le dva primera, prvič, med zbranimi deli slovenskih pesnikov in pisateljev oz. med ka-
nonizirano zbirko klasikov ni niti enega mladinskega pisatelja (njihov mladinski opus je na periferiji 
njihovega kanoniziranega dela), in drugič, med dobitniki Prešernove nagrade za življenjski opus ni 
niti enega avtorja le za področje mladinske književnosti (ali ilustracije). Pri nekaterih avtorjih za 
odrasle se pojavlja periferni dodatek na koncu ... piše tudi za otroke.
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postopoma, v procesu literarne recepcije, dajala kanonizirano vrednost (npr. 
Župančičeve otroške pesmi v Čaši opojnosti, 1899) nekanoniziranim besedilom.

1. 3          mlaDinsKa KnjižEvnost Kot pRostoR svoboDE

V književnosti za odrasle so se dogajali procesi kanonizacije (npr. F. Prešeren, 
F. Levstik, I. Cankar idr.), ker je bila center polisistema, kjer je potekal boj 
različnih skupin avtorjev, repertoarja za mesto nadzora nad sistemom. Mla-
dinska književnost je začela funkcionirati kot prostor svobode na periferiji 
velikega sistema. Književnost za odrasle je postajala stabilen sistem, delno 
neodvisen od političnih sprememb (npr. stalnice, kot so kanonski avtorji F. 
Prešeren, F. Levstik, O. Župančič …). Del kanonskih avtorjev je pisal tudi za 
otroke (F. Levstik, O. Župančič, S. Kosovel idr.) in nekatera dela književnosti 
za odrasle (F. Prešeren: Povodni mož, F. Levstik: Martin Krpan idr.) so posta-
jala tudi del mladinskega kanona (mladinsko branje in repertoar v literarnih 
ustanovah – šole, knjižnice idr.). V procesu literarne recepcije so dominatne 
skupine na področju kulture dale prostor mladinski književnosti predvsem 
v izobraževalnem sistemu, kjer se poučujejo:

1. mladinska besedila mladinskih avtorjev (npr. N. Grafenauer: 
Pedenjped, A. Štefan: Lonček na pike),

2. mladinska besedila nemladinskih avtorjev (npr. J. Jurčič: Ko-
zlovska sodba v Višnji Gori, L. Kovačič: Zgodbe iz mesta Rič-Rač 
ipd.),

3. mladinsko branje avtorjev književnosti za odrasle (književna 
besedila za odrasle, ki so v procesu literarne recepcije postala del 
mladinskega kanona, npr. F. Prešeren: Povodni mož, F. Levstik: 
Martin Krpan, F. Milčinski: Butalci).

Hkrati je mladinska književnost kot vitalnejši del književnosti ohranjala 
senzibilnost (avtorji so imeli prostor svobode za izražanje subtilnejših tem, 
čustvenosti, igrivosti, tudi samocenzure) in je producirala novo senzibilnost 
(avtorice, pravljice, ilustracije, prevodi, pravljične ure, socialne teme …).

54 Boža Krakar Vogel, Milena Mileva Blažić: Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi



V času od 1980 do 2010 pa pride do družbenega preobrata, mladinska 
književnost postane zaradi potrošnje središče, književnost za odrasle pa os-
taja na perifernem robu. Književnost za odrasle je kanonizirana prek lastnega 
literarnega sistema slovenske književnosti in literarne zgodovine, npr. zbirka 
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Ljubljana: Inštitut za slovensko 
literature in literarne vede, 1946–). Mladinska književnost, ki je hkrati av-
tonomna in bolj vitalna (slikanice, prevodi, multimedija, potrošništvo ipd.), 
pa se vrednoti skozi tradicijo književnosti za odrasle in ne prek lastnega 
sistema. Mladinska književnost ravno zaradi potrošništva, ki je v interesu 
kapitala, nima razvite literarne kritike, zato delno vrednoti svoj predmet 
preučevanja skozi perspektivo tradicionalne književnosti za odrasle, drugi 
del pa potrošniško (prodaja, knjižnično nadomestilo, izposoja, ne branje, 
nagrade, nominacije za nagrade ipd.), kar ne korelira s kakovostjo besedil.

Dinamika razvoja znotraj sistema mladinske književnosti, predvsem odnos 
do (državotvornega) centra – književnosti za odrasle – je bolj pomembna 
za razumevanje konteksta kot sama književna besedila. Odnosi med proiz-
vajalci (avtorji), ustanovami (založbami), repertoarjem (bralnimi seznami, 
domače branje, nagrade), trgom (distibuterji, prodaja) so bolj pomembni 
kot sama kakovost književnih besedil, ki jih še vedno romantično pojmu-
jemo kot »literarno-estetsko branje«. Pod pretvezo razvijanja bralnih 
interesov se skrivajo ekonomski interesi, ki prek kanonizacije repertoarja 
uveljavljajo hkratno depedagogizacijo in konsumerizem32 – po letu 2000 je 
postalo pomembno knjige prodajati, izposojati, ne pa brati.

Pokazatelj tega je t. i. knjižnično nadomestilo za avtorje, ki se je sprevrglo v 
svoje nasprotje – bolj pomembno je, da si otroci knjige izposojajo v knjižnicah, 
kot da jih preberejo, maskiranje ekonomskih interesov založnikov, posebno 
šolskih, z domnevnimi bralnimi interesi otrok, ustanavljanje mikroliterarnih 
sistemov. Številni mladinski avtorji ustanovijo ves literarni sistem mladinske 
književnosti (avtorji, repertoar, trg, ustanove, nove nagrade) in se promo-
virajo, kar ne korelira s kakovostjo. To je posebno relevantno za zasebne 
založbe. Slovenska mladinska književnost kot nadpomenka za otroško in 

32                   Eklatanten primer je javna kritika Tekmovanja za Cankarjevo priznanje 2011/12, ko je 
bil hkrati s seznamom knjig objavljen tudi seznam trgovskih potnikov, prek katerih je potrošništvo 
motiviralo učitelje in učence k nakupu, domnevno tudi k branju za »elitno« tekmovanje, kot je 
tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje.
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mladinsko književnost ima tudi strukturni primanjkljaj, in sicer primanjkljaj 
kakovostne mladinske produkcije, fantastične pripovedi ter literarne kritike 
(proces vrednotenja in kanonizacije). Obenem so zanjo značilni presežki 
– v letu 2010 je bilo na tem področju izdanih več kot tisoč33 knjig, število 
izdajateljev in/ali založnikov je bilo v istem letu okoli 180; previsoko je tudi 
število nagrad in strokovna neutemeljenost slednjih, npr. nagrada za eko-
pravljico. Obstoječe nagrade temeljijo tudi na zasebno-javnem konceptu, v 
njih pa prevladujejo zasebni interesi pod pretvezo javnih oz. bralnih.

Med književnostjo za odrasle in mladinsko književnostjo so dinamične 
interference (avtorji za odrasle so hkrati avtorji za otroke, npr. F. Levstik, 
S. Kosovel, T. Pavček, K. Kovič, S. Makarovič, L. Kovačič …) in transfer iz 
drugih kultur (interference in transferji iz drugih kutlur, vloga in položaj 
prevodov).

Slovenska mladinska književnost je hkrati nastajala v prostoru svobode, ki 
ga je marginalnemu naslovniku (otroku) in področju (književnost za otroke) 
puščala dominantna književnost za odrasle. Prostor svobode je bila tudi pre-
lomnica, ki je omogočala vitalnost, svežino, novo senzibilnost, prevajanje, 
ilustriranje, obenem pa je postala tudi prostor amaterstva, potrošništva in 
infantilizacije.

Sodobna slovenska mladinska književnost ni periferna tekmica dominant-
ni kanonizirani književnosti za odrasle, ampak sta obe marginalizirani z 
maskiranjem bralnih interesov z ekonomskimi, igralnimi dejavnostmi, ki 
nadomeščajo bralne dejavnosti, s knjižničnim nadomestilom, ki je bralno 
nadomestilo – namesto branja motivira izposojo in potrošništvo.

1. 4          Knjižno in nEKnjižno gRaDivo

Na področju sodobne slovenske mladinske književnosti 1980–2010, poseb-
no po letu 1990, je prišlo zaradi razvoja tehnologije, od radia, prek zgoščenk, 
videa do računalnikov in spleta, do neknjižne, multimedijske dostopno-
sti mladinskih del. To je treba upoštevati tudi pri književnem pouku in 

33                   http://www.mklj.si/index.php/projekti/nacionalni-projekti/prirocnik-za-branje-kako-
vostnih-mladinskih-knjig
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postopnem prehodu od recepcijske k sistemski didaktiki književnosti, ker 
se razmerje med knjižnim in neknjižnim gradivom izenačuje. Med knjižno 
gradivo sodijo monografije in revije na papirju, med neknjižno gradivo pa 
avdiovizualno gradivo (zvočno, slikovno ter kombinacija zvoka in gibljive 
slike; npr. plošče, magnetofonski trakovi, kasete, zgoščenke, video, DVD 
idr.) ter elektonske publikacije. Obstaja tudi vrsta neknjižnega gradiva na 
papirju – kartografsko, slikovno in rokopisno gradivo ter glasbeni in drobni 
tisk.

Središča slovenske mladinske književnosti so razporejena v regijska, kasneje 
univerzitetna središča, v katerih so novosti nastajale in se promovirale (Lju-
bljana, Maribor, Koper in Nova Gorica) ter se poučevale v krogu tiskarn, 
založb, revij in knjižnic. V šolskem prostoru imajo univerzitetne, splošne 
in šolske knjižnice pomembno vlogo pri distribuciji, diseminaciji in spreje-
manju mladinske književnosti. Pri tem so pomembne tudi literarne revije – 
Ciciban (1945–), Cicido (1998–), Kurirček (1960–90), Kekec (1991–) idr.

Novi mediji s pojavom svetovnega spleta, e-knjig (K. Kovič: Maček Muri, 
Lila Prap: 1001 pravljica na iPadu, vloga knjižnih likovno-jezikovnih in 
podobnih hibridov – igralna knjiga, igrače, eksperimentalna knjiga, kopalna 
knjiga, postavljanka, tipanka …) vplivajo ne le na formo, ampak tudi na vse-
bino knjige.

Slovenska mladinska književnost je periferno področje književnosti za 
odrasle in je zaznamovana s prehodnostjo (številni pisatelji za odrasle pre-
hodno pišejo za otroke) ter križanjem različnih vplivov (npr. vpliv prevodne 
literature in ekranizacij fantastičnih pripovedi ali obsežnih sodobnih prav-
ljic). 

Slovenska mladinska književnost je od srede 19. st. bistveno vezana na jezik 
in kulturo. Na Slovenskem je imela knjiga vedno kulturni status, bila je kul-
turni dokument časa in prostora ali artefakt, hkrati nosilka simbolnih, kul-
turnih in ekonomskih vrednosti, vendar nedvomno vredna resnega znanst-
venega preučevanja in odgovornega poučevanja.

Recepcijska teorija temelji predvsem na branju ali poslušanju (na dejavnos-
tih sprejemanja) in manj na pisanju in govorjenju (dejavnosti sporočanja). 
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Učenci se v šolski praksi še najmanj časa ukvarjajo z neposredno literarno 
komunikacijo, ampak pogosteje sprejemnik sprejema, tudi če literarno-
recepcijska paradigma tega ne priznava, »recikliran« literarni material 
(Dović 2003: 78) v obliki kratkih obnov, povzetkov, vnaprej danih »hori-
zontov« v skladu s pričakovanji učiteljev ali zunanjega preverjanja znanja, ki 
ne temelji na paradigmah recepcijske teorije. Zagovorniki sistemske didak-
tike književnosti nimamo iluzij, da bo nova paradigma, ki je že dolgo del 
literarne prakse, zmanjšala recikliranje literarnega materiala, ki se pojavlja 
v učnih gradivih, na spletu, v učnih pripravah (letnih, dnevnih ipd.), ven-
dar bi poskušali sodobneje z vpletanjem teh sistemskih spoznanj preučevati 
in poučevati klasiko in sodobno klasiko, razumevati sodobno mladinsko 
književnost ter dati prostor novostim.

1. 5          shEma DEjavniKov sistEmsKE DiDaKtiKE 

KnjižEvnosti

Literarni sistem je hkrati avtonomen (samostojen) in heteronomen (sood-
visen od mreže odnosov v kulturi). Pri slovenski mladinski književnosti je 
treba upoštevati vplive, posebno v fazi nastajanja v drugi polovici 19. st., 
prevodne literature in tudi vplive dominantnih besedil iz svetovne mladin-
ske književnosti na nacionalno literaturo.
 
Mladinska književnost je literarni sistem, sestavljen iz dejavnikov, ki tvorijo 
komunikacijsko shemo. Shema prikazuje mrežo odnosov znotraj posameznih 
funkcij, na začetku katere je proizvajalec ali avtor, vmes so ustanove, ki so 
pomembne za literarno življenje (šola, knjižnica, nagrade idr.), trg, reper-
toar (knjižni in neknjižni; šolsko branje, domače branje, individualno bran-
je, tekmovalno branje, branje kot preverjanje znanja idr.), literarni produkt 
(književna besedila), na koncu pa je sprejemnik ali bralec, ki ni homogena, 
ampak je heterogena skupina in je subjekt sistemske književne didaktike.

1. Literarni proizvajalec – mladinski pisatelji in pisatelji, ki so na-
mensko pisali za mlade (npr. K. Brenk: Obdarovanja, Anja Štefan: 
Lonček na pike idr.). To so tudi avtorji za odrasle, katerih besedila 
so v procesu literarne recepcije postala mladinsko branje, npr. Po-
vodni mož, Martin Krpan, Butalci. Literarni proizvajalec in kul-
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turni kontekst sta kronološko pred književnim besedilom.

2. Literarne institucije – ne le ustanove, ampak seštevek dejavnik-
ov, ki vzdržujejo mladinsko književnost kot institucijo posebnega 
družbenega pomena oz. kot pomembno družbeno in kulturno 
dejavnost, npr. avtorji, kritika, založbe, časopisi in revije; državne 
ustanove: univerze, ministrstva, šole, mediji, knjižnice, literarne na-
grade. Tudi literarne ustanove posredujejo predšolskim otrokom in 
osnovnošolskim učencem literaturo v različnih medijih (knjižnem 
in neknjižnem) ter v naraščajočem medijskem sistemu (radio, av-
dio, video, CD, DVD, multimedija, splet). Literarne ustanove po-
ganja tudi splošno napredovanje izobraževanja, kulture, evropskih 
integracij, globalizem ipd.

3. Literarni trg – dejavniki, povezani s prodajo, kupovanjem, 
prevajanjem, promocijo, nagrajevanjem ipd. Potrošniški ali tržni 
odnos do literarnih izdelkov je zelo viden na področju mladinske 
književnosti, posebno slikanic (številne zasebne založbe). Lit-
erarnega trga ni treba razumeti le v ožjem ekonomskem smislu, 
ampak tudi kot literarne trende. Npr. na trgu je poleg fantastične 
pripovedi J. K. Rowling Harry Potter tudi serija filmov, na liter-
arnem trgu so poleg Vandotovih planinskih pripovedk (Kekec na 
hudi poti, 1918, Kekec na volčji sledi, 1920, Kekec nad samotnim br-
eznom, 1924) tudi trije filmi o Kekcu (1951, 1963, 1968). Izvirni 
mladinski literarni junak Kekec je bolj znan iz filmske verzije, ki 
je na trgu, kot iz literarnega repertoarja. Ravno ob primeru Kekca 
vidimo, da književno besedilo na literarnem trgu dobiva tudi svoje 
variante, kar govori o folklorizaciji motiva in lika (npr. F. Bevk: 
Kekec se vrne, Kekec in botra Pehta, Kekec gre na pot, Kekec ozdravi 
Mojco iz leta 1970 in Kekčeve zgodbe, 1973, ter A. Rozman: Kekec 
in Pehta, 2000, Kekec in Bedanec, 2001, Kekec in Prisank, 2002). 

4. Literarni repertoar – besedila, zbirke (kanonskih) avtorjev, 
predlagana besedila, pregledni in priporočilni seznami, seznami 
domačega branja, e-zbirke. Med književnostjo za odrasle in mla-
dinsko književnostjo prihaja do interferenc tudi zato, ker številni 
avtorji pišejo za oba naslovnika, npr. T. Pavček, S. Makarovič, B. A. 
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Novak, A. Rozman Roza idr. Zaradi razvoja medijev se je literarni 
repertoar dopolnil in redefiniral iz knjižnega tudi kot neknjižno 
gradivo. 

5. Literarni produkt – mladinska književnost in mladinsko branje 
(besedila s področja književnosti za odrasle, ki so v procesu liter-
arne recepcije postala mladinsko branje).

6. Literarni sprejemnik – mladi (otroci, učenci, dijaki) in odrasli 
bralci (učitelji, didaktiki, pedagogi, profesionalci, bralci idr.). V 
sodobnem času, in ne le v sodobnem času, imamo pojav t. i. dvojne-
ga naslovnika (angl. dual audiences) oz. nadnaslovniško odprte 
književnosti, med katero sodijo tudi T. Pavček, S. Makarovič, A. 
Rozman idr.

Sistemska teorija mladinske književnosti pojmuje slovensko mladinsko 
književnost kot proces, dinamičen odnos med dejavniki, v katerih imajo 
osrednjo vlogo avtor-delo-bralec ali proizvajalec-produkt-sprejemnik, ter 
dejavniki vplivanja na sistem. Kulturna vrednost književnega besedila na 
trgu je seštevek dejavnikov skupnega prizadevanja skupine ljudi, od avtorja, 
urednika, založnika, učnih načrtov, bralnih repertoarjev (domače/šolsko/
ustvarjalno idr. branje) in staršev. (Dović 2003b: 1301) 

Slovenska mladinska književnost si je izborila mesto v (slovenskem) liter-
arnem sistemu oz. v njegovi strukturi, zato imajo nove generacije mladinskih 
pisateljev prostor za razvijanje specifičnega simbolnega kapitala v literarnem 
sistemu, ki ga zaznamujeta dve področji, in sicer področje elitne produkci-
je (npr. T. Pavček, S. Makarovič, B. A. Novak, A. Štefan idr.) in področje 
množične produkcije (npr. D. Muck, J. Vidmar, P. Suhodolčan idr.), ter 
prostor za uveljavljanje avantgarde ali nove senzibilnosti (npr. C. Sokolov, I. 
Mlakar, N. Konc Lorenzutti, P. Svetina, M. Komelj, J. Bauer idr.).
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REPERTOAR
(KOD)

INSTITUCIJE 
(KONTEKST)

PRODUKT 
(SPOROČILO)

TRG 
(KANAL)

AVTOR 
(PROIZVAJALEC), PESNIK, 

PISATELJ, DRAMATIK, 
KULTURNIK, POLITIK

BRALEC 
(SPREJEMNIK)

UČENEC

Diagram 1: Literarni sistem



1. 6          načEla sistEmsKE DiDaKtiKE mlaDinsKE 

KnjižEvnosti

Izhajajo iz dejstva, da je •	 mladinska književnost avtonomen, 
dinamičen, deloma periferen literarni sistem, v katerem na 
specifičen način delujejo poprej navedeni dejavniki.

Pri izbiri •	 literarnih del (repertoarja) se mora sistemska didaktika 
mladinske književnosti posebej zavedati ambicij trga, da lansira 
tudi manj kakovostna besedila, zato je toliko bolj potrebno poz-
navanje kritičnih ocen repertoarja in izobraževanje učiteljev v 
kritične bralce.

Pri pouku je pri mladih bralcih, posebno v prvem in drugem tri-•	
letju, v ospredju recepcija posameznih besedil; vendar se že tudi 
tu obravnavajo elementi sistema – oprema, ilustracije, medijski 
nosilec, samorefleksija sprejemanja pa tudi približevanje avtorju in 
zanimive okoliščine nastanka literarnega produkta.

V pouk je pomembno vključevati medijske prenove med knjižno •	
in neknjižno produkcijo (ekranizacije, igrice na podlagi literarnih 
besedil) ter primerjati raznovrstno produkcijo.

Kako se načela sistemske didaktike •	 mladinske književnosti lahko 
uresničujejo v praksi, bo pokazano v nadaljevanju.
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2              moDEli obRavnavE pEsmi tonEta pavčKa po 

načElih sistEmsKE DiDaKtiKE mlaDinsKE KnjižEvnosti 

v osnovni šoli

2. 1         tonE pavčEK (1928–2011)

Tone Pavček je sodobni slovenski klasik, ki je ne le kot avtor za odrasle in 
mlade naslovnike, ampak tudi z različnimi javnimi funkcijami prispeval k 
nastajanju infrakstrukture slovenske (mladinske) književnosti. Bil je novi-
nar (Ljubljanski dnevnik, 1955–57, Ljudska pravica, 1972, RTV Slovenija, 
1972 ), prevajalec (od 1956), direktor (Slovensko mladinsko gledališče, 
1963–1967), urednik (Cankarjeva založba, 1972–1990), predsednik 
(Društvo slovenskih pisateljev, 1979–1983) idr.

Poleg funkcij v literarnem sistemu je bil dejaven tudi v družbenem sistemu, 
bil je poslanec v slovenski skupščini (1986–1990), leta 1989 je prebral 
Majniško deklaracijo na Kongresnem trgu v Ljubljani, postal leta 1996 
UNICEF-ov ambasador, od leta 2001 pa je bil član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. 

Prejel je številna literarna priznanja (npr. Levstikova nagrada, 1958, 
1961, 2005; Trdinova nagrada, 1959; nagrada Prešernovega sklada, 1965; 
Prešernova nagrada, 1984; Kajuhova nagrada, 1986; večernica, 1996), leta 
2009 je prejel tudi zlati red za zasluge RS ter dobil naziv častnega meščana 
Novega mesta, Mirne Peči in leta 2007 Ljubljane.

Pisal je za odrasle (od 1952), za mlade (od 1956), prevajal (od 1956), pisal 
eseje (od 1994), nastopal je za otroke in hodil na literarne prireditve po vsej 
Sloveniji in zamejstvu. Bil je izjemno priljubljen slovenski mladinski pesnik, 
ki je združeval akademski (član Slovenske akademije znanosti in umetnosti) 
in ljudski (dostopnost, odprtost, sproščenost) slog komuniciranja do odras-
lih in posebno do mladih. Pesnikov sin Marko Pavček (1958–1979) je storil 
samomor, posthumno pa je izšla njegova pesniška zbirka z naslovom Z vsako 
pesmijo me je manj (1981). Pesnikova hči Saša Pavček (1960) je igralka, preda-
vateljica na AGRFT in pesnica (Obleci me v poljub, 2010), ki tudi bere očetovo 
posthumno zbirko Angeli (2012), za katero je napisala spremno besedo.
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Za otroke je napisal številne pesniške zbirke in le tri kratke sodobne pravljice 
(Tri bratje in zlata ptica, 1956, Kaj je najlepše, 1969, in Mokedaj, 1976), zato 
je osrednje področje njegovega mladinskega opusa – pesništvo. 

Pri Tonetu Pavčku je treba upoštevati vpliv tujih (predvsem ruskih) in slov-
enskih (O. Župančič, S. Kosovel) avtorjev na njegovo ustvarjanje. Obenem 
je tudi Tone Pavček vplival na slovenske mladinske avtorje (npr. B. A. No-
vak, B. Štampe Žmavc, A. Štefan idr.).

Pri Pavčku je pomemben stvarni podatek, da je bil po poklicu pravnik, ven-
dar ni nikoli opravljal tega poklica, četudi je leta 1954 diplomiral na Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Pomembno je, da je sam prevajal iz tujih jezikov, pred-
vsem iz ruščine (npr. A. Ahmatova), nanj pa je vplival tudi španski pesnik 
F. G. Lorca.

Pri Pavčku so pomembni tudi prevodi njegovih mladinskih del v tuje jezike, 
npr. Pesmi in leta – Poems and years, 2008.

2. 2          pREDlagana bEsEDila tonEta pavčKa v učnEm 

načRtu

Tone Pavček je uvrščen v posodobljen učni načrt za obvezni predmet 
Slovenščina 2011 v vseh treh vzgojno-izobraževanih obdobjih, in sicer:

1. vzgojno-izobraževalno 
obdobje

2. vzgojno-izobraževalno 
obdobje

3. vzgojno-izobraževalno 
obdobje

1. r. – Juri Muri v Afriki 4. r. – Besedovanje
4. r. – Kaj vse je tata

7. r. – Tolovaj iz Ajdovske 
jame 
7. r. – Pesem
7. r. – Majnice

5. r. – Vesoljec 8. r. – Nova faca

6. r. – Junak 9. r. – Pesem o zvezdah
9. r. – Preproste besede 
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V pričujočem gradivu je pri primerih učnih ur po načelih sistemske didak-
tike mladinske književnosti izbran Tone Pavček kot sodobni klasik in nje-
gova književna besedila v 1., 4. in 7. razredu. Najprej umeščamo besedila v 
shemo sistemske didaktike mladinske književnosti.

2. 3          shEma sistEmsKih DEjavniKov za pouK

1. Že v času pesnikovega življenja je pesnitev Juri Muri v Afriki: o 
fantu, ki se ni maral umivati (1958) doživela številne ponatise (z 
ilustracijami Melite Vovk, 1958, 1988; z ilustracijami Marjance Je-
mec Božič, 1988) in priredbe za druge medije (npr. zvočni posnet-
ki, glasbena pravljica, lutkovna igra v LGL, 2002; videoposnetek 
Plesne skupine Mojce Horvat, 2004, 2007). Pomembno je tudi 
dejstvo, da je bilo to delo leta 1958 prevedeno tudi v hrvaščično, 
in sicer: Jure-Mure u Africi: o dječaku, koji se nije volio umivati, in 
v srbščino z naslovom Jure-Mure u Africi: o dečaku koji se nije voleo 
umivati. V oba jezika je delo prevedel hrvaški pesnik Grigor Vitez. 
Pri slikanici Juri Muri v Afriki (1958) je pomembno, da je bila ob-
javljena tudi v prirejeni obliki za gluhe in naglušne leta 2002. 

2. Kaj vse je tata, v: Majhnice in majnice, 2009, ilustracije Dam-
jan Stepančič. Pesniška zbirka je tudi prevedena v angleščino oz. je 
dvojezična: Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce 
– Budding songs, maying songs: poems of many years for many read-
ers, 2009.

3. Majnice: fulaste pesmi, 1996, z ilustracijami Kostje Gatnika.
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REPERTOAR
(KOD)

KNJIŽNO 
(KNJIGE, SLIKANICE, BERILO, 

 IN NEKNJIZNO GRADIVO 
(PESMI, NOTE, CD ...)

INSTITUCIJE 
(KONTEKST)

ŠOLA, KNJIŽNICE, 
KULTURNI DOGODKI, 
KULTURNI KONTEKST 
(ČASA IN PROSTORA), 

UMESTITEV V LIT. PROSTOR

PRODUKT
(SPOROČILO)

TONE PAVČEK KOT SODOBNI KLASIK, 
KULTURNIK 

KNJIŽEVNO BESEDILO V KNJIŽNI 
OBLIKI IN POVEZAVE 

Z NEKNJIŽNIM GRADIVOM

TRG 
(KANAL) 

TONE PAVČEK
PESNIK, 

PISATELJ, PREVAJALEC, 
NOVINAR, KULTURNIK, POLITIK,

SODOBNI KLASIK

BRALEC 
(SPREJEMNIK)

UČENEC V 1., 2., 3. 
TRILETJU

Diagram 2: Sistemski dejavniki za pouk – Tone Pavček



2. 4          moDEli obRavnavE pEsmi tonEta pavčKa

2. 4. 1     juRi muRi v afRiKi – 1. RazRED (1. tRilEtjE)

1. r. – Juri Muri v Afriki (sistemska didaktika književnosti)

Potek didaktične komunikacije učitelja in 
učenca

Opombe opazovalca

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učenca

1. proizvajalec 
(pisatelj)

• Tone Pavček 
(modeli, podobe, 
razpoloženja, 
horizont možnosti, 
ideološka gibanja, 
politika)
• osrednja politična 
in kulturna osebnost

• Ali poznate 
pesnika Toneta 
Pavčka?
• Ali poznate še 
kakšne njegove 
knjige, slikanice, 
pesmi …? Slika 1: Juri Muri v 

Afriki, 1958

2. institucija (kon-
tekst)

• šolsko branje
• literarne institucije
• dela avtorjev
• kritike
• založbe
• časopisi
• skupine dominant-
nih avtorjev
• državne ustanove 
(akademije, minis-
trstva, šole, mediji)
• center in periferija

• Na spletni strani 
je avdioposnetek 
pesnitve Juri Muri 
v Afriki, prisluhnite 
mu, poleg lahko 
gledate ilustracije
Marjance Jemec 
Božič. 
http://www.yotube.
com/watch?v=
dfQXxLqLtzs 
(13:12)

Slika 2: Juri Muri v 
Afriki, 1988

3. repertoar (kod) • 1. r.
• skupek pravil
• pravila
• predznanje

• Primerjajte 
naslovnici slikanic 
ter poiščite podob-
nosti in razlike.
• Ilustracije Melite 
Volk Štih, 1958
• Ilustracije Mar-
jance Jemec Božič, 
1988 Slika 3: Juri Muri 

drugič v Afriki, 2001

4. trg (kanal) • prodaja in 
kupovanje liter-
arnih izdelkov in 
promocija literarne 
potrošnje

• Pesnitev Juri Muri 
v Afriki je izšla tudi 
kot avdiokaseta 
(1988), zgoščenka 
(2002), pravljični 
koledar (2005),
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• prodajalci, tržniki, 
institucije, avtorji

videokaseta (2004) 
ter bila uprizor-
jena kot lutkovna 
igra v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana 
(2002).

Slika 4: Juri Muri po 
Sloveniji, 2011

5. produkt 
(sporočilo)

• Juri Muri v Afriki
• tekst
• odlomki, seg-
menti, drobci iz 
kanona
• citati, aluzije
• analiza teksta, 
analiza strukture, 
zgodbe, emociona-
lne plati
• kulturološka plat – 
modeli realnosti

• Kaj pomeni muri?
• Kaj pomeni 
čurimuri?
• Pesnik Tone 
Pavček je napisal na-
daljevanje pesnitve 
Juri Muri v Afriki, 
z naslovoma Juri 
Muri drugič v Afriki 
(2001) in Juri Muri 
po Sloveniji (2011).
• Ali je besedilo 
pesem ali pravljica?
• Zakaj?
• Kakšno je tvoje 
mnenje o ilustraci-
jah?
• Kdo so književne 
osebe v besedilu?
• Kateri odlomek je 
tvoj najljubši?

Slika 5: Juri Muri v 
Afriki, 2012 

6. sprejemnik 
(bralec)

• učenec 1. razreda
• sprejemanje recik-
liranega literarnega 
materiala
• sprejemanje 
fragmentov iz 
kanonične zaklad-
nice
• sprejemanje mod-
elov in repertoarjev
• sociokulturne 
funkcije v zvezi z 
recepcijo

• Kakšno je tvoje 
mnenje o dečku z 
imenom Juri Muri?
• Zakaj se deček ni 
maral umivati?
• Kaj misliš, zakaj je 
odšel v Afriko? 
• Ali je resnično 
odpotoval v Afriko 
ali le v domišljiji?
• Na kratko obnovi 
književno dogajanje.
• Kakšno je tvoje 
mnenje o pre-
branem?
• Zakaj se Juri Muri 
boji vode?

Slika 6: Juri Muri v 
Afriki, 2003 (avdio 
CD)
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• Ali je res, da v 
Afriki »zamorci 
neumiti brez vode, 
brisač žive«?
• Kako se reče 
ljudem, ki živijo v 
Afriki, Evropi, Aziji, 
na Češkem, na Novi 
Zelandiji, Artiki, 
Marsu …?
• Kje živi mala 
morska deklica?
• Kje živi deček 
Drejček in njegovi 
prijatelji Miš, Maš 
in Saš iz sodobne 
pravljice Drejček in 
trije Marsovci?
• Kako bi ti 
nadaljeval zgodbo? 
Mogoče Juri Muri s 
prijateljem Bongom 
pride v Slovenijo? 
Gresta na ekskurzijo 
v vesolje? 
Prideta na vašo šolo?
• Kako bi zgodba 
potekala, če bi se ti 
pridružil/-a Juriju 
Muriju in Bongu?
• Kako si 
predstavljaš 
zemljevid Afrike? 
Deželo dečka 
Bonga? Nariši jo.
• Ali veš, da je 
Afrika drugi največji 
kontinent na Zem-
lji? Prvi je Azija?
• Ali veš, da je 
Afrika zibelka 
človeštva?
• Kakšna je 
podobnost med 
Afriko in Evropo? 
Afriko in Slovenijo? 
Jurijem Murijem in 
Bongom?
• Ali veš, da je bil 
tudi Ostržek (Pi-
nokio) v Afriki?
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• Poglej si strip 
Mikija Mustra 
Dogodivščine Zvi-
torepca in Trdonje v 
Afriki (1955) ter 
V Afriki: 
pustolovščine Zvi-
torepca, Trdonje in 
Lakotnika (1982).

Tone Pavček: JURI MURI 
V AFRIKI

Juri Muri, kljukec Juri, 
tisti, ki je s hruške pal, 
včeraj je ob šesti uri 
v Afriko odpotoval. 
Saj doma je nemogoče, 
vsak ga kara in pesti,
vsak umivati ga hoče, 
on pa se vode boji. 

Pa je mislil, 
bolje iti bo na drugo stran 
zemlje, 
tam zamorci neumiti 
brez vode, brisač žive. 

Hodil je poldrugo uro, 
daleč je ta Afrika, 
potlej je zajezdil kuro
in prijahal do morja. 

Tam pa voda, sama voda, 
mokra, mrzla kakor led, 
Jurij solze bi izjokal, 
da ga rešil ni galeb. 

Širno morje je z galebom
Juri Muri preletel, 
tam pod vročim sončnim 
nebom 
si padalo je odpel. 
In prispel na žolta tla, 
kjer je prava Afrika. 

Bogme šmentana dežela, 
še bolj šmentane zveri. 
Vse povsodi levja žrela, 
kač po drevju mrgoli. 
In v daljavi, kjer je Nil, 

je še strašni krokodil! 

Juri Muri brž se skrije, 
v pesek glavico zarije
in dve solzi ali tri 
v pesek afriški spusti. 

A iz žalosti zbudi ga 
sam predobri striček noj. 
Z ostrim kljunom poduči ga: 
Fant, nikar se me ne boj. 
Afriko ti jaz razkažem, 
vse po dolgem in počez, 
naj sem opica, če lažem, 
tu vse polno je čudes. 

Potlej šlo je kot po loju, 
fant prevaža se na noju. 
V pičlih sedmih dneh spozna, 
kaj premore Afrika. 
Saj ga noj povsod predstavi, 
nove znance strašno hvali: 
teto zebro in pa pava, 
leva s strašnimi zobmi 
in še slona velikana, 
z oklom dolgim pet pedi. 

Juri osvojil je puščavo: 
hodi k levu po meso, 
k opici na mlečno kavo, 
noj cvre jajca na oko, 
od sobote do sobote 
zebra peče zanj dobrote, 
a pocukranih banan 
si lahko natrga sam. 

Ondan z nojem se podata 
tja, kjer dolga je gospa, 

in žirafa dolgovrata 
sklati zvezdo mu z neba. 

Zvezda pa je krivo pala, 
pesek afriški zažgala, 
komaj, komaj, da živi 
pred požarom so ušli. 

Bogme, Afrika se splača! 
Saj, postavim, samo kača, 
tista kača klopotača, 
več kot vsaka je igrača! 
A najbolje je, zna biti 
v tej deželi vendar to: 
Juri Muri neumiti 
tu zamazan je lahko. 

Oče slon nikdar ne vpraša, 
če se zjutraj je umil, 
mu s pregledi prizanaša 
in nasploh je ljubezniv, 
saj na hrbtu ga prenaša, 
kot bi Juri Muri bil 
kakšen pravljični vladar 
ali vsaj zamorski car. 

Hm, zato nič čudno ni, 
ko vse živo se ustavlja 
pred tem slonom in pozdravlja 
čudo, ki na njem sedi, 
da se Juri, kljukec Juri, 
tisti, ki je s hruške pal, 
je odločil in sporočil, 
da bo v Afriki ostal. 
Slava, pravim, je le slava, 
tudi lažna, ne le prava! 

Tisti torek, ko zavila 
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zima je krog naših hiš, 
Juri je prišel do Nila 
v krokodilji paradiž. 
Tamkaj ni bilo snega, 
sonce žgalo je z neba, 
boter krokodil se v reki, 
blatni reki je hladil 
v svoji praznični obleki 
– sicer prazničen ni bil! –
in pri tem požrl menda 
za pet jerbasov solza. 

Juri Muri, fant od fare, 
hm, čeprav je s hruške pal, 
pokraj Nila, reke stare, 
krokodila je spoznal. 

A povejmo: koj od kraja 
to poznanstvo prida ni. 
Znanec Juriju ne ugaja, 
da na tihem se jezi: 
taka pot, pa takle cilj –
le umazan krokodil 
in (neumno pravzaprav) 
brž naglas je počvekal: 
Čist pa nisi kljub vsej slavi, 
dični boter trdoglavi! 

Tu začne se vsa nesreča: 
krokodil se razjezi, 
iz vode leze – o še sreča –
slon ga s trobcem prepodi, 
a pri tem je Juri pal 
s slona in mu razmajal 
lepi okel dragoceni, 
ki ga v Afriki vsak ceni. 

Slon z nogo zacepeta, 
migne z uhlji, godrnja: 
Juri Muri, ta pa ta, 
ki umazan je za dva, 
nam nasvete bo dajal, 
botra nilskega psoval! 
Brž pripravim ti zdravilo, 
ki ti kri bo ohladilo. 

O, ne bi naštel do tri, 
slon z vodo ga poškropi. 
Voda, voda, mrzla, strašna! 
Bogme, da je je preveč. 
Potlej jeza samopašna 
in prijateljstvo je preč. 

Juri sam se v dalj odpravi, 
a za njim se slon hahlja, 
smeje boter trdoglavi, 
smeje se vsa Afrika. 

Peš skoz Afrike puščavo! 
To bila je strašna pot. 
Meče opica na glavo 
mu orehe vso to pot, 
Juri pada, vstaja, pada, 
pesek afriški ga zbada, 
lačen, truden, komaj živ, 
med zamorce je zavil. 
Tam med goščo sredi drevja, 
tam pod palmami nekje, 
v čudnih hišah iz vejevja 
pravi črnci žive 
in med njimi poglavar 
sam presvetli črni car. 
Kje se tale pob je vzel, 
ni ne črn niti bel, 
saj s plastjo umazanije 
svojo polt pošteno skrije. 
Fantje, milo brž vzemite 
in umazanca umijte.
Ta je mignil in kot trenil 
se krog fanta krog je sklenil. 
Potlej reče poglavar, 
sam presvetli črni car: 
da spoznamo, kakšen je, 
če je črnec ali ne! 
Dolgo leto so ga prali, 
umivali in mencali 
in še preden so končali, 
preden končno so spoznali,
kakšen fant je pravzaprav, 
črn, bel ali rjav, 
ga je rešil striček noj 
in odnesel ga s seboj. 

Jojme, jojme sto kosmatih! 
Z Jurijem ni nekaj prav! 
Skoroda ga ni spoznati; 
kar naprej bi se le pral, 
saj pri črncih, se ve, 
se privadil je vode. 
Toda Afrika je puščava, 
tu ni vode ne brisače, 
pa mu kane misel prava: 
vrnem v kraje se domače! 
A poprej se poslovim, 
vsem živalim oprostim 
za žalitev, za zamero 

in nevoljo marsiktero. 

To bilo vam je slovo! 
Krokodil si je solzo 
za solzo utrinjal, lev 
je od žalosti rohnel, 
opica je mila jera, 
zebra briše si oči, 
celo slon se skoro cmera, 
noj pa ... saj ni besed! 
Juri z vsemi se poljubi, 
da bo pisal jim obljubi 
in domov še isti dan 
pride čist in počesan. 
Zdaj je fant čistoče vzor,
verje naj mi, kdor ni nor!
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REPERTOAR
KATERE PAVČKOVE KNJIGE 

ŠE POZNAM?

KONTEKST 
(USTANOVE)

KDO  JE TONE PAVČEK?
KDO JE JURI MURI V AFRIKI?

KJE VSE NAJDEM INFORMACIJE 
O PESNIKU IN KNJIGAH? 

PRODUKT 
JURI MURI V AFRIKI

KATERE KNJIGE TONETA PAVČKA 
POZNAM?KAJ VEM O JURIJU MURIJU?

JURI MURI V AFRIKI
(slikanica, glasbene pesmi)

TONE PAVČEK 
KAJ ŽE VEM O PESNIKU?

KAJ SEM IZVEDEL O PESNIKU IZ KNJIG, 
KAJ PA V KNJIŽNICI, NA SPLETU?

MOJE MNENJE
 O KNJIGI, 

O GLAVNIH JUNAKIH …
ZEMLJEVID POTI JURIJA MURIJA  

(DOM—AFRIKA—DOM)
KAJ VSE JE VIDEL V AFRIKI?

INTERVJU Z JURIJEM MURIJEM
KNJIŽEVNA BESEDILA 

S PODOBNIM DOGAJANJEM

Diagram 3: Literarni sistem – Tone Pavček: Juri Muri v Afriki



2. 4. 2     bEsEDE za slaDKosnEDE – 4. RazRED (2. tRilEtjE)

4. r. – Besedovanje, Kaj vse je tata (sistemska didaktika književnosti) 

Potek didaktične komunikacije – dejavnosti 
učitelja in učenca

Opombe opazovalca

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učenca

1. proizvajalec 
(pisatelj) 

• Tone Pavček 
(modeli, podobe, 
razpoloženja, 
horizont možnosti, 
ideološka gibanja, 
politika)
• osrednja politična 
in kulturna osebnost

• Ali poznate 
pesnika Toneta 
Pavčka?
• Na spletni strani je 
intervju s pesnikom 
o zbirki Majnice.
http://www.
youtube.com/
watch?v=P749-
j7DR-Y (10:09)

2. institucija (kon-
tekst

• šolsko branje
• literarne institucije
• dela avtorjev
• kritike
• založbe
• časopisi
• skupine dominant-
nih avtorjev
• državne ustanove 
(akademije, minis-
trstva, šole, mediji)
• center in periferija

• Katere knjige 
Toneta Pavčka imate 
v razredni/šolski 
knjižnici?
• Katere izmed njih 
si prebral/-a?
• Tone Pavček je 
bil član SAZU-ja 
(Slovenske aka-
demije znanosti in 
umetnosti).
http://www.sazu.
si/o-sazu/clani/
tone-pavcek.html
• Tone Pavček je 
dobil Prešernovo 
nagrado za 
književnost.
• Tone Pavček 
je v času svojega 
življenja obiskal 
številne osnovne 
šole po Sloveniji in v 
zamejstvu.
• Ali veš, da so pes-
mi Toneta Pavčka 
objavljene v knjigah 
(pesniške zbirke, 
slikanice …)?
• Ali veš, da so 
pesmi Toneta 
Pavčka objavljene

Slika 7: Besede za 
sladkosnede, 1991
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tudi kot neknjižno 
gradivo (DVD, 
zgoščenke, glasbene 
zgoščenke, avdio- 
in videokasete s 
filmi in poučnimi 
temami)?
• Poišči, katere pes-
mi Toneta Pavčka so 
uglasbljene.
Katere bi ti 
uglasbil/-a?

3. repertoar (kod) • 4. r.
• skupek pravil
• pravila
• predznanje

• Pesniška zbirka 
Besede za sladko-
snede, 1991
• Pesniška zbirka 
Majhnice in majnice, 
2010 (ilustracije 
Damjan Stepančič)
• Kaj meniš, zakaj 
Tone Pavček 
uporablja in izumlja 
besede?
• Sladkosnednost je 
značilnost osebe, ki 
ima rada sladke jedi? 
Ali so besede tudi 
»sladka jed«.
• Ali lahko tudi ti 
napišeš pesmi za 
sladkosnedne? Kaj 
pa slanosnedne?
• Kakšni se ti zdijo 
Pavčkovi naslovi 
pesniških zbirk?

Slika 8: Majhnice in 
majnice = Budding 
songs, maying songs, 
2009

4. trg (kanal) • prodaja in 
kupovanje liter-
arnih izdelkov in 
promocija literarne 
potrošnje
• prodajalci, tržniki, 
institucije, avtorji

• Učitelj/-ica vpraša, 
če si želijo učenci 
dobiti za darilo 
kakšno knjigo 
Toneta Pavčka.

5. produkt 
(sporočilo)

• tekst
• odlomki, seg-
menti, drobci iz 
kanona
• citati, aluzije
• analiza teksta, 
analiza strukture,

• Tone Pavček je 
napisal pesem z 
naslovom Kaj vse 
je tata.
• Preberi Pavčkovo 
pesem Mama je ena 
sama.

74 Boža Krakar Vogel, Milena Mileva Blažić: Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi



zgodbe, emociona-
lne plati
• kulturološka plat – 
modeli realnosti

• Primerjaj, kako 
je avtor predstavil 
očeta, kako mater.
• Kdo je ciciban? 
Koliko let približno 
ima ciciban? Kako si 
ga predstavljaš?
• Kakšni so bili 
starši v preteklosti, 
kakšni so sodobni 
starši?
• Napišite pesem z 
naslovom Kaj vse 
sem jaz (otrok, sin/
brat, hčerka/sestra, 
učenec/učenka, 
prijatelj/-ica, 
sošolec, sošolka).
• Kakšne oblike 
družin poznamo?

6. sprejemnik 
(bralec)

• učenci 4. raz-
reda manj igrivo 
kot učenci v prvem 
triletju in bolj 
konkretno, celo 
razmišljujoče, spre-
jemajo, razumevajo 
in tvorijo besedila
• sprejemanje recik-
liranega literarnega 
materiala
• sprejemanje 
fragmentov iz 
kanonične zaklad-
nice
• sprejemanje mod-
elov in repertoarjev
• sociokulturne 
funkcije v zvezi z 
recepcijo

• Napiši svojo pesem 
o sebi, mogoče z 
naslovom Super 
otrok.
• Primerjaj pesem o 
očetu in materi.
• Kakšne značilnosti 
očeta in matere je 
pesnik poudaril? 
Katere bi ti še 
dodal?
• Napiši pesem z 
izbranimi naslovi, 
npr. Kaj vse je mama 
ali Super oče.
• Naredite fik-
tivni intervju s super 
otrokom.
• Naredite razredno/
šolsko anketo o last-
nostih super staršev, 
super otrok, super 
šole …
• Poglejte si intervju 
s Tonetom Pavčkom.
• Naredite fiktivni 
dnevnik super otroka.
• Uprizorite 
pesmi v razredu 
(dramatizacija, 
improvizacija).
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Kaj vse je tata

Tata je najprej tata
in sem jaz njegov sin. 
Takrat odpreva vsa vrata 
igrišč in trgovin. 

Sicer je tata v službi 
in hodi na delo vsak dan. 
A meni pojejo ptički, 
ker sem še ciciban. 

Tata je važna oseba, 
ker je velik, močan. 
Vendar ga, kadar je treba, 
premagam, četudi sam. 

Včasih piše čudne račune 
in kot računar je strog. 
Takrat me nič ne razume 
in kar tako pošlje v kot. 

Mama mu pravi tata 
in srček, a včasih slon. 
A meni je najbolj všeč tata, 
ko je moj bojni konj.
 

Super mama34

 
Moja mama je super. Seveda
z napako: včasih je tečka
in name še zmeraj gleda
kot na majhnega dečka.
 
Ona misli, da sem še micen
kot kakšen dojenček z dudo,
pa mi kar naprej lice
moči s cmočki poljubov.
 
Ona bi rada, da rastem
počasi kot kraški kapnik,
a jaz hitro, da premikastim
nekoga v sosednji klapi.
 
Tako nisva na isti valovni
dolžini z ljubljeno mamo:
ona bi me vodila v peskovnik
ali nosila štuparamo,
 
a jaz bi rad hitro stekel
med odrasle in med možate
in mami že skoro rekel:
Odslej bom jaz pazil nate!

34                   PAVČEK, TONE (2007): Družinske žlahtnice in žlahtneži. Ljubljana: Založba Rokus.

• Napišite svojo 
pesem na temo 
superministrica oz. 
superminister.
• Primerjaj, kako 
je avtor predstavil 
očeta, kako mater.
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KNJIŽNO IN NEKNJIŽNO GRADIVO

USTANOVE, 
S KATERIMI JE SODELOVAL

PESNIŠKE ZBIRKE TONETA PAVČKA

KJE SEM DOBIL/A INFORMACIJE
 O AVTORJU, KNJIGAH IPD? 

KAJ VSE JE TONE PAVČEK? 
MOJE MNENJE O PESMIH 

TONETA PAVČKA

Diagram  4: Literarni sistem – Tone Pavček: Kaj vse je tata
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2. 4. 3 majnicE – 7. RazRED (3. tRilEtjE)

7. r. – Tolovaj iz Ajdovske jame, Pesem, Majnice (sistemska didaktika književnosti)

Potek didaktične komunikacije – dejavnosti 
učitelja in učenca

Opombe opazovalca

Dejavnosti učitelja Dejavnosti učenca

1. proizvajalec 
(pisatelj)

• Tone Pavček 
(modeli, podobe, 
razpoloženja, 
horizont možnosti, 
ideološka gibanja, 
politika)
• osrednja politična 
in kulturna osebnost

• Katere Pavčkove 
pesmi ste že brali?
• Ali poznate 
ilustratorja Kostjo 
Gatnika (1945)?
• Primerjajte ilus-
tracije naslovnic Ko-
stje Gatnika (1995) 
in Teje Gorjup 
(2007). Kako ilus-
tracije nebesedno 
(likovno) izražajo 
pomen pesmi?
• Na spletni strani je 
intervju s pesnikom 
o zbirki Majnice.
http://www.you-
tube.com/watch?v=
P749-j7DR-Y
(10:09)
• Leta 1953 je 
skupaj s soavtorji 
(Ciril Zlobec, Ivan 
Minatti, Janez Me-
nart) objavil zbirko 
Pesmi štirih.
• Tone Pavček se 
je rodil na Dolen-
jskem, živel v Lju-
bljani oz. osrednji 
Sloveniji, rad je imel 
Primorsko (Seča pri 
Portorožu), bil je v 
skoraj vseh osnovnih 
šolah po Sloveniji in 
je evropski pesnik.
Tone Pavček je sod-
obni klasik – kaj to 
pomeni po tvojem 
mnenju? 
• Ali bi predlagal 
pesnika Toneta 
Pavčka za Nobelovo

Slika 9: Majnice: 
fulaste pesmi, 1996
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nagrado? http://
www.nobelprize.
org/
• Ali poznaš 
kakšnega No-
belovega nagra-
jenca, ki je dobil 
nagrado za področje 
književnosti in je 
pisal tudi za otroke 
oz. mlade?

2. institucija (kon-
tekst)

• šolsko branje
• literarne institucije
• dela avtorjev
• kritike
založbe
• časopisi
• skupine dominant-
nih avtorjev
• državne ustanove 
(akademije, minis-
trstva, šole, mediji)
• center in periferija

• Tone Pavček 
(1928–2011) se je 
rodil v Šentjurju 
pri Novem 
mestu, študiral je 
v Ljubljani, živel v 
Ljubljani in na Seči.
• Najdi na spletu in-
formacije o Majniški 
deklaraciji, 8. 5. 
1989.
• Prevodi Majnic v 
druge medije (glas-
bene pesmi)
• Prevodi Majnic v 
druge jezike
• Pesniška zbirka 
Toneta Pavčka 
Majnice (1996) 
je prejela nagrado 
večernica (1996).

Slika 10: Majnice, 
2007

3. repertoar (kod) • 7. r.
• skupek pravil
• pravila
• predznanje

• Kaj že veš o 
pesniku Tonetu 
Pavčku?
• Kaj veš o kul-
turniku Tonetu 
Pavčku?
• Tone Pavček se je 
ukvarjal s pisanjem, 
kaj je pisal (poezija, 
proza, prevodi, eseji 
…)?
• Kaj simbolizira 
mesec maj? Kako 
so včasih imenovali 
mesec maj?
• Kaj misliš, zakaj je 
pesnik naslovil svojo 
zbirko Majnice in
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dodal podnaslov 
– fulaste pesmi? • 
Kaj pomeni beseda 
majnica?
• Valentin Vodnik 
je v prvi sloven-
ski pesniški zbirki z 
naslovom Pesmi za 
pokušino (1806) o 
mesecu maju (veliki 
traven) napisal krat-
ko štirivrstičnico:

Veliki traven
Natvóra jeseni
pretrudna zaspi,
zato se spomladi
vesela zbudi.

• Ali veš, da so ljud-
ska poimenovanja 
za mesec maj še cvet-
nar, cvetnik, rožni 
cvet, rožni mesec, 
sentlipovšek idr.
Kaj meniš, zakaj 
mesec maj pomeni 
mesec zaljubljenih?

4. trg (kanal) • prodaja in 
kupovanje liter-
arnih izdelkov in 
promocija literarne 
potrošnje
• prodajalci, tržniki, 
institucije, avtorji

• Vprašajte 
knjižničarja ali 
knjižničarko, ali 
si učenci izposo-
jajo pesmi Toneta 
Pavčka. Katere 
najbolj?
• Učenci lahko na-
redijo kratko anketo 
s sošolci iz nižjih in/
ali višjih razredov 
in jih vprašajo o 
izposoji knjig.
• Učenci lahko tudi 
vprašajo sošolce 
in/ali učitelje za 
njihovo osebno
mnenje o izposoji, 
branju in vtisih.

5. produkt 
(sporočilo)

• Majnice, 1996
• tekst
• odlomki, seg-
menti, drobci iz 
kanona

• Naredi seznam 
tvojih najljubših 
avtorjev in avtoric iz 
starejše, novejše in 
sodobne slovenske
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• citati, aluzije
• analiza teksta, 
analiza strukture, 
zgodbe, emociona-
lne plati
• kulturološka plat – 
modeli realnosti
• 1996: Majnice: 
fulaste pesmi
• ilustracije Kostje 
Gatnika
• zgradba pesniške 
zbirke
1. Nekaj je v zraku
2. Pisma 
3. Podoba dečka
4. Dvogovori
5. Dvojina
6. Rojstva
7. Drobtinice 1–10

književnosti.
• S kom bi lahko 
primerjal pesmi 
Toneta Pavčka?
• Kateri pesnik po 
tvojem mnenju piše 
o človeku, ljubezni, 
svetu … tako kot 
Tone Pavček?
• Ali želi Tone 
Pavček kaj sporočiti 
prek Drobtinic?
• Kaj bi ti želel 
sporočiti prek svojih 
Drobtinic?
• Katere motive 
(stalnice) najdete 
v pesniški zbirki 
Majnice?
• Kdo je glavna 
književna oseba v 
poglavju Podoba 
dečka? Kdo je ali 
kdo sta glavni osebi 
v poglavju z naslo-
vom Dvojina?
• Kakšna je zgradba 
zbirke? Ali poglavja 
sledijo pesniški 
logiki?
• Kakšen pomen 
imajo rokopisna 
pisma v primerjavi z 
elektronskimi?
• Ali se ti zdijo 
Drobtinice podobne 
SMS-poeziji? S 
koliko besedami in 
črkami je pesnik 
napisal Drobtinice? 
• Kako je mogoče s 
tako malo bese-
dami tako veliko 
povedati?

6. sprejemnik 
(bralec)

• učenec 7. razreda
• sprejemanje recik-
liranega literarnega 
materiala
• sprejemanje 
fragmentov iz 
kanonične zaklad-
nice

• Zbirka pesmi 
Majnice: fulaste 
pesmi je sestavljena 
iz 7 delov.
• Poglej naslove 
poglavij in premisli, 
ali je kakšna logika v 
naslovih.
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• sprejemanje mod-
elov in repertoarjev
• sociokulturne 
funkcije v zvezi z 
recepcijo

• Preberi Drob-
tinice. Kaj meniš, 
zakaj jim je pesnik? 
Abecerimarije, 
besede za sladko-
snede, čenčarija, 
drobtinice, fulast, 
majnice, majhnice, 
mimobežnice, ml-
adoletje, starožitja, 
velesenzacija, 
žlahtnice …
• Kaj meniš, kaj 
simbolizira sonce, 
kaj pa sence?
• Kaj meniš o tem, 
da se je Tone Pavček 
rodil leta 1928, med 
dvema svetovnima 
vojnama?
• Kaj je takrat 
pomenilo sonce, kaj 
pa sence?
• Kateri pesniki so 
pisali o soncu (npr. 
slovenska ljudska 
pesem Sonček čez 
hribček gre, Srečko 
Kosovel: Nesem 
sončnico na rami, 
Tone Pavček: Sonce 
in sončnice).
• Kako bi razložil/-a 
pomen verzov:

In tvoja ena 
sama – glavna.
Človek ne dozori 
… brez poraza.

• Kateri verzi so tebi 
najbolj pomenljivi?
• Kaj je po tvojem 
mnenju neminljivo?
• Pesnik Boris A. 
Novak je rekel, da 
imajo besede zven in 
pomen. Kaj ti misliš 
o tem? Ali najdeš 
kakšne besede v 
Majnicah, ki zvenijo 
in pomenijo?
• Če bi ti oz. ko
boš napisal svojo
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Drobtinice

1.
Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.

2.
Vsi dihamo isti zrak.
In vsem kri po žilah poje,
a nihče ni nikomur enak.
ln vsak je sam svoje vesolje.

3.
Nobena pot ni ravna.
Nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama – glavna.

4.
Toplo je sonce, topla jopica,
topla prijazna beseda,
a najbolj topla deklica,
ko me s srcem pogleda.

5.
Vse bolnišnice so nezdravo bele
z vonjem po potu in jodu,
a vse porodnišnice vesele
kljub otroškemu joku.

6.
Človek ne dozori
do svojega obraza
brez smeha in čenčarij
in ne brez poraza.

7.
Sonce je dolžno, da sveti nam,
otrok, da pomaga očetu,
a edina dolžnost naših mam
je ta, da so dolgo na svetu.

8.
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.

9.
Vse teče in teče in se stiša
v tišino. Samo hiša,
v kateri duh biva,
je neminljiva.

10.
Ko zamižiš, šele vidiš:
usode trdi prijem.
Ko obmolkneš, šele slišiš
besed nenajdenih zven.

pesniško zbirko (ali 
rokopisno ali na 
računalniku), kako 
bi ji dal naslov in na 
koliko poglavij bi 
jo razdelil? Napiši 
naslove poglavij. 
Kdo bi ilustriral 
tvojo pesniško 
zbirko?
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KNJIŽNO IN NEKNJIŽNO 
GRADIVO — MAJNICE

(LITERARNE USTANOVE)

MAJNICE, DROBTINICE, 
SONCE IN SONČNICE …

KNJIGE, KNJIŽNICE,
KNJIGARNE, SPLET

TONE PAVČEK
NAŠTEJ VSE POKLICE, KI JIH JE 

TONE PAVČEK OPRAVLJAL. 
KAJ JE BIL PO POKLICU?

KAJ VEŠ O PESNIKU?
KJE LAHKO NAJDEŠ INFORMACIJE 

O TONETU PAVČKU?

UČENEC
KATERE PESMI TONETA PAVČKA SI 

DOSLEJ ŽE PREBRAL/A?
KAKŠEN VSTIS SO NATE NAREDILE

MAJNICE: FULASTE PESMI?
KAKO SE TI ZDI, DA JE TONE PAVČEK 

PREDSTAVIL MLADE, LJUBEZEN?

Diagram 5: Literarni sistem – Tone Pavček: Majnice
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3               sKlEp

Predlogi modelov kažejo, da se v osnovni šoli poleg besedila vključujejo tudi 
elementi literarnega sistema. Postopoma jih je vedno več, kar vidimo tudi v 
naših primerih.

V prvem triletju k branju besedil dodajamo tudi postopno spoznavanje 
književnih in knjižnih ustanov (knjižnice, revije, nagrade ...), književna 
besedila kot knjižno in neknjižno gradivo (glasbene pesmi, lutkovne igre, 
različne ilustracije ipd.), uporabo IKT v izobraževalne namene ter postopno 
razvijanje kritičnosti do potrošniških izdelkov. Pesnitev Juri Muri v Afriki 
je skoraj ponarodelo besedilo in na osnovi vpogleda v variantnost besedi-
la je vidno, da je še vedno v naraščanju, kar mu zagotavlja status sodobne 
klasike.

V drugem triletju k branju besedil dodajamo tudi besedilo v knjižni in 
neknjižni obliki (glasbena pesem) ter motivacijske intervjuje s pesnikom 
Tonetom Pavčkom. Obenem učenci nadgrajujejo že pridobljeno znanje, ga 
utrjujejo in razširjajo kontekst poznavanja besedila in avtorja. Učitelji lahko 
kot avtonomni subjekti v izobraževanju posegajo tudi po drugih besedilih 
Toneta Pavčka, ne le teh, ki so predpisani v učnem načrtu. Lahko obiščejo 
kakšno šolsko, lokalno in/ali kakšno drugačno razstavo, kulturni dogodek, 
lutkovno predstavo v povezavi z življenjem in delom Toneta Pavčka v real-
nem času in prostoru oziroma kontekstu.

V tretjem triletju k branju besedil dodajamo tudi še širši kontekst, ker je 
mladi bralec že razmišljujoči bralec, s poezijo Tone Pavčka se je velikokrat 
že srečal, ne le pri književnem pouku, ki je vseeno osrednje področje sistem-
skega seznanjanja s slovensko mladinsko književnostjo. Učenci sprejemajo 
pesmi Majnice z velikim bralnim interesom. Imajo jih tudi kot knjižno in 
neknjižno gradivo v različnih ilustracijah. Obenem je besedilo zelo prim-
erno za spodbujanje učenčevih ustvarjalnih in poustvarjalnih odzivov z last-
nim ustvarjanjem in/ali pisanjem majnic, drobtinic, kratkočasnic ipd. pesmi 
(npr. aprilnice, deževnice, sladkosnednice ...), ki naj jih tudi sami izvirno 
poimenujejo. Primerno je tudi za različne primerjave s pesmimi drugih 
pesnikov, če jih poznajo.
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pRiloga

Tone Pavček – živi gradnik literarnega sistema

Namen priloge je pokazati pojavljanje Pavčkovih tekstov v literarnem sistemu.
Bibliografijo pripravil
Tomaž Bešter
Center za informacijske storitve
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 2001-200, Fax: 01 4257-293
tomaz.bester@nuk.uni-lj.si, www.nuk.uni-lj.si
Tone Pavček: Juri Muri – izdaje Juri Murija, ki vključujejo Juri Muri v Afriki, Juri Muri drugič v
Afriki, Juri Muri po Sloveniji
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11. Juri Muri v Afriki/besedilo Tone Pavček; glasba Andraž Hribar in Patrik Greblo. Ljubljana: 
Racman, 2003. Priloga: Juri Muri v Afriki: melodije z akordi in besedili.

12. Juri Muri v Afriki/Tone Pavček; glasba Mirko Vuksanovič; režija Irena Glonar. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2004. Zvočni CD, izdan v zbirki Cicibanov vrtiljak.

13. Juri Muri v Afriki/nastopa Plesna skupina Mojce Horvat; besedilo Tone Pavček; glasba Andraž 
Hribar; priredba, glasbena izvedba in produkcija Patrik Greblo; scenarij, koreografija in režija Mojca 
Horvat; kamera in montaža Mitja Krumar; scena in kostumi Irena Pivka. Ljubljana: Racman AVS, 
2004. Predstava je bila posneta decembra 2003 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Video DVD.

14. Juri Muri v Afriki/igrali so otroci vrtca Gumbek in učenci Osnovne šole Dolenjske Toplice; 
besedilo Tone Pavček. Dolenjske Toplice: Osnovna šola Dolenjske Toplice, 2007. Video DVD.

15. Juri Muri v Afriki/besedilo Tone Pavček; glasba Thierno Diallo. Ljubljana: samozal. T. Diallo, 
2008. Zvočni CD.

16. Juri Muri v Afriki/Tone Pavček; glasba: Andraž Hribar; priredba Patrik Greblo; ilustracija: Zlatko 
Drčar. Kočevje: Studio AHA, 2003?. Zvočni CD, izdan v zbirki Cicibanov vrtiljak.

Pavček: Kaj vse je tata – izdaje, kjer se pojavlja pesem.

KNJIŽNO GRADIVO

1. Kaj vse je tata/Pavček, Tone. Pionirski list LXXVIII/6 (1977). 7.

2. Izbor pesama za mlađi uzrast: »Al' je lep ovaj svet«/izabrao Vladislav Matić Novi Sad: Savez 
amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, 1990. Gre za zbornik v srbski cirilici, kjer je omenjena pesem.
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3. Besede za sladkosnede/Tone Pavček; iz objavljenih zbirk izbral Janez Mušič. Ljubljana: 
Založništvo slovenske knjige – Založba Mihelač, 1991. Pesem Kaj vse je tata je v zbirki na strani 50.

4. Kaj vse je tata/Tone Pavček; ilustrirala Dunja Kofler. Rodna gruda: revija za Slovence po svetu 
XXXIX/10(1992). 31.

5. Sonce in sončice/Tone Pavček; ilustriral Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. 
Pesem Kaj vse je tata je na strani 10 (publikacija sicer nima oštevilčenih strani).

6. Kaj vse je tata/Tone Pavček; ilustrirala Jana Mršnik. Rodna gruda: revija za Slovence po svetu 
XLII/11(1995). 30.

7. Deček gre za soncem: Pesmi o mladoletju/Tone Pavček; ilustriral Kostja Gatnik. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 1998. Pesem Kaj vse je tata je na strani 73.

8. Redkobesednice/Tone Pavček; ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Ljubljana: Prešernova družba, 
2004. Izšlo v zbirki Sedmerica velikih; pesem Kaj vse je tata je na strani 30.

9. Kaj vse je tata/Tone Pavček. Slovenija.svet: revija za Slovence po svetu I/7 (2004). 62.

10. Majhnice in majnice; Budding Songs, Maying Songs/Tone Pavček; ilustracije Damijan 
Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. Pesem Kaj vse je tata je na strani 204. Na naslednji strani, 
205, sledi angleški prevod All the things dad is, ki ga je izpeljala Nada Grošelj.

NEKNJIŽNO GRADIVO

1. Babica, ti loviš!: kaseta k berilu za 3. razred osnovne šole/izbor in ureditev Igor Saksida; naslovna 
ilustracija Daniel Demšar. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1992. Pesem je na zvočni kaseti.

2. Sonce in sončice/Tone Pavček; pojeta Mateja Koležnik in Boris Cavazza; Nevio Miklavčič, kitara; 
Aldo Kumar, harmonika; režija Irena Glonar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. Pesem, izdana na 
zvočni kaseti, objavljena v zbirki Cicibanov vrtiljak.

Pavček: izdaje Majnic.

KNJIŽNO GRADIVO

1. Majnice: fulaste pesmi/Tone Pavček; ilustriral Kostja Gatnik; spremna beseda Jože Horvat. 
Ljubljana: Mladika, 1996. Izdano v knjižni zbirki Trepetlika (23). Vključuje spremno besedo Jožeta 
Horvata, Čudežni srebrni rog »sanjajočega dečka« (str. 82–83).

2. Majnice: fulaste pesmi/Tone Pavček; ilustrirala Teja Gorjup; spremna beseda Jože Horvat. 
Ljubljana: Mladika, 2007. Izdano v knjižni zbirki Trepetlika (46). Vključuje spremno besedo Jožeta 
Horvata, Čudežni srebrni rog »sanjajočega dečka« (str. 78–79).

3. Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems 
of many years for many readers/Tone Pavček; prevod, translation Nada Grošelj ... et al.; ilustracije, 
illustrations Damijan Stepančič; uredila Gaja Kos. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 1. izd. = 1st ed. 
Publikacija ima vzporedno slovensko besedilo in večinoma angleške prevode.
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4. Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems 
of many years for many readers/Tone Pavček; prevod, translation Nada Grošelj ... et al.; ilustracije, 
illustrations Damijan Stepančič; uredila Gaja Kos. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 2. izd., 1. natis = 
2nd ed., 1st print. Publikacija ima vzporedno slovensko besedilo in večinoma angleške prevode.

5. Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems 
of many years for many readers/Tone Pavček; prevod, translation Nada Grošelj ... et al.; ilustracije, 
illustrations Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. 1.izd., 2. natis = 1st ed., 2nd print. 
Publikacija ima vzporedno slovensko besedilo in večinoma angleške prevode.

6. Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems 
of many years for many readers/Tone Pavček; prevod, translation Nada Grošelj ... et al.; ilustracije, 
illustrations Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. 2. izd., 2. natis = 2nd ed., 2nd print. 
Publikacija ima vzporedno slovensko besedilo in večinoma angleške prevode.

7. Majnice: fulaste pesmi/Tone Pavček; ilustriral Kostja Gatnik; spremna beseda Jože Horvat. 
Ljubljana: Mladika, 2010. 2. izd., darilna izd. Izdano v knjižni zbirki Trepetlika v okviru projekta 
Rastem s knjigo.
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