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 IV 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Jelka Reichman je priljubljena ilustratorka mnogih mladinskih in otroških knjig. Za 

svoja dela je prejela številne nagrade in priznanja, znana je po mnogih drţavah sveta. 

Uvrščamo jo med ilustratorje druge povojne generacije in sicer v skupino pravljičark. 

Zelo prepoznavna je po likih Mačka Murija in Pikija Jakoba ter po upodobitvah 

značilnih ljubkih obrazov otrok.  

 

Namen te diplomske naloge je ilustratorko Jelko Reichman in njena dela postaviti v 

teoretičen okvir ilustracije, ilustratorjev, razvoja slikanice in njenih oblik, jo 

predstaviti kot umetnico in kot osebo s svojim individualnim pogledom na svet ter 

ugotoviti, kako so njene ilustracije in slikanice sprejete med otroki. Preko analize 

mnogih slikanic, katerih soavtorica je, sem poskušala ugotoviti, v kolikšni meri so 

njene ilustracije stereotipne in kateri stereotipi so v njih najpogostejši.  

 

Dela Jelke Reichman sem v teoretičnem delu umeščala v okvire ilustracije, slikanice 

in stereotipov s pomočjo različne literature, pri raziskovalnem delu moje diplomske 

naloge pa so mi bili v pomoč anketni vprašalniki, ki sem jih razdelila učencem z 

razredne stopnje, jih rešene analizirala, razloţila rezultate in z njihovo pomočjo 

potrdila oziroma ovrgla ţe prej postavljene hipoteze. Rezultati raziskave so skoraj v 

celoti potrdili moje mnenje, da ima večina otrok rada ilustracije Jelke Reichman in da 

le te v njih zbujajo pozitivne občutke. 

 

KLJUČNE BESEDE: Jelka Reichman, ilustracija, slikanica, stereotipi 
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ABSTRACT 

 

THE ARTISTIC CREATIVITY OF JELKA REICHMAN – AN ANALYSIS 

AND EVALUATION 

 

Jelka Reichman is a popular illustrator of many youth and children books.  She has 

received numerous awards and prizes and is well-known in many countries all over 

the world. She is classified in the second postwar generation of illustrators, more 

exactly in the group of fairy tale illustrators. Her most recognizable characters are 

Maček Muri and Piki Jakob and she is known for her depictions of typical cute faces 

of children.  

 

The purpose of this thesis is to place the illustrator Jelka Reichman and her work in a 

theoretical framework of illustrations, illustrators, the development of picture books 

and their forms. I wish to present her as an artist and as a person with her individual 

view of the world and find out how her illustrations and picture books are/were 

accepted among children. Through the analysis of many picture books, where she has 

been their co-author, I have tried to determine the extent to which her illustrations are 

stereotypical and to find out, which stereotypes are most common there. 

 

In the theoretical part I located Jelka Reichman’s works in the framework of 

illustration, picture books and stereotypes through a variety of literature. In the 

research part of my thesis I helped myself with questionnaires that I distributed 

among pupils in a primary school. I analyzed and interpreted the results and with their 

help, I confirmed or rejected my hypothesis. The results of my research almost 

entirely confirmed my opinion that most children like the illustrations of Jelka 

Reichman and that they awake in them very positive feelings. 

 

KEY WORDS: Jelka Reichman, illustration, picture book, stereotypes 
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1 UVOD 

 

Ilustracije Jelke Reichman se s svojo prisrčnostjo in ljubkostjo hitro dotaknejo srca človeka, 

ki v svetu, polnem nasilja, brezbriţnosti, zdolgočasenosti in obupa, išče smisel, lepoto, 

veselje. V svojem prizadevanju, da bi v sebi in drugih prebudil navdušenje nad ţivljenjem, 

otroško preprostostjo in razigranostjo ter v ţelji, da bi vsem okrog sebe prinesel nekaj topline, 

ljubezni in domačnosti, ki jih sam vedno znova odkriva v teh ilustracijah, tudi sebi pričara 

lepe spomine na otroštvo in vstopi v svet idile, ki jo lahko doţivlja samo neţna, nepokvarjena 

otroška duša. Čudovit prikaz tega, kar sama doţivljam ob listanju slikanic z ilustracijami 

Jelke Reichman, sem našla tudi v verzih Gregorčičeve pesmi Pogled v nedolţno oko: 

 

»Spominja me čarobnih let, 

ko bil je v cvetju ves mi svet; 

enako vrtu v maju, 

ko ţivel sem ko v raju. 

 

Zgubljen je, oh, zgubljen moj raj, 

ne smem ne morem vanj nazaj, 

zaklenjena so vrata, 

proč, proč je doba zlata. 

 

Pa če zaprt je sreče raj, 

da gledam vanj, se zdi mi vsaj, 

ko v tvoja zrem očesa, 

odprta v njih nebesa. 

 

Srce se v prsih mi topi, 

zamaknjeno v nekdanje dni, 

v presrečno dobo cveta – 

o zlata, zlata leta!« 

 

(S. Gregorčič, Pogled v nedolţno oko) 
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K pisanju diplomske naloge o Jelki Reichman me je poleg tega, da ţe od nekdaj občudujem 

njene ilustracije, spodbudilo tudi to, da sem pred kratkim naletela na njeno upodobitev dveh 

Gregorčičevih pesmi, ki sta mi bili ţe od nekdaj najljubši. Zazdelo se mi je, da to pač ne more 

biti naključje, da se pesnik in ilustratorka, katerih dela imam zelo rada, znajdeta kot soavtorja 

v kar dveh številkah revije Mavrica. Ob tem sem spoznala, da mora obstajati povezava med 

ljudmi, ki so jim všeč podobne stvari. Odločila sem se, da bom s to umetnico stopila v stik, 

spoznala kaj več o njej ter poskusila ugotoviti, v kolikšni meri so sodobni otroci še dojemljivi 

za idilično lepoto, ki se kljub vsemu hrupu in vrveţu tega sveta, še skriva v nas in v naši 

okolici. 

 

Podobno tudi Milček Komelj (2001) v spremni besedi h galeriji izvirnih ilustracij mladinskih 

del Joţeta Zupana razmišlja, da ilustracije skupaj z literaturo predstavljajo lep vrt, ker človeka 

usmerjajo v čarobne deţele ustvarjalne fantazije. »Te pa so same po sebi namenjene tako 

odraslim kot otrokom, le da odrasli, kadar v njih zamre posluh za vsakršno lepoto /…/ nehajo 

biti otroci. Tisti, ki oţivljajo spomin na otroštvo in vidijo skozi suho stvarnost v lepote sveta 

ter ohranijo otroško dušo, pa tudi v poznih letih lahko ostanejo otroški.« (Prav tam: 9.)  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opredelila ilustracijo, njen začetek in 

razvoj, predvsem na Slovenskem, nato pa še slikanico kot posebno vrsto knjige. S pomočjo 

različnih virov sem razloţila, kakšen je njen pomen za otroke. Pri analizi slikanice sem se 

osredotočila na zahtevnostne stopnje slikanice, tip slikanice, izbor besedila, razporeditev 

besedila in ilustracij v njej, na slikanico in iskanje novih likovnih in  funkcijskih zmoţnosti. 

Vse te opredelitve sem opremila z ilustracijami Jelke Reichman, kjer seveda obstajajo primeri 

zanje. Na kratko sem se dotaknila tudi stereotipov v slikanicah, pri čemer sem za večino od 

njih poiskala primere med ilustracijami Jelke Reichman. Napisala sem kratko biografijo 

ilustratorke Jelke Reichman in jo nekoliko bolje opisala s pomočjo raznih intervjujev in 

pogovorov z njo. Vključila sem tudi informacije, ki sem jih dobila neposredno od umetnice, 

ko sem jo septembra 2010 obiskala na njenem domu. V diplomsko nalogo sem vključila razna 

mnenja in odzive na dela Jelke Reichman, predstavila različne predmete, ki so opremljeni z 

njenimi ilustracijami in navedla dolg bibliografski seznam njenih ilustriranih del. 

 

V raziskovalnem delu sem se ukvarjala predvsem z odnosom in mnenjem otrok o ilustracijah 

Jelke Reichman in o njeni priljubljenosti med mladimi bralci ter s tem, v kolikšni meri se jim 

ilustratorkine upodobitve stvarnosti zdijo realistične. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Za diplomsko nalogo o ilustratorki Jelki Reichman in o njenem delu sem se odločila iz zelo 

preprostega razloga. Ţe od zgodnjega otroštva, odkar sem se začela zavedati lepote sveta 

okrog sebe, sem občudovala njene ilustracije. Je prva ilustratorka, katere ime sem si 

zapomnila, o kateri sem kdajkoli govorila s svojimi vrstniki in jo v risanju oz. slikanju 

poskušala tudi posnemati. V knjiţnici knjig nisem nikoli izbirala po njihovih naslovih, ampak 

predvsem glede na to, ali so mi bile všeč slike v njih. Tako so se najpogosteje med 

izposojenimi knjigami na mojem seznamu znašle knjige Jelke Reichman. 

 

O Jelki Reichman mi je do sedaj znanih ţe kar nekaj podatkov, vendar bi s to diplomsko 

nalogo rada prišla do še več spoznanj o njenem delu, o tem, iz česa izhaja njen estetski čut, 

kaj se odraţa v njenih ilustracijah, če in katere stereotipe lahko v njih odkrijemo, kako jih 

bralci sprejemajo in kako vplivajo na njihovo razumevanje, doţivljanje besedila, ki ga 

ilustracije prikazujejo. Zanima me tudi, kakšni so najpogostejši kriteriji otrok za nakup ali 

izposojo določenih knjig oz. ali je všečnost ilustracij med pomembnejšimi kriteriji. 

 

S pomočjo diplomske naloge bi rada potrdila svoje dosedanje mnenje in lastno izkušnjo o 

tem, da otroke za branje lahko v veliki meri pridobimo ravno preko ilustracij v slikanicah. 

Barbara Hanuš (2006: 16) meni, da otroke k branju lahko pritegnemo »z bogatimi 

ilustracijami, igrivimi ugankami, zabavnimi nalogami in napetimi zgodbami«. Ob tem svoj 

odgovor utemeljuje ravno ob slikanici Sto ugank, ki jo je napisala pesnica Anja Štefan 

ilustrirala pa Jelka Reichman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CILJI RAZISKAVE 
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Glede na predmet in problem raziskave, sem si za cilj zastavila nalogo, da odgovorim na 

naslednja vprašanja: 

 

 Kateri stereotipi se skrivajo v ilustracijah Jelke Reichman? 

 Od kod ilustratorka jemlje navdih za svoje ilustracije? 

 Kako je ilustratorka razvijala svojo ilustratorsko govorico? 

 Kako na bralce vplivajo ilustracije Jelke Reichman? 

 V kolikšni meri je ilustracija na naslovnici knjige razlog za to, da si nekdo v knjiţnici 

izposodi knjigo oz. jo kupi v knjigarni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
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4. 1 ILUSTRACIJA 

 

Bistvo Ilustracije Tatjana Pregl Kobe (1998) vidi v povezanosti z vsebino, ki jo sporočajo 

besede. »Knjiţna ilustracija je razlaga določene vsebine knjige s sliko, a vedeti moramo, da 

vsi, ki rišejo v knjige, pa čeprav še tako lepo, niso ilustratorji: če svoj likovni svet odvajajo od 

besedila, če besedila ob sliki niti ni ali če z njim ni povezan, so to slike in ne ilustracije.« 

(Prav tam: 5.) Ob tem dodaja, da mora ilustrator sodelovati z osnovnim literarnim besedilom 

in ne zatirati njegove ideje, predvsem pa si prizadevati za jasno razumljivost knjiţnega 

besedila. 

 

Pogled Judite Krivec Dragan (2010) se nanaša predvsem na otroško ilustracijo, v kateri vidi 

večji pomen, kot ji ga navadno pripisujemo. Po njenem mnenju le ta presega opismenjevanje 

in spoznavanje literature. »Ob listanju slikanic se učimo opazovati svet okoli nas; med tem, 

ko spoznavamo črke, odkrivamo tudi posebno likovno govorico, ki nam kasneje v ţivljenju 

omogoča razbiranje neverbalnih, arhetipskih sporočil. Še več, podobe, ki v mladosti 

spodbujajo našo domišljijo in nam odpirajo vrata v sanje, nas očarajo za zmeraj, tudi če jih 

dolga leta potem hrani le še naša podzavest.« (Prav tam: 221.) 

 

»Mladinska knjiţna ilustracija človeku največkrat pomeni prvi stik s slikarstvom in ga 

usmerja v poznejše dojemanje likovne ustvarjalnosti, a tudi k zanimanju za literaturo« 

(Komelj. V: Zupan, 2001: 5). O takšnih izkušnjah pripovedujejo nekateri ustvarjalci, ki so jih 

k slikanju spodbudile ravno podobe v prvih čitankah, pratikah ali Cicibanih. Podobna pa so 

tudi doţivetja številnih ljubiteljev umetnosti in knjig, ki so si dobro zapomnili prav avtorje 

njihovih najljubših ilustracij, povezanih z literarnimi junaki, s katerimi so si bili odtlej blizu 

vse ţivljenje – »če ne drugače, vsaj z najlepšimi spomini na mladost.« (Prav tam: 5.)  

 

 

 

 

 

 

4. 1. 1 Začetek in razvoj ilustracije 

 

V knjigi Alica v čudeţni deţeli se glavna junakinja sprašuje, kakšen je pomen knjige brez slik, 

saj jo besedilo brez ilustracij močno uspava. V zgodovini se je nujne povezave besede in 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 6 

podobe v knjigah za otroke prvi zavedel češki filozof, knjiţevnik in pedagog J. A. Komensky, 

ki se je zavzemal za boljšo nazornost pouka. Leta 1685 je razvil način pouka, ki vključuje 

branje s skupno uporabo likovne in besedne govorice. Vzpostavil je osnovno obliko 

abecednika s podobami, ki se je razvijal predvsem v 19. stoletju in ga poznamo še danes. 

Idejo o učenju branja, ob katerem se otrok tudi zabava, so konec 18. stoletja povzeli 

razsvetljenci, kar je dalo pobudo za vrsto knjig namenjenih otrokom, ki so z avtorjevim 

domišljijskim svetom prav spodbujale ilustratorje, da ga s svojo veščino pomagajo 

izoblikovati tudi bralcu (prim. Mikuţ. V: Pirnat-Spahić, 2007). 

 

Ţe od vsega začetka zgodovine umetnosti lahko vidimo, da sta bila besedilo in podoba tesno 

povezana v večini kultur in umetnostno-zgodovinskih obdobij vse do pojava modernizma v 

drugi polovici devetnajstega stoletja. Podoba je imela pogosto vlogo razlagalca pomena. Ker 

so bili ljudje večinoma nepismeni, so pomembnejša besedila, kot je npr. Biblija, spoznavali 

preko podob (freske, iluminirani rokopisi, grafike). V modernizmu so začeli ustvarjalci ljudi 

nagovarjati samo z likovnimi elementi, kot so barva, kompozicija, svetloba, ritem, oblika. 

Tako naj bi slika ljudem govorila brez besedila. Na vzhodu, kjer prevladuje tradicija islamskih 

in vzhodnoazijskih kultur, je poudarek na vizualni estetski nadgradnji besedila – kaligrafiji, ki 

dobro prepleta vidno in besedno sporočilo. Na zahodu se je knjiţna ilustracija kot jo poznamo 

danes razvila v devetnajstem stoletju, vendar takrat še ni bila v veliki meri namenjena 

otrokom. V Sloveniji se je ilustracija najbolj razvila v dvajsetem stoletju. Po drugi svetovni 

vojni je knjiţna ilustracija prešla predvsem v domeno vzgoje in učenja mladih, kako 

sprejemati vizualna sporočila. Začel se je kazati razkol med slikarstvom in ilustracijo. 

Ilustracija namreč velja za zvrst oblikovanja, ki je podrejena zahtevam naročnika, druge zvrsti 

likovne umetnosti pa za avtonomne. Kljub vsemu pa obstajajo velike razlike med ilustratorji, 

saj se nekateri z ilustracijo ukvarjajo ljubiteljsko, drugim pa je to poklic. Nekateri poskušajo v 

ilustracije vnesti in otrokom pribliţati učinke modernizma in abstrakcije, drugi pa čim bolj 

realistično podobo s klasično perspektivo. Sodobni ilustratorji iz mlajše generacije pri tem 

izbirajo nekakšno srednjo pot. »Za uspeh tako pri urednikih kot pri bralcih mora ilustrator 

zelo spretno povezovati različne svetove, prehajati od realistične risarske spretnosti k 

abstraktnim površinam, zavedati se mora, da odrasli uporabniki slikanic niso vedno likovno 

izobraţeni, da pa so običajno oni tisti, ki otroke usmerjajo k izbiri« (Mastnak, 2006: 15). 

 

Pomen ilustracije torej ni toliko v tem, da prikaţe to, kar lahko izvemo ţe iz besedila ampak 

predvsem v tem, da besedilo nadgradi in ga dopolni. »Besedilo je lahko resno, ilustracije pa 
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pridajo šegave poudarke, besedilo je lahko skromno, ilustracije pa mu dodajo bogastvo 

fantazijskega sveta. Nič ni narobe, če se ilustracija obrača tako na otroka kot na odraslega in 

slednjemu ponuja plasti, ki jih otrok še ne more razumeti, ga pa nikakor ne motijo, odrasli pa 

pri branju slikanice še dodatno uţiva.« (Prav tam: 15.) Podobno razmišlja tudi Maruša 

Avguštin; zanjo je ilustracija »pomemben dejavnik v vzgoji otrok, mladostnikov in tudi 

odraslih, širi obzorja likovnega dojemanja sveta in ţivljenja, navaja k branju in ob njem k 

poglobljenemu razumevanju literarnih vsebin, je bliţnjica h knjigi in spoznavanju umetnosti 

kot celote« (Avguštin. V: Zupan, 2001: 28). 

 

4. 1. 2 Odnos med ilustracijo in besedilom v slikanici 

 

Tipologijo verbalno vizualnega odnosa v slikanicah je raziskovala Maria Nikolajeva (2003), 

ki je iz širokega spektra moţnih interakcij izluščila več vrst komunikacije med bralci in 

slikanico: 

 

 simetrična interakcija, kjer besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, 

 komplementarna interakcija, pri kateri besede in slike medsebojno zapolnjujejo 

pomanjkljivosti, 

 

 

Štefan, A.: Čez griček v gozdiček. (1996) 
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 stopnjevana interakcija, kjer slike poudarjajo in presegajo pomen besed, včasih pa 

tudi obratno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kontrapunktna oz. protislovna dinamika, ki se razvije, kadar je razlika med 

sporočilom besedila in slik velika, 

 kontradiktorna oz. nezdruţljiva interakcija pa nastane ob skrajni obliki takšnega 

protislovja. V tem primeru se besedilo in slike zlijejo v zanimivo, pogosto dvoumno 

sporočilo, ki od bralca zahteva več razmišljanja o vsebini slikanice. 

 

Glede na vse te interakcije se tudi slikanice delijo na tri osnovne kategorije: v prvi so tiste, v 

katerih je odnos med sliko in besedo simetričen, v drugi prevladuje komplementaren odnos 

med besedilom in ilustracijami, v tretji pa je odnos stopnjevan. Med vsemi tremi kategorijami 

k razmišljanju in razvijanju domišljije vsekakor najbolj navajajo zadnje, saj ponujajo več 

moţnosti različnih branj in razlag. Vsi ti odnosi imajo vpliv na razna področja zgodbe v 

slikanici. Maria Nikolajeva (2003) je se je v članku Verbalno in vizualno ustavila predvsem 

ob vprašanjih prizorišča, karakterizacije, perspektive, časovnosti in modalnosti. Ta področja 

bom v nadaljevanju na kratko predstavila. 

 

»Prizorišče nam pokaţe, kakšen je svet, v katerem se odvija zgodba. V osnovi  da dogajanju 

nek časovni in krajevni okvir, kar zahteva bolj ali manj podroben opis zunanjih in notranjih 

prizorov.« (Prav tam: 9.) Prizorišče je lahko integralno, kar pomeni, da je bistveni sestavni del 

zgodbe in da se le ta ne bi mogla odvijati nikjer drugje (zgodba, ki je postavljena v preteklost, 

mora imeti realistično in avtentično prizorišče) ali pa sluţi le za ozadje in za samo zgodbo ni 

pomembno. Notranja prizorišča natančneje določajo značilne podrobnosti določenih obdobij, 

v katerih se zgodbe odvijajo, zunanja pa lahko odsevajo spremembe letnih časov, prispevajo k 

vzdušju in predstavljajo tuje deţele ter domišljijske pokrajine. Prizorišča v slikanicah imajo 

 

»Pride noč in zvezde postavi. 

Sanje zasučejo čudeţni mlin 

in na novo pot se odpravi 

z malim očetom véliki sin.« 

 

Kovič, K.: Zlata ladja. (2003) 
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med drugim tudi funkcijo vzbujanja pričakovanj, povezanih z ţanrom. Tako pravljične 

gozdove povezujemo s pravljico, ob povsem vsakdanjih prizoriščih pa pričakujemo drugačno 

zvrst zgodbe, ne glede na to, ali v njej nastopajo navadni otroci ali poosebljene ţivali. Preko 

ilustracij bralcu lahko na lahkoten način pribliţamo predstave o zgodovinskih obdobjih, 

oddaljenih krajih, kulturah, navadah in vrednotah določenih časov. Preko likovnega sloga se 

da močno vplivati na bralčev čustveni odziv, prizorišče pa ima lahko tudi simbolni pomen. 

»Tako je hišica z lutkami ponavadi simbol srečnega otroštva, gozd pa ponazarja strah in 

nevarnost.« (Prav tam: 10.) 

 

Prizorišče v slikanici je pomemben dejavnik karakterizacije, saj junaka določa s tem, v 

kakšnih okoljih je ponavadi upodobljen in kako so urejeni njegovi prostori. Poleg tega je 

bistven sestavni del vsebinskega razvoja zgodbe, ko je s kontrastnimi spremembami odsev 

dinamike dogajanja, konfliktov znotraj zgodbe ali neobičajnih okolij, kot so vojne in 

katastrofe.  

 

Bitenc, J.: Vrtiljak. (2008) 

 

Posebna prednost slikanic pri prikazovanju prostora dogajanja so ilustracije, saj le te prostor 

dejansko kaţejo in ne le opisujejo, kar je veliko bolj učinkovito. Vizualni prikaz prizorišča je 

za razliko od verbalnega manj manipulativen, saj bralcu daje več svobode pri interpretaciji, 

čeprav je ţe avtor slikanice tisti, ki odloči, kaj in kako bo določeno situacijo prikazal. 

»Ilustracije ponavadi dodatno osvetlijo besedne opise, lahko pa gredo še dlje, tako da je 

prostor podan zgolj vizualno, verbalno pa sploh ne.« (Prav tam: 11.) V slikanicah je mogoče 

najti najrazličnejše prikaze prostora: panoramski pogled, pogled od daleč, s srednje razdalje in 

od blizu ter več prizorišč preko ene ali dveh strani. 
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Karakterizacija je v slikanicah bolj kot na verbalne opise omejena na vizualne, saj so le ti 

učinkovitejši. V nekaterih slikanicah lahko le po zaslugi ilustracij izvemo, kdo je glavni junak 

(npr. dve packi barve v slikanici Lea Lionnija, ki bi ju brez ilustracije lahko imeli za običajna 

otroka). Obstajajo pa tudi področja karakterizacije, ki jih bralcu ni mogoče prikazati drugače, 

kot preko besedila. Sem spadajo imena junakov, podatki o njihovi starosti in sorodstvenih 

povezavah, pri ţivalih tudi spol. Posebnost slikanic je tudi v tem, da so v njih lahko 

upodobljeni liki, ki v besedilu sploh niso omenjeni ali pa obratno, da se v ilustracijah ne 

pojavlja junak, ki nastopa v besedilu. S takšnimi prijemi poudarimo in osvetlimo vlogo 

glavnega junaka. 

 

Tudi psihološke opise oseb je bolje izraţati besedno, saj je nekatere človeške lastnosti teţko 

ponazoriti vizualno, čeprav se da določena čustva in razpoloţenja izraziti tudi s kretnjami, 

drţo in obrazno mimiko. Nasprotno je za ponazoritev junakovega notranjega ţivljenja 

najboljši način izraţanje z ilustracijo, saj ima ilustrator na voljo univerzalne in individualne 

simbole, barve, oblike in vizualne asociacije.  

 

Dejanja junakov so v slikanicah izraţena tako verbalno kot vizualno, najpogosteje se oba 

načina medsebojno dopolnjujeta, včasih pa si tudi nasprotujeta, kar privede do ironije. 

 

Veliko uporabnejše od besedila so ilustracije za prikaz junakovega poloţaja v prostoru. Še 

posebno takrat, ko je treba označiti prostorska razmerja med liki, na primer kot simbol 

psiholoških odnosov. »Velikost in postavitev (visok-majhen, levo-desno) likov na dvojni 

strani odraţa njihove medsebojne odnose, stalne psihološke lastnosti ali pa le trenutna 

razpoloţenja, spremembe teh postavitev pa so spet odraz sprememb v samih junakih.« (Prav 

tam: 13.) Bralci največji figuri na sliki samoumevno pripisujejo večjo moč in pomen kot 

drobni postavici, ki stoji nekje ob strani. Zelo zanimivo in uporabno izrazno sredstvo 

slikanice je povečava, ki bralcem omogoča intimnejši stik z junaki. Na splošno pa lahko 

rečemo, da poglobljena karakterizacija v slikanicah skoraj ni mogoča, saj so le te bolj 

usmerjene v dogajanje kot v značaje. 

 

Tudi pri perspektivi v slikanicah obstaja razlika med vizualno in verbalno komunikacijo. 

Medtem ko je pri pripovednem delu zorni kot določen z označitvijo domnevnih poloţajev 

pripovedovalca, oseb in bralca, pri ilustracijah bralci sliko opazujejo s tistega zornega kota, ki 

jim ga je vsilil umetnik. V slikanicah moramo »besede obravnavati kot primarne posrednice 
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pripovednega glasu, ilustracije pa kot primarne posrednice zornega kota.« (Prav tam: 14.) 

Ilustracije imajo moţnost dogajanje prikazati z najširšega zornega kota, tako da uporabijo 

panoramski pogled ali hkratno upodobitev vzporednih dogodkov oz. številnih likov na 

različnih krajih. V primerjavi z besedilom ilustracije lahko izključijo vsiljivega 

pripovedovalca, ki bralca neposredno nagovarja, čeprav tudi same niso povsem objektivne.  

 

Poseben problem predstavljajo slikanice, kjer je besedilo pisano v prvi osebi. Otrok se ţe tako 

teţko poistoveti s tistim »jaz« v pripovedi, potem pa ga še dodatno zmedejo ilustracije, v 

katerih dogajanje navadno ni  ponazorjeno s perspektive prve osebe. 

 

Čas in gibanje sta dva pomembna vidika pripovednosti, ki ju vizualna raven ne more 

zadovoljivo izraziti. Čas je likovno teţko nakazati. V ilustracijah je ponavadi prikazan s 

pomočjo ur, koledarjev, sončnega vzhoda in zahoda ter letnih časov – to se pravi skozi 

zaporedje prizorov. Podoben problem se pojavi tudi pri prikazovanju neposrednega gibanja. 

Kljub vsemu pa ima slikanica prednost pred dekorativno umetnostjo, saj je pripovedna in 

zaporedna ter sposobna podati občutek gibanja in trajanja. Za ponazarjanje teh dveh pojavov 

avtorji slikanic uporabljajo različne grafične simbole kot so meglice, gibljive črte in popačena 

perspektiva. Najpogostejše sredstvo za ponazarjanje gibanja v ilustracijah je simultana 

sukcesija, pri čemer gre za zaporedje upodobitev človeške figure v časovno ločenih trenutkih, 

ki jih gledalec dojema kot celoto. Kot nadomestilo za »vedno« oz. dejavnost, ki se ponavlja, 

ilustratorji uporabljajo kroţno kompozicijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţerdin, T.: Ţabja šola. (1998) 
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Naslednji način ponazoritve gibanja in toka časa v slikanicah je zaporedje ilustracij. V kolikor 

ilustracija ni raztegnjena na dvojno stran, avtor nasprotje med levo in desno polovico strani 

lahko izrabi za ponazoritev gibanja ter časovnih in vzročnih razmerij.  

 

Pri zaporedju slikanic naletimo na različne vrste preskokov. Verbalni preskoki so lahko 

omejeni ali neomejeni, točno določeni ali netočno izraţeni, vizualni pa so brez pomagal, kot 

je ura, vedno nedoločeni. Seveda to pomanjkljivost ilustracij lahko nadomesti besedilo, 

vendar so nekatere slikanice prav zaradi nedoločenosti in dvoumnosti bralcem posebno 

zanimive. 

 

V slikanicah so verbalni in vizualni vzorci trajanja pogosto v neskladju. Medtem ko besede 

bralca spodbujajo k nadaljevanju branja, ga ilustracije silijo, naj naredi premor in se posveti 

branju ilustracij. Čas premora je tem daljši, čim več je v ilustraciji podrobnosti, kar imajo 

otroci, glede na to, da se v slikanicah k njim znova in znova vračajo, radi. Tako nekateri 

sodobni avtorji slikanic svoje ilustracije namerno polnijo z mnogimi detajli, ki naj bi mlade 

bralce spodbujalo k razmišljanju in opazovanju. 

 

Zanimivo področje za raziskovanje znotraj slikanice je modalnost. Ta se kaţe v nasprotju 

med objektivnim in subjektivnim zaznavanjem v pripovedi, kar lahko opazimo tako v 

besedilu kot v ilustraciji. Razlika med obema vrstama se lahko odraţa tudi v tem, ali 

upodobitve posnemajo stvarni svet ali ne. S konceptom modalnosti si lahko pomagamo pri 

pokrivanju različnih vidikov trditev v pripovedi, kot so na primer realnost, verjetnost, 

moţnost, zaţelenost, nujnost ... Tako to sredstvo postane nujno potrebno, če ţelimo, da bi bile 

interpretacije čim bolj raznolike in ne le dobesedne (»to je res oz. to ni res«). Tudi tukaj pa se 

pojavi teţava, saj je modalnost omejena na besedno izraţanja in se je vizualno ne da izraziti. 

Pri ilustracijah ne moremo vedeti, ali je to, kar gledamo, resnično ali sanjsko in ali izraţa 

ţeljo, navado, dovoljenje, dvom ali kaj drugega. Vendar tudi ilustrator gledalca lahko usmeri 

v ţeleno interpretacijo, če se posluţi določenih standardnih sredstev. Bralci oz. gledalci bodo 

prizore, ki so podobni takšnim, kot jih poznajo, zaznali kot resnične, popačene podobe 

predmetov ali napačno rabo barv pa bodo povezali z domišljijskim, neresničnim svetom. 

Seveda ima pri tem velik pomen spremljajoče besedilo. Tako bo gledalec ob sliki krajine z 

naslovom Sanje najprej pomisli, da gre za domišljijski prizor, ne glede na to, ali je slog 

realističen ali abstrakten. 
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Posebno zanimive za analizo slikanic so tri vrste modalnosti: indikativna (izraţa objektivno 

resnico), optativna (izraţa ţeljo) in dubitativna (izraţa dvom). Indikativna modalnost se 

najpogosteje izraţa v besedilu slikanice, ki ga ob branju dojemamo kot resnično. Kadar se ob 

takšnem besedilu pojavijo ilustracije, ob katerih zgodbo doţivljamo kot domišljijsko, to 

označujemo kot optativno modalnost. Dubitativna modalnost pa je v tem, da zgodba vsebuje 

takšna nasprotja, da v nas ob njih vse do konca ostaja dvom, ali gre za resnično ali 

domišljijsko dogajanje. »Modalnost se očitno veliko pogosteje izpodbija z vizualnimi sredstvi 

kot z besedami.« (Prav tam: 22.) Namigi v ilustracijah so večkrat nejasno izraţeni kot točno 

določeni, zato omogočajo širši razpon interpretacij.  

 

Kot najpomembnejšo lastnost slikanic Maria Nikolajeva navaja to, da so namenjene 

občinstvu dveh ali več generacij. »Slikanice so zvrst, ki naj bi jo odrasli prebirali otrokom, 

zato so v njih namenoma take tekstovne in vizualne vrzeli, da jih otroci in odrasli različno 

zapolnjujejo.« (Prav tam: 22.) Poleg tega pa so dober pripomoček avtorja za komunikacijo ne 

samo z otroki ampak tudi z odraslimi. 

 

Umetnost za otroke je v skladu z otroško dojemljivostjo preprostejša in bolj neposredna kot 

tista za odrasle, vendar to ne pomeni, da je manj vredna. O tem nas v literaturi prepričujejo 

avtorji, ki so napisali veliko del za otroke: Levstik, Ţupančič, Voranc, Grafenauer. V 

slikarstvu sicer res ne obstaja posebna otroška likovna zvrst, vendar so otroške slike s svojo 

prvinskostjo vplivale ne le na ilustratorje ampak tudi na mnoge povojne slikarje. 

 

4. 1. 3 Ilustratorski pristopi 

 

Med ilustracijami so vidni številni različni pristopi k slikovnemu prikazu besedila. Tako 

poznamo risarskega (Kostja Gatnik, Marjan Manček, Boţo Kos, Silvan Omerzu, Gorazd 

Vahen, Tomaţ Lavrič), pravljičarskega (Jelka Reichman, Marjanca Jemec Boţič, Ančka 

Gošnik Godec, Jelka Godec Schmidt), duhovite (Maša Kozjek, Adriano Janeţič, Zvonko 

Čoh, Marjan Manček) in slikarske (Marlenka Stupica, Suzana Bricelj, Daniel Demšar, 

Polona Lovšin, Ana Razpotnik Donati, Peter Škerl). Seveda pa se v vsakem pristopu najde 

tudi odsev drugega.  
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4. 1. 4 Razvoj slovenske knjiţne ilustracije  

 

V knjigi Slovenska knjiţna ilustracija Tatjana Pregl (1979/1980) natančno prikazuje razvoj 

slovenske knjiţne ilustracije. Po njej sem naredila kratek povzetek. 

 

4. 1. 4. 1 Potreba po lastni ilustraciji in prvi slovenski ilustratorji 

 

Sredi 19. stoletja so se začeli nekateri posamezniki iz vrst izobraţencev in duhovščine 

zavedati, da bomo Slovenci postali bolj samozavestni in kot narod enakovredni drugim 

predvsem preko literarnega ustvarjanja. In tako se je ob literaturi začela razvijati tudi 

slovenska knjiţna ilustracija. Ker so bili v tistem času slovenski izobraţenci še brez likovne 

izobrazbe, so bili z ilustracijami hitro zadovoljni. Sprva so te prevladovale v knjigah z 

naboţno vsebino, ki so bile takrat najbolj razširjena vrsta knjig v slovenskem jeziku.  

 

Prve slovenske umetniške ilustracije sta ustvarila brata Šubic, vendar sta kasneje večinoma 

ustvarjala na tujem. Slovenske časopise in revije so še vedno v največji meri napolnjevale 

ilustracije iz tujih virov. Šele z Zvonom, ki je začel izhajati leta 1870, smo dobili revijo s 

pravimi umetniškimi ilustracijami slovenskih avtorjev. Izdajanje revije z izvirnimi 

ilustracijami je pomenilo normo, ki je bila v slovenskem prostoru novost. Stritarjev projekt ni 

pomenil samo vzporejanja slikarstva in poezije. Publiciranje ilustracij je bilo vezano na 

uredniški koncept, ki je kot osnovni postavki naglaševal politično geslo slogaštva in pojem 

narodnosti. Vendar glede na Stritarjeve besede prve slovenske ilustracije niso poţele takšnega 

navdušenja, kot ga je pričakoval: »Vendar upal sem, da bodo podobe tudi take, kakršne so, 

ugajale slovenskemu občinstvu, četudi ne vlečejo nase oči kakor mnoga znotraj prazna, 

ničeva slika v glasovitih ilustriranih listih; upal sem, da bodo moji razumni rojaki kakor skozi 

neko tančico videli njihovo pravo lepoto. Nadejal sem se, da se bodo Slovenci kar ponašali z 

'Rajo', češ to je kaj posebnega, in to je naše, vse naše! - Varal sem se. Ne da bi se bile podobe 

kako posebno grajale, vsaj jaz nisem tega čul - ali hvale tudi ni bilo čuti, pravega priznanja, 

kaj pa še veselja, navdušenja! Rojaki moji, kakor se mi zdi, niso vedeli prav, kaj bi začeli s to 

novo prikaznijo, zato so molčali. Jaz sem imel priliko govoriti o 'Raji' s strokovnjaki, niso je 

mogli prehvaliti, vsi so dejali, da je to kaj posebnega. Meni je bilo hudo, da so bili moji rojaki 

tako čisto drugih misli o Šubičevi 'Raji'«  

(Pridobljeno: http://www2.arnes.si/~skapus/02%20Clanki/Raja.html dne 22. 2. 2011) 

 

http://www2.arnes.si/~skapus/02%20Clanki/Raja.html
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Slovenska ilustracija je velik razcvet doţivela ob koncu 19. stoletja s slikarji, ki so pripadali 

klubu Vesna. Ti so se šolali na dunajski likovni akademiji. Prizadevali so si za vsebinsko 

osamosvojitev slovenske umetnosti pred tujimi vplivi in za ustanovitev prave slovenske 

umetnosti. Njihovo izhodišče je bila domača motivika, ki je vključevala domače navade in 

običaje. Večinoma so se izraţali z linijo, ki je bila dekorirana v ornamentu, risbe so bile 

realistične. Med pomembnimi osebnostmi pravega razcveta slovenske knjiţne ilustracije so 

bili Ivan Vavpotič, Saša Šantel, Hinko Smrekar (karikatiurist) in Gvidon Birolla ter Maksim 

Gaspari, ki sta ilustrirala prvo knjigo pravljic za otroke s slovenskimi originalnimi 

ilustracijami: Pravljice (1911) Frana Milčinskega. Gaspari je ilustriral prvo slovensko 

slikanico z naslovom Pratika za deco (1924).  

 

4. 1. 4. 2 Razvoj ilustracije po prvi svetovni vojni 

 

Po prvi svetovni vojni so glavni predstavniki slovenskih ekspresionistov (med njimi France in 

Tone Kralj, Veno Pilon, Boţidar Jakac) s svojim likovnim izrazom nasprotovali 

pokvarjenemu svetu in preţivelim idealom. Tako so v ilustracije vnašali veliko liričnega, 

duhovnega in ekspresionističnega. Vidnejši predstavniki tega obdobja so bili: Boţidar Jakac, 

France Mihelič, Miha Maleš, Maksim Sedej in Nikolaj Pirnat, ki je ilustriral pesniško zbirko 

Otona Ţupančiča Ciciban (1932).  

 

Z okupacijo slovenskega ozemlja leta 1941 je prenehalo izhajanje slovenskih časopisov in 

knjig. Predstavniki OF so razglasili kulturni molk, ki pa ni veljal za partizanski tisk. Ti so 

ilegalno razmnoţevali osvobodilni tisk, ki je bil opremljen z ilustracijami najrazličnejših 

avtorjev. Velik del partizanske grafike bi lahko uvrstili med cikle partizanske ilustracije, ki so 

bile kasneje strokovno umetnostnozgodovinsko ovrednotene pri razvoju slovenske grafike. 

Partizanska ilustracija je bila vzpodbuden začetek povojne knjiţne ilustracije na temeljih 

samostojne domače tradicije in na osnovi realizma. 

 

V Ljubljani je bila leta 1945 ustanovljena Akademija za likovno umetnost, ki je dajala 

moţnost šolanja večjemu številu nadarjenih mladih ljudi in s tem omogočila razširitev likovne 

dejavnosti tudi na področju knjiţne ilustracije. Za hiter razvoj ilustracije je bila pomembna 

tudi istega leta ustanovljena zaloţba Mladinska knjiga in Levstikove nagrade, ki jih zaloţba 
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podeljuje od leta 1949 tako za najboljša dela za otroke in mladino, kot za najboljše ilustracije 

v knjigah za to starost. 

 

4. 1. 4. 3 Tri generacije povojnih ilustratorjev 

 

»Povojne mladinske knjiţne ilustracije lahko razdelimo po generacijski pripadnosti 

ilustratorjev na starejšo, srednjo in mlajšo generacijo« (Pregl, 1979/1980: 42). Pri tej delitvi 

pa je treba upoštevati tudi notranjo delitev po stilnih značilnostih, pri čemer lahko nekdo od 

starejših ilustratorjev sodi v mlajšo skupino glede na stilne značilnosti svojega dela in 

obratno.  

 

Starejša generacija 

 

V starejšo generacijo povojne mladinske knjiţne ilustracije sodijo ilustratorji, ki so se začeli 

uveljavljati pred prvo svetovno vojno, v srednjo tisti, ki so ţe ustvarjali med obema vojnama 

in v mlajšo tisti, ki so se z ilustriranjem pojavili tik pred drugo svetovno vojno. 

 

Srednja generacija 

 

»Najštevilnejši so ilustratorji srednje generacije, ki jih po skupnih značilnostih lahko 

razdelimo prav tako v tri skupine: skupino, ki je začela ustvarjati med narodnoosvobodilno 

vojno, skupino, ki je začela ustvarjati v svobodi in skupino pravljičark« (Pregl, 1979/1980: 

59). 

 

Poznamo kar nekaj ilustratorjev srednje generacije, ki sodijo v prvo skupino. Njen izrazit 

predstavnik je Milan Bizovičar, ki je skoraj vsa svoja ustvarjalna leta posvetil ilustraciji za 

mladino. Ilustriral je Solzice (1967) Preţihovega Voranca in Jalnove Bobre (1974). Melita 

Vovk-Štih je v risanih ilustracijah ohranjala realistično risbo. V slikanicah za najmlajše pa je 

v tekstih Mire Mihelič Puhek v Benetkah (1965), Puhek (1967) in Puhkova kresna noč (1971) 

uporabila tudi svojo fantazijo. Karikaturist Boţo Kos je zelo dober ilustrator za otroke. 

Njegove ilustracije nosijo v sebi zakonitosti karikirano poenostavljenega prikazovanja.  
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Skupina pravljičark zavzema pri nas in v svetu posebno mesto. Ena najznačilnejših 

predstavnic te skupine je Marlenka Stupica. Figure so risarsko poenostavljene in izţarevajo 

čar ljudske umetnosti. Ilustrirala je Grimmovi Trnuljčico in Sneguljčico, ki ju je otrokom 

pribliţala z naivno prisrčnostjo. Poznamo jo tudi po Suhodolčanovem Krojačku Hlačku 

(1970) in Andersenovi Palčici (1976). Ančka Gošnik-Godec je v samosvojem pravljičnem 

slikarskem svetu ustvarila številne črnobele risbe, predvsem pa jo poznamo po poetičnosti 

njenih barvnih ilustracij v slikanici Muca Copatarica (1957) Ele Peroci. Lidija Osterc je s 

knjigo Ele Peroci Hiša iz kock (1964) ustvarila eno prvih naših celovitih knjig, kjer se tekst in 

ilustracije bolj svobodno raztezajo čez strani. Marjanca Jemec-Boţič je dobila prvo nagrado 

na natečaju UNICEF za novoletne voščilnice 1974, poznamo pa jo predvsem po ilustracijah 

Suhadolnikove knjige Piko Dinozaver (1978). V delih Roţe Piščanec se lepo izraţata 

domišljija in skladnost likovnih prvin, kar je dobro vidno v njenih ilustracijah nekoliko 

idealiziranega sveta Levstikove povesti Kdo je napravil Vidku srajčico (1955). Povsem 

idealiziran otroški svet, mestoma na meji sladkobnosti, prevladuje v ustvarjalnosti Jelke 

Reichman, ki je s svojimi ilustracijami poţela veliko priljubljenost. Njene najbolj znane 

slikanice so Kettejeva Šivilja in škarjice (1964), Ribičičev Miškolin (1969) in Suhodolčanovih 

Dvanajst slonov (1976). Ilustratorka v vseh svojih delih ohranja svoj svet poudarjene lepote. 

 

Mlajša generacija 

 

Mlajša generacija ilustratorjev knjig za najmlajše se deli na skupino starejših ilustratorjev, ki 

so svoje izkušnje šele zdaj usmerili v to zvrst in na skupino štirih mlajših ilustratorjev, ki 

razvijajo nove smeri po zakonih sodobnega ustvarjanja slikanic in knjig za otroke in še iščejo 

svoj izraz. 

 

V prvo skupino ilustratorjev sodi Marjan Amalietti, ki je v slikanici Maruška Potepuška 

poenostavil strip v likovno pripoved dogajanja, pri čemer si lahko otroci sami izmišljajo 

besede, napisane v oblačkih. S tem je prestopil prag likovne inovativnosti pri nas. Bine Rogelj 

je duhovit ilustrator mnogih humornih tekstov, kot je npr. Rozmanov Sin Martin (1957).  

 

V drugo skupino mlajše generacije uvrščamo ilustratorja Tomaţa Krţišnika, ki je ustvaril 

povsem samosvoje področje. Na začetku svoje poti je upodobil pravljico Zlata ptica (1971) v 

sedmih barvnih sitotiskih, ki niso vezani. Ilustriral je tudi Preglovo Abecedno igro (1978), ki 

bi lahko bila hkrati knjiga, didaktični pripomoček ali igrača. V to skupino ilustratorjev sodi 
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tudi Marjan Maček, ki se je začel ukvarjati s stripom in karikaturo. V Slovenskih basnih in 

ţivalskih pravljicah (1975) se je predstavil kot radoţiv in sproščen likovni spremljevalec 

teksta.  

 

Marija Lucija Stupica je nadaljevala usmeritev ilustratork srednje generacije, vendar je v 

svojih delih iskala povsem sodobne likovne rešitve. V prvih slikanicah se je izraţala z otroško 

poenostavljeno stilizacijo: Pekarna Mišmaš (1974) Svetlane Makarovič, Klepetava ţelva 

(1975) Polonce Kovač in Sapramiška (1976) Svetlane Makarovič. Ilustrirala je tudi 

Andersenovo pravljico Kraljična na zrnu graha, za katero je prejela Levstikovo nagrado. 

 

Vse tri generacije ilustratorjev, ki so predstavniki povojne slovenske mladinske ilustracije, po 

svoje utemeljujejo, razvijajo in nadaljujejo tako imenovano ljubljansko šolo ilustracije. 

Srednja generacija (predvsem skupina pravljičark) je postavila vsa najbolj značilna izhodišča 

ter izoblikovala razseţnost pojma ljubljanske šole ilustracije, najmlajša generacija pa ga 

sintetično razvija naprej na novi stopnji likovnega znanja in ilustracijske vednosti, pri čemer 

upošteva vse njegove značilnosti (prim. Pregl, 1979/1980). 

 

4. 1. 4. 4 Sodobna ilustracija 

 

Ilustracija je v zadnjih desetletji postala pomembno področje likovne umetnosti, ker vsebuje 

prave predstave o svetu. Tako smo v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja dobili Slovenski 

bineale ilustracije, povečalo se je število novih zaloţb in uveljavili so se številni novi 

ilustratorji. 

 

Ena od predstavnic mlajše generacije ilustratorjev je Lilijana Praprotnik Zupančič, bolj znana 

kot Lila Prap. Izdala je štiri avtorske slikanice. Njene ilustracije so namenjene otrokom. 

Likovni svet Lile Prap je monoliten, barvne ploskve so na ilustracijah jasno razmejene, 

podobe pa so podane ploskovno. Zelo pomembna in priznana je umetnica Mojca Osojnik, ki 

je v slovensko avtorsko slikanico prinesla kar nekaj novosti. Ustvarja predvsem za otroke. Za 

svoje delo je prejela nagrado bienala evropske ilustracije na Japonskem. Veliko je ilustrirala 

za revijo Kekec. Do sedaj je imela veliko samostojnih razstav. Njene ilustracije so namenjene 

otrokom in odraslim (prim. Nurikić, 2009). 
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Poznamo še veliko umetnikov, ki ustvarjajo za otroke in mladino: Zvonko Čoh, Ana Košir, 

Ana Zavadlav, Ana Razpotnik, Polona Lovšin, Peter Škerl, Maša Kozjek, Andreja Peklar, 

Klavdij Palčič, Bojan Jurc, Marija Prelog, Matjaţ Schmidt, Damijan Stepančič, Adriano 

Janeţič.  

(pridobljeno: http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/ilustratorji.htm dne 22. 2. 2011). 

 

Ilustratorje je teţko opredeliti glede na njihov slog ilustriranja, saj avtorji svoj likovni izraz 

pogosto  prilagajajo literarnim predlogam, vendar pri tem ostajajo avtorsko prepoznavni. 

Nekateri ilustratorji se raje izraţajo s karikaturo in stripom, drugim veliko pomeni 

dekorativnost, nekateri se nagibajo k osnovam ljudske in samorastniške likovne govorice. 

Mlajši ilustratorji se danes vse bolj obračajo »od poetično občutene in barvno izbrušene 

izraznosti k bolj poenostavljeni govorici, govorici trdnih obrisov in lokalnih barv, zaznamuje 

jo vse večja dinamičnost in izrazna pretiravanja ter vpliv risanih filmov in drugih sodobnih 

vizualnih medijev. V vsebinskem smislu je opaziti več humorja, ki se lahko pribliţuje tudi 

satiri in groteski« (Avguštin, V: Zupan 2001: 15). 

 

4. 1. 4. 5 Umestitev ilustratorke Jelke Reichman 

 

Kot sem omenila ţe v razvrščanju naših ilustratorjev glede na obdobje njihovega ustvarjanja 

in njihov izrazni slog, Jelko Reichman uvrščamo med pravljičarke, označuje pa jo predvsem 

prisrčnost otroških upodobitev, natančnost in duhovitost v slikanju ţivali v najrazličnejših 

pozah in v zadnjem obdobju vse pogosteje razpoloţenjsko obarvani krajinski prizori (prim. 

Avguštin. V: Zupan, 2001). 

 

4. 1. 5  Boj za status ilustracije 

 

Slovenski bienale ilustracije je razstava, na kateri se poleg uveljavljenih umetnikov uspešno 

predstavljajo avtorji mlajših generacij, ki vsak po svoje prinašajo drugačne likovne rešitve, 

sveţo avtorsko poetiko, inovativne slikarske tehnike, v tradicionalno ilustracijo pa vnašajo 

tudi prvine stripa, filma in sodobnih elektronskih tehnologij. 

 

Letos se je odvil 9. Slovenski bienale ilustracije, na katerem so bili ţe devetič predstavljeni 

izdelki, ki so jih slovenski ilustratorji ustvarili v zadnjih dveh letih. Prireditev skuša pomagati 

http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/ilustratorji.htm
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"privzgojiti" ljudem spoznanje, da je ilustracija slikarstvu, kiparstvu in grafiki enakovredna 

likovna zvrst in ne le sredstvo za zabavanje otrok, ki ljubezen do branja pridobivajo ob 

listanju slikanic. 

 

Ilustracijo kot umetnostno samosvojo disciplino likovnega ustvarjanja sta Cankarjev dom in 

ilustratorska sekcija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov prvič predstavljala leta 

1993, ko je potekal prvi Slovenski bienale ilustracije. Bienale je do zdaj sedemkrat izpostavil 

po enega ustvarjalca, ki je s svojim avtorskim pristopom zaznamoval slovensko ilustracijo. 

Prva nagrajenka za ţivljenjsko delo je bila Marlenka Stupica, v naslednjih letih pa so ji sledili 

še Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Marija Vogelnik in Milan Bizovičar, Marjanca 

Jemec Boţič, Štefan Planinc in Melita Vovk. 

(pridobljeno na internetnih straneh: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/novo-prvo-ime-

slovenske-ilustracije/148032 dne 8. 9. 2010 

in http://www.cdcc.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=0205&Predstava=2265 dne 28. 2. 2011) 

 

 

4. 2 SLIKANICA 

 

Kadar govorimo o slikanici, je naša prva misel knjiga za otroke, saj je otroška spremljevalka 

od najzgodnejše predbralne dobe naprej. Otrok jo rad gleda, bere, prelistava, dokler je bralno 

ne »preraste« in se obrne h knjigam z več teksta. Angleški strokovnjaki pravijo, da takrat 

»picture book« nasledi »story book«. Vendar slikanica ni zanimiva samo za otroke, ampak 

tudi za mladostnike in odrasle bralce, saj je od tekstovnih knjig bogatejša za nebesedna 

sporočila. Iz ilustracij lahko odrasel človek razbere več podtonov kot otrok, saj ima bolj razvit 

estetski čut in ima bogatejšo eksistencialno izkušnjo. Kljub vsemu pa ostaja poglaviten 

sprejemnik slikanice otrok, katerega recepcijskih sposobnosti zato ne smemo spregledati 

(prim. Kobe, 2003). 

 

Slikanicam pripisujemo veliko različnih pomenov. Eden od pomembnejših je, da se otroci ob 

ilustracijah v njih postopno učijo vizualnega jezika. »Ko odrasli ali otroci izbirajo slikanico, 

jih najprej pritegne ali odbije njena likovna oprema. Knjiţna ilustracija pogosto velja za 

dekorativni dodatek besedilu, vse premalo pa se zavedamo, kako pomembno deluje na osebo, 

ki slikanico izbira« (Mastnak, 2006: 14). Joţe Zupan v knjigi Ilustracija – bliţnjica h knjigi 

ugotavlja, da smo Slovenci v ilustracijah zelo močan narod in da se učenci ob obiskih v 

http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/novo-prvo-ime-slovenske-ilustracije/148032%20dne%208.%209.%202010
http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/novo-prvo-ime-slovenske-ilustracije/148032%20dne%208.%209.%202010
http://www.cdcc.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=0205&Predstava=2265
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knjiţnici vedno znova potrjevali njegovo spoznanje, da se bralci najpogosteje pri izbiranju 

knjig odločajo na podlagi ilustracij. Te ilustracije pa prav in v vsej polnosti zaţivijo šele s 

tekstom. 

 

Slikanice so pomemben pripomoček pri razvijanju domišljije, misli in poglobljenemu 

opazovanju stvari, ki nas obdajajo. »Večkrat ko jo bomo brali in gledali, več nam bo 

odkrivala. Otroci slikanice intuitivno gledajo/berejo večkrat ter tako pri vsakem branju 

odkrivajo nove pomene besedila in podob. Slikanica je dejansko namenjena večplastnemu 

branju, pri čemer dobra ilustracija igra pomembno vlogo. Otroku namreč pomaga povezovati 

besedilo (abstrakcijo pisave) s podobo, ki mu je veliko bolj domača in prepoznavna. Vloga 

ilustratorja je izjemno pomembna, saj je njegova interpretacija prvi vzorec, kako je 

mogoče besedilo doţiveti vizualno« (Mastnak, 2006: 14). 

 

Po mnenju Marie Nikolajeve je slikanica medij, namenjen skupnemu branju in ogledovanju 

slik otrok in staršev oziroma odraslih. Posamezne slikanice po svoji zgradbi opozarjajo na tak 

pristop s tekstovnimi in vizualnimi vrzelmi, ki jih otroci in odrasli različno zapolnjujejo 

(prim. Avguštin. V: Blatnik Mohar, 2003). 

 

Slovenska literarna zgodovinarka in raziskovalka mladinske knjiţevnosti Marjana Kobe je 

svoje teoretske obravnave slikanic ţe od vsega začetka močno podpirala z izkušnjami o 

očaranosti otrok, kot njihovih sprejemnikov. Dolgoletno vodenje ur pravljic ji je razkrilo, »kaj 

slikanica otroku lahko da, kako silovito ga lahko doţivljajsko in miselno prevzame« (Kobe, 

2004: 41). 

 

4. 2. 1 Slikaniške podskupine 

 

Na slikanice je moţno gledati z različnih vidikov, v njih najti veliko različnih tipov in 

podtipov in jih glede na temeljne značilnosti razporediti v skupine in podskupine, pri katerih 

je mogoče najti vzporednice v sočasni evropski oz. svetovni slikaniški ustvarjalnosti. Te 

značilne podskupine so: 

 

 avtorska slikanica, 

 aktivizirajoča slikanica, 

 klasična slikanica in 
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 naslovniško odprta slikanica.  

 

Na kratko bom predstavila vsako izmed zgoraj naštetih podskupin, pri čemer mi bo za osnovo 

članek Igorja Sakside Bogastvo poetik in podob (1999).  

4. 2. 1. 1 Avtorska slikanica  

To je slikanica, katere avtor ilustracij je tudi pisec besedila. Prva slovenska slikanica v tej 

skupini je Amalettijeva Maruška potepuška (1977), sledita pa ji Mančkovi Brundo se igra 

(1978) in Brundo skače (1979). Vse tri so slikanice brez besedila. Drugi podtip avtorske 

slikanice tvorijo slikanice z besedilom. Njihov glavni ustvarjalec na Slovenskem je Boţo Kos, 

njegova prva tovrstna slikanica pa je Kaj pa ţebelj (1981). V avtorski slikanici se je s knjigo 

To je Ernest (1997) preizkusila tudi Mojca Osojnik. 

 

4. 2. 1. 2 Aktivizirajoča slikanica  

To je tip besedila, ki otroka vabi k domišljijski igri. Najpreprostejša oblika takšne slikanice je 

pobarvanka. Zanimivi sta »plakatno« zasnovana slikanica Aladinova čudeţna svetilka (S. 

Makarovič, T. Krţišnik, 1974) in sestavljanka Cufek modrijan (1989) Ferija Lainščka in 

Marjana Mančka. Manj inovativen je tip abecerim, ki je spodbuda za otroka pri 

prepoznavanju črk. Sem spada tudi knjiga-igrača, ki otroka z igrivimi besedili motivira za 

različne igre. 

 

4. 2. 1. 3 Klasična slikanica  

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

besedilno-likovne stvarnosti. Z »dokončno« likovno upodobitvijo, zamejenostjo sveta 

slikanice ima namreč bralec manj moţnosti za ustvarjalno igro z besedilom kot pri 

aktivizirajoči slikanici« (Saksida, 1999: 15). 

 

Med slikaniške klasike se uvrščajo predvsem ustvarjalci, ki so bili rojeni 1920-1930 in so 

svoja dela objavljali med letoma 1955 in 1965 v zbirki Cicibanova knjiţnica. Najbolj znani 

ilustratorji iz te skupine so: Joţe Ciuha,  Ive Šubic, Ivo Seljak Čopič, Melita Vovk Štih, Milan 

Bizovičar, Marlenka Stupica, Lidija Osterc, Ančka Gošnik Godec in Jelka Reichman. 

Klasične slikanice najdemo v vseh besedilnih zvrsteh: poeziji, prozi in dramatiki.  
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4. 2. 1. 4 Naslovniško odprta slikanica  

Je poseben podtip slikanice, ki ga je Marjana Kobe opredelila kot »slikanice za vse starosti«. 

Sem uvrščamo tako slikaniško obdelana klasična nemladinska dela kot sporočilno zahtevnejše 

slikanice. »Klasiko v slikanicah predstavljajo tako Martin Krpan v različnih izvedbah kot 

Jurčič in predvsem F. Prešeren« (Saksida, 1999: 23). 

 

 

Prešeren, F.: Lepa Vida. (1987) 

 

Ena izmed slikanic, ki jo uvrščamo v to skupino, je Prešernova Pesem od Lepe Vide (1987). 

Ilustratorka Jelka Reichman je to besedilo povezala z izrazitimi simboli – »z neskončno, 

prazno ploskvijo morja, lik Vide, ki ji veter kuštra lase, ţerjavi. Zlasti pri slednjih je opazno 

ilustratorkino nadgrajevanje Prešernove balade – ţerjavi se vračajo, Vida ostaja na tujem 

dvoru.« (Prav tam: 23.) 

 

 

4. 2. 2 Podtipi slikanic po Marjani Kobe 

 

Razdelitev slikanic v skupine je predvsem pripomoček za razdelitev zelo obseţne skupine 

mladinskih besedil na podtipe, ki jih določajo bistvene poteze, kot so avtorstvo, vloga bralca 

in sporočilna globina.  

 

Slikanico Marjana Kobe (1987: 29) osvetljuje z več vidikov: 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 24 

o zahtevnostne stopnje slikanice, 

o tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek, 

o razporeditev besedila in ilustracij v slikanici, 

o izbor besedila v slikanici, 

o slikanica in iskanje novih likovnih moţnosti, 

o slikanica in iskanje novih funkcijskih moţnosti.  

 

4. 2. 2. 1 Zahtevnostne stopnje slikanice 

 

Slikanica se otrokovemu psihofizičnemu razvoju od najzgodnejše dobe naprej prilagaja v treh 

zahtevnostnih stopnjah: »najprej kot leporello, ki še nima oblike knjige; nato kot slikanica, ki 

ţe ima obliko knjige, vendar z listi, ki so še iz debelega kartona ali iz drugih ustreznih 

trpeţnih materialov – tudi to so še t. i. igralne knjige/ gibljivke; in slednjič kot prava knjiga 

s tankimi listi: s tem tipom slikanice otrok dokončno stopi v območje literarne in likovne 

umetnosti« (Kobe, 2003: 41). 

 

Leporello ali harmonikasto zloţljiva kartonska zgibanka je namenjena otrokom do 2. oz. 

3. leta in je po zunanji obliki še nekakšna prehodna stopnja med igračo in »pravo« knjigo, po 

vsebini pa doţivljajsko najpreprostejša. Vendar se tudi v leporellu skriva več zahtevnostnih 

stopenj: 

 

 Prva stopnja je običajno brez besedila in otroku na celostranskih slikah predstavlja 

posamezne ţivali, rastline, predmete in pojme iz domačega in širšega, otroku dobro 

znanega okolja. Otrok si tak leporello ogleduje, doţivljajsko uţiva ob prepoznavanju 

in poimenovanju predmetov, pojmov, ţivih bitij in značilnih vsakdanjih ţivljenjskih 

situacij.  

  

Jelka Reichman: Medved. (1991) 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 25 

 

 Druga stopnja leporella prinaša krajša besedila, ki tudi v pesniški obliki pojasnjujejo 

slike na posameznih kartonih, na katerih so upodobljeni različni predmeti in pojmi, 

predvsem pa vsakdanji dogodki, katerih središče je otrok sam. V tej zahtevnostni 

stopnji leporello otroku »pripoveduje« neprekinjeno zgodbo skozi vso zapognjenko in 

spodbuja posrednika in otroka k ustvarjanju zgodbe na osnovi likovne pisave v 

leporellu. 

 

 Tretja zahtevnostna stopnja leporella otroka med 2. in 3. letom uvaja v svet prave 

besedne umetnosti. Otrok se tu sreča s svetom umetne otroške in ljudske poezije, ki jo 

zaradi verzov, ki si jih hitro zapomni, zelo rad posluša. Pesmice pripovedno in 

razpoloţenjsko ponazarjajo ţivobarvne ilustracije, kar otroku prinaša še dodatno 

estetsko ugodje ob ritmu, rimah, zvočni barvitosti in likovni podobi. 

 

»Prava« knjiga s trpeţnimi trdimi kartonskimi listi je druga zahtevnostna stopnja slikanice 

in se po svoji likovno besedni vsebini prekriva z zadnjima dvema stopnjama leporella, vendar 

s stališča uvajanja otroka v uporabo knjige pomeni ţe višjo stopnjo slikaniške zvrsti knjige.  

 

Vajnaht, E.: Ivo v vrtcu. (1989) 

Tretja zahtevnostna stopnja slikanice je slikanica kot prava knjiga s tankimi listi, ki je 

namenjena otrokom od 3. oziroma 4. leta dalje. Takšna slikanica se od prvih dveh stopenj ne 

razlikuje samo po zunanji podobi ampak predvsem po doţivljajski zahtevnosti. Na tej 

zahtevnostni stopnji je večina vseh slikanic (prim. Kobe, 1987). 

 

4. 2. 2. 2 Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek 
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Slikanica svojo pravo avtentičnost pridobi s tem, da se njena likovna in tekstovna plat zlijeta v 

eno in po besedah Marjane Kobe, postaneta »likovno tekstovni monolit«. V svet teh dveh 

umetnosti, literarne in likovne, otrok lahko stopa skupaj z enim samim avtorjem, ustvarjalcem 

avtorske slikanice, ali pa z dvema enakovrednima avtorjema, piscem besedila in likovnim 

ustvarjalcem. 

 

Glavna značilnost slikanice ni v tem, da vsebuje enakovredna dela likovne in tekstovne 

vsebine, ampak predvsem to, da sta v njej beseda in slika neločljivo povezani in tako 

izţarevata neko estetsko sporočilo (prim. Kobe, 2003). 

 

1. Avtorska slikanica 

 

Za avtorsko slikanico je značilno, da je ilustrator hkrati tudi pisec besedila oz. da slikanica 

sploh nima besedila. Ta model omogoča največ pogojev za nastanek slikanice v njeni 

najčistejši obliki. En sam avtor najbolje ve, kdaj v svojem delu uporabiti likovno in kdaj 

tekstovno pisavo ter kakšen likovni izraz bo najbolj ustrezal njegovi zamisli. V Sloveniji do 

sredine sedemdesetih let nismo ustvarili nobene avtorske slikanice (Kobe, 2003). Danes sta 

pri nas pri ustvarjanju avtorskih slikanic zelo uspešni Lila Prap in Mojca Osojnik. »Če je 

avtor(ica) besedila in ilustracij ista oseba, ji je laţje prehajati iz ene vrste sporočilnosti v 

drugo in oboje plodno dopolnjevati« (Mastnak, 2006: 15). 

 

2. Slikanica, v kateri sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca 

 

Pri tem tipu slikanice soavtorja lahko sodelujeta na različne načine. Lahko hkrati ustvarjata, 

skupaj kreirata besedno in likovno podobo slikanice in pri tem drug drugega spodbujata z 

novimi idejami. Druga moţnost je, da likovni soustvarjalec dobi ţe izoblikovano besedilo, 

vendar njegovo likovno podobo ustvarja v tesnem sodelovanju s piscem zgodbe. Tretji način 

timskega soustvarjanja slikanice pa je, da je likovni ustvarjalec povsem samostojen ilustrator 

besedil istega avtorja. 

 

Pri nas so med najbolj znanimi, zanimivimi in tvornimi ustvarjalnimi tandemi S. Makarovič 

in G. Vahen, T. Pavček in M. J. Boţič, K. Kovič in J. Reichman, K. Brenkova in M. Stupica, 

A. R. Roza in Z. Čoh, A. Štefan in A. G. Godec, C. Sokolov in P. Škerl (prim. Mastnak, 

2006). 
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4. 2. 2. 2. 1 Jelka Reichman in Kajetan Kovič  

 

Nekoliko podrobneje bom predstavila stalna ustvarjalna sodelavca Jelko Reichman in 

Kajetana Koviča, ki sta kot ilustratorka in pisatelj številnih otroških knjig ustvarila veliko 

skupnih slikanic. Najbolj znane so Maček Muri (1975), Moj prijatelj Piki Jakob (1972) in 

Pajacek in punčka (1984). Nič manj zanimive in lepe niso njune zgodbe in pesmi ter 

ilustracije v slikanicah Zmaj Direndaj (1981), Kriţemkraţ (1980), Zlate ure (2006), Zlata 

ladja (2003) in Igrače korakajo. Kot soavtorja sta sodelovala tudi v različnih prispevkih za 

otroški reviji Ciciban in Kekec: Kašelj, Šolski zvonec, Popotnika, Kočija, Naš maček, Franca 

izpod klanca, Medvedja šola, Zlata ladja ...  

 

             

 

Slikanica Maček Muri ima posebno mesto med vsemi slovenskimi slikanicami, saj je bila do 

sedaj natisnjena v največ, to je okrog 127.000, izvodih. Prvič je izšla leta 1975, leta 2009 pa je 

izšla ţe njena osemnajsta izdaja. Poleg tega, da je Maček Muri dosegel tako veliko 

priljubljenost kot knjiţni junak, je postal tudi blagovna znamka, saj poleg knjige na trţišču 

najdemo še druge izdelke: radijsko igro za otroke, zvočno kaseto oz. CD in videokasete, 

njegova podoba pa se pojavlja še na sestavljankah, spominu, dominah, peresnicah, platnicah 

zvezkov in oblačilih (prim. Kovič, 2009). 

 

Janez Mušič (2006: 24) je v prispevku za revijo Kekec ob 75. rojstnem dnevu Kajetana 

Koviča zapisal: »Mladim se je še posebno priljubil s knjigama Moj prijatelj Piki Jakob in 

Maček Muri, ki doţivljata nove in nove ponatise.« Sama pa menim, da zaslug za to 

priljubljenost ne gre pripisovati samo avtorju besedila ali samo avtorici ilustracij, ampak samo 

obema skupaj, Kajetanu in Jelki kot ustvarjalnima sodelavcema. Ilustratorka ljubkega Murija 
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verjetno ne bi ustvarila, če zanj ne bi našla navdiha v legendarni pravljici, vendar tudi 

pravljica ne bi postala legendarna, če nas s platnic slikanice ne bi tako prijazno gledale zelene 

mačje oči. Slikanica pa ni ostala samo pri nas, ampak prevedena v grški, nemški, hrvaški, 

srbski in korejski jezik razveseljuje tudi otroke po svetu. 

 

Podobno pot uspeha je v soavtorstvu Kajetana Koviča in Jelke Reichman doţivela knjiga Moj 

prijatelj Piki Jakob, ki je bila do sedaj izdana ţe dvanajstkrat in bila prevedena v češki, 

albanski, hrvaški, grški in nemški jezik. Tomaţ Habe je po njej napisal scenarij za televizijsko 

nadaljevanko, posneto leta 1977. 

 

Njuna skupna slikanica je tudi Pajacek in punčka (1984), ob kateri nekateri kritiki opozarjajo 

na  nasprotje med krutostjo zgodbe, kjer deklica povsem neobčutljivo zabada iglice v 

pajackovo srce ter na koncu z obţalovanjem in kesanjem še v svoje ter ljubkimi ilustracijami. 

»Zdi se, da je umetniškost tega dela mogoče povezovati predvsem s Kovičevo simbolično 

pravljično pripovedjo o punčki, ki z zabadanjem bucik v telo oţivlja pajacke iz blaga, medtem 

ko so ilustracije značilno »punčkaste« oz. sladkobno lirične« (Saksida, 1999: 17). Jelka 

Reichman mi je v pogovoru (2009) takšne kritike komentirala z besedami, da je včasih dobro, 

če sta soavtorja nekoliko v nasprotju, saj to odstopanja tako v eno (krutost) kot drugo 

(sladkobnost) smer malo ublaţi.  

 

 

 

 

 

3. Slikanica, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca 

 

Ta tip slikanice lahko prinaša ţe oblikovan tekst v nadaljnji oblikovalni postopek k likovnemu 

ustvarjalcu ali pa je likovni deleţ slikanice tisti, ki gre v nadaljnji ustvarjalni postopek k 

besednemu soavtorju. 

 

4. 2. 2. 3 Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici 
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Glede na notranjo urejenost tekstovnega in likovnega deleţa lahko v slikanici razberemo tri 

različne tipe. 

 

1. Klasična slikanica, pri kateri je vsaka ilustracija samostojna slika. V takšni slikanici 

se lahko glede na zapolnitev prostora enakomerno menjavata celostransko besedilo in 

celostranska slika, ali pa si tekstovni in likovni deleţ posamezno stran delita v 

primernem sorazmerju. Pri klasični slikanici sta besedilo in ilustracija še dokaj 

samostojna elementa. 

 

2. Slikanica z ilustracijo, ki se razlije  »čez svoj rob«, ki ne ostaja v svojih okvirjih, 

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

strani, ampak je razdeljeno na krajše smiselne odlomke. 

 

 

Kette, D.: Šivilja in škarjice. (1976) 

 

3. Slikanica, pri kateri je tekst preoblikovan in na novo organiziran vključen v 

ilustracijo. Pri tem so posamezni deli besedila na način stripa ali kot pravi likovni 

elementi neposredno vključeni v ilustracijo. Ta tip slikanice verzno ali prozno besedilo 

najmočneje prepleta in vključuje v svojo likovno podobo. 
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Štefan, A.: Lešniki, lešniki. (2000) 

 

4. 2. 2. 4 Izbor besedila v slikanici 

 

Slikanica pri izboru besedil upošteva vse literarne zvrsti, ki so otroku v »dobi slikanic« 

doţivljajsko najbliţje. Tako zajema iz ţe tradicionalnih virov, kot so ljudska pripovedna proza 

(pravljica, pripovedka, bajka, šala), otroška ljudska pesem, klasična umetna pravljica, basen, 

uganka. Sodobna slikanica vključuje tudi sodobno umetno poezijo za otroke, zajema pa tudi iz 

iracionalne mladinske pripovedne proze, za katero je značilno, da ob ţivalskem svetu 

tematizira predvsem doţivljajski svet sodobnega otroka in otroštvo nasploh v vseh njegovih 

razseţnostih. 

 

V zahodni Evropi se je na prelomu šestdesetih v sedemdeseta leta pojavila nova oblika 

slikanice – antiavtoritarna slikanica, ki se v besedilu angaţira za sproščeno, svobodno 

otroštvo. Zavzema se za enakopraven dialog med otrokom in odraslim, poudarja otrokovo 

samostojnost in nasprotuje njegovi podrejenosti odraslim. Čeprav se ta tip slikanice ni nikoli 

posebno uveljavil, je nekoliko vplival na pogled odraslih na oblikovanje slikanice, na njeno 

funkcijo in posredniško vlogo odraslih med slikanico in malim uporabnikom. 

Tematika slovenske izvirne slikanice je na splošno podobna kot drugje po svetu. Vključuje 

besedila iz ljudske pripovedne proze, predvsem pravljice in pripovedke ter otroške ljudske 

pesmi. Med slovenskimi slikanicami najdemo tudi klasične umetne pravljice, uganke, basni, 

umetno sodobno poezijo in iracionalno pripovedno prozo. V nekaterih oblikah kratke proze se 

pojavljajo tudi elementi nonsensa. 
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Povojna izvirna slovenska slikanica pozna tudi realistično pripoved, ki poudarja predvsem 

socialno plat ţivljenja. Na ta tematski trend se pogosto navezuje tematika NOB, iz katere 

povojna izvirna slikanica črpa besedila, ki so pisana ali na način pravljice ali pa realistične 

zgodbe. 

 

4. 2. 2. 5 Slikanica in iskanje novih likovnih moţnosti 

 

V povojnem času sta se v Evropi prvič pojavila dva inovativna ustvarjalna vala, ki sta vplivala 

na razvoj slikanice. Prvi se je začel konec petdesetih let, ko je Američan Leo Lionni v svoji 

avtorski slikanici upodobil dva abstraktna, brezoblična junaka. To je sproţilo razcvet moderne 

likovno avantgardistične in eksperimentirajoče slikanice. 

 

Druga novost pa je prišla skupaj s tematskim trendom antiavtoritarnosti, ki je skušal čim bolj 

prisluhniti otrokom  in njihovim občutkom, z njimi komunicirati. Tako se je v slikanici začelo 

pojavljati vse več dinamične, akcijske, pripovedne ilustracije, ki vključuje tudi elemente 

stripa. 

 

4. 2. 2. 6 Slikanica in iskanje novih funkcijskih zmoţnosti 

 

Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka. Likovno tekstovna vsebina 

namreč bogati njegov doţivljajski svet in oblikuje njegovo estetsko občutljivost s tem, da ga 

spodbuja k estetskemu, domišljijskemu in čustvenemu doţivljanju in hkrati tudi k aktivni 

lastni ustvarjalni domišljiji. 

1. »Klasična« leposlovna slikanica otroka duhovno aktivira tako, da mu ponudi verzno 

ali prozno literarno besedilo v ustrezni likovni upodobitvi. »Takšna slikanica ponudi 

malemu uporabniku v kompleksno estetsko uţivanje tako rekoč »ţe izgotovljeno« 

likovno tekstovno slikaniško celoto, kakor sta si jo zamislila in izoblikovala besedni in 

likovni ustvarjalec« (Kobe, 1987: 45). Sicer tudi tovrstna slikanica v otoku sproţi 

duhovno aktivnost, vendar ta »metoda estetske vzgoje« ni več edini način na katerega 

lahko sodobna slikanica aktivira otroka. 

2. V 60. letih 20. stoletja so se začele pojavljati nove oblike slikanice, ki otroka 

spodbujajo, da sam literarne junake in zgodbo domisli po svoji lastni domišljijsko 
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čustveni naravnanosti. Pri tem gre za princip sproščene estetske igre s knjigo in z 

njeno tekstovno likovno vsebino. Takšen tip slikanice imenujemo  aktivizirajoča 

slikanica. 

3. Druga inovativna različica aktivizirajoče slikanice je po svoji likovni in besedni 

podobi ustvarjena tako, da brez otrokovega neposrednega sodelovanja razplet 

dogajanja sploh ni mogoč. »Otrok sproti, od strani do strani, »rešuje« presentljive 

likovne (ali tekstovne) uganke in od njegovih pravilnih reakcij je odvisen potek 

slikaniške zgodbe« (Kobe, 1987: 46). 

4. Še ena različica aktivizirajoče slikanice spodbuja otroka k samostojni domišljijski in 

ustvarjalni igri, ki mu jo z ustreznim gradivom ponuja slikanica. Primer take slikanice 

je slikanica dveh nemških ustvarjalcev, v kateri so vsi listi v knjigi (in s tem tudi 

posamezne podobe) z ustreznimi šaljivimi verzi razrezani na tri pasove. Tako otrok 

»sam na način igre ustvarja »novo« knjigo, ko poljubno kombinira posamezne likovne 

in verzne pasove« (Kobe, 1987: 46). 

5. Aktivizirajoča slikanica v smislu estetske igre je tudi sodobna slikanica brez besed. 

Tu si otrok iz danega likovnega materiala sam ali s pomočjo odraslega izmisli 

poljubno zgodbo. 

6. Tudi slikanica, v kateri knjiţevni junaki otroka navajajo k nadaljevanju zgodbe tako, 

da mu na koncu knjige ponudijo izrezljiv material in  konkretne napotke, kako se 

lahko vključi v njihovo igro, spodbuja otroka k sodelovanju na način estetske igre. 

7. Zadnja različica slikanice, ki na poseben način aktivira otroka, ima v prilogi dodano 

slikovno gradivo, s katerim mora otrok likovno tekstovno vsebino slikanice na 

ustreznih mestih dopolniti po samostojnem preudarku. 

 

»V slovenskem povojnem slikaniškem prostoru nesporno dominira tip »klasične« slikanice 

tako glede na metodo njene estetske oziroma literarno likovne vzgoje, kakor tudi glede na 

njeno funkcijo leposlovne knjige za najmlajše« (Kobe, 1987: 48). Prve aktivizirajoče slikanice 

pri nas so se pojavile sredi sedemdesetih let 20. stoletja z zgibankami Tomaţa Krţišnika, ki 

otroka spodbujajo k igri po oblikovalčevih »pravilih«, ki jih mora bralec upoštevati, če hoče 

slediti slikaniški zgodbi. Tako otrokova igra ob zloţenkah vključuje odkrivanje, sestavljanje 

in dopolnjevanje posameznih podob. 

 

Aktivizirajoče slovenske slikanice so tudi pobarvanke, pri katerih otrok ob spremljajočih 

verzih samostojno pobarva risbe in knjige, v katerih otroci lahko prepogibajo in zapogibajo 
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posamezne liste, kar jim zbuja radovednost, ţeljo po sodelovanju in jih doţivljajsko zaposluje 

z domiselnimi likovno tekstovnimi presenečenji. 

 

Slikanice za slepe 

 

V skupino slikanic, ki jih označuje inovativnost na področju funkcijskih zmoţnosti bi sama 

uvrstila tudi tipno slikanico, ki je namenjena slabovidnim in slepim bralcem. 

 

»Sneţna roţa (2004) - tipna slikanica za slepe je prva slovenska tipna (taktilna) slikanica oz. 

tipanka, za katero je avtorica Aksinja Kermauner napisala besedilo in izdelala likovno 

zasnovo skupaj z Magdo Janković. »Posebnost slikanice je v tem, da je vsaka original, saj 

Aksinja Kermauner s pomočjo svojih hčera in s podporo zaloţbe Miš za vsako posebej izdela 

ilustracije. Doslej je izdelala okrog petdeset slikanic v slovenščini in deset v angleščini. 

Posebno pozornost je slikanica zbudila v Bologni (2005), kjer je bila razstavljena med 

knjigami avtorjev z vsega sveta, ki ustvarjajo za otroke s posebnimi potrebami. Glavni 

literarni lik je inuitska deklica Aja, ki ţivi na visokem severu, v območju polarnega dneva in 

noči. Aja pomaga očetu pri čiščenju rib; nehote se z ribjo kostjo zbode v prst in iz njene kaplje 

krvi, ki pade na zaledenelo pokrajino, zraste pisana roţa. Čudoviti svet razveseli Inuite, zato v 

mrzlih nočeh trepetajo za preţivetje neţne rastline. Deklica najde rešitev: pisani cvet ovije s 

svojim toplim šalom in mu tako kljub mrazu omogoči preţivetje. Nenazadnje je cvet zrasel iz 

njene krvi, njegova lepota je bila podarjena ljudstvu, ki zaradi naravnih danosti pokrajine, v 

kateri ţivi, ne more občudovati lepote cvetja. Barvita rastlina nosi mednje veselje, hkrati pa 

cvetlica preraste v simbol nikoli uzrtega, slepote. Mraz/slepoto je vendarle mogoče preseči, 

kar avtorica doseţe s tipnimi ilustracijami, ki so v tehniki kolaţa izdelane iz različnih toplih 

(blago, valovita lepenka, vata) in hladnih (prozorno lepilo, pavs papir) materialov, ki so na 

otip precej različni. Poseben poudarek slikanice je na njeni dostopnosti za slepe in slabovidne, 

kar je opazno na treh sestavinah tipanke: različni materiali v ilustracijah (kolaţ), velikost in 

poudarjenost nabora znakov in odebeljena pisava so primerne tudi za slabovidne; izbrani sta 

povečana vidna pisava (25 pik, črke Arial Narrow, krepko) in besedilo v braillovi pisavi.« 

(Haramija, 2009: 141, 142) Avtorica je tipanke zasnovala na podlagi teoretičnih in praktičnih 

dognanj v osemnajstih letih svojega poučevanja slepih in slabovidnih učencev.  

 

A. Kermauner se je v realističnem romanu Orionov meč (2008) v pomoč slepim lotila tudi 

barvnega slikanja občutkov, ko je za razpoloţenja in dejanja, višino glasu in njegovo 
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melodičnost uporabila barvno lestvico, s katero si je glavna junakinja Anina predstavlja 

sogovornikov ali svoj govorni poloţaj. En takšen primer je ko pravi (Kermauner 2008,  V: 

Haramija, 2009: 146): »Hvala bogu, da so videči popolnoma slepi za tako očitne odtenke 

glasu, kot so moje laţi. Sama oranţna, sijoča oranţna! /../ Oranţne laţi se pretvorjajo v 

slepeče rdečo.« 

 

Z informativnimi slikanicami za otroke, kot je delo Kakšne barve je tema, je Aksinja 

Kermauner z neumetnostnim jezikom in slikovnim gradivom poskušala podkrepiti vedenje o 

slepoti in slabovidnosti. Slikanico je delno ilustrirala sama, pri ilustracijah pa so ji pomagali 

tudi učenci Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Avtorica bralcu preko 

ilustracij, braillove pisave in posebnega slovarčka omogoči vpogled v svet slepih in 

slabovidnih, v svet njihovih teţav, uporabe različnih pripomočkov, ki jim lajšajo ţivljenje. 

 

Avtorica se slepim bralcem najbolj pribliţa s tipno slikanico Sneţna roţa (predvsem zaradi 

njene vizualne podobe), hkrati pa pravljica z unikatnimi tipnimi ilustracijami spodbuja tudi 

videče otroke k premisleku o slepoti. »Edinstven značaj slikanice kot umetnostne zvrsti izvira 

iz dejstva, da je pravzaprav kombinacija dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. V 

tem pogledu je slikanica sintetični medij, podobno kot gledališče in film, kjer prejemnik 

celostni smisel doţivi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev« (Nikolajeva 

2003: 5). Ker je slepim in slabovidnim vizualna komunikacija onemogočena (ali pa zelo 

zoţena), je tipna slikanica ena izmed moţnosti, s katero zmorejo slepi in slabovidni to 

večplastnost doţiveti kar se da polno.  

 

4. 2. 3 Slovenska slikanica 1976-1986 

 

Pri nas je bilo na slikanice prvič v nekoliko večji meri opozorjeno leta 1985 ob podelitvi 

Levstikovih nagrad (nagrade, ki jih podeljuje Zaloţba Mladinska knjiga od leta 1949 za svoja 

najuspešnejša dela s področja otroškega in mladinskega leposlovja), ko je bilo nagrajeno 

besedilo Kajetana Koviča Pajacek in punčka, ki ga je ilustrirala Jelka Reichman. Istega leta je 

bila nagrajena tudi ilustratorka M. L. Stupica.  

 

Slikaniške zbirke po zahtevnostnih stopnjah 
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Natančnejša analiza uredniških konceptov novih slikaniških serij oz. analiza zahtevnosti 

tekstovno likovne vsebine posameznih slikanic znotraj vsake zbirke nakazuje dve značilni 

uredniški teţnji: 

 Razvijati temeljno, začetno stopnjo slikaniške zvrsti knjige, v katero po svoji 

naravnanosti spadajo nove zbirke Pedenjped, Kresnice, Kurirčkova torbica in 

Ringaraja, ki so se pridruţile do sedaj edini zbirki za predšolske otroke Najdihojci. 

 Razširiti ali pa kar ukiniti zgornjo mejo slikaniške zvrsti knjige, ki jo ponavadi 

postavljamo v osmo ali deveto leto otrokove starosti, ko otrok slikanico bralno 

»preraste«. To teţnjo uresničujejo v zbirki Levi devţej, kjer slikanico kot zvrst knjige 

dvigajo v optiko bralcev vseh starosti. Takšne slikanice z ilustracijami ponazarjajo 

bolj zahtevno, »nemladinsko« literaturo. 

 

S tem novim uredniškim konceptom se ustvarja nov odnos do sprejemnih sposobnosti otroka, 

ki mu je običajno slikanica namenjena. Tako Velika slikanica v svojem širokem 

zahtevnostnem razponu literarnih besedil vsebuje kar nekaj slikanic »za vse starosti«. Med 

njimi Prešernovo Turjaško Rozamundo z ilustracijami K. Volčanšek (1985), Jurčičevo 

Kozlovsko sodbo v Višnji gori z ilustracijami M. Mančka (1977) in slikanico Kajetana Koviča 

in Jelke Reichman Pajacek in punčka (1984). Ob tem besedilu je Literarna ţirija, ki je K. 

Koviču prisodila Levstikovo nagrado, med drugim ugotovila, da »tekst, ob vsej vdahnjeni 

simboliki, ki s svojo pretanjeno in krvavo slutenjsko lepoto sega v naš sodobni poetski vrh, 

presega smo pisanje za otroke, hkrati pa je slikanica tako v prisrčno pregledni zgodbi 

izčiščena do klasične preprostosti, s čimer zadošča tudi osnovnim zahtevam in potrebam tako 

slikaniške zvrsti knjige kot otrokovega miselnega in čustvenega sveta« (Kobe, 1987: 53). 

 

Iz vsega naštetega bi lahko v letih med 1976 in 1986 izpostavili štiri značilnosti: 

1. poudarjena pozornost slikaniški zvrsti knjige za predšolsko obdobje, 

2. vznik prvih slikanic – miniaturk na Slovenskem, 

3. s posebno serijo omogočena pozornost do slovenske slikaniške tradicije, 

4. razvijanje tistega modela slikanice, ki ni zanimiv samo za otroke, ampak za bralce 

vseh starosti, tudi za odrasle. 

 

V povezavi z uveljavljanjem slikanice za vse starosti obstajata dva modela. Prvi je 

sendakovski model avtorske slikanice (po ameriškem avtorju slikanice Outside Over There, 

M. Sendaka), ki je zelo skopo a pomensko bogato besedilo, v katerem je v veliki meri 
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prisoten likovni deleţ kot temeljni nosilec sporočilno večplastne pripovedi. Drugi pa se 

oblikuje v slikanju literarno izbrušenih besedil, ki niso samo mladinska literatura in zato 

»ilustratorje izzivajo k izumljanju take likovne pisave, ki zadošča osnovnim zahtevam in 

potrebam otrokovega miselnega in čustvenega sveta« (Kobe, 1987: 54). V to skupino na 

Slovenskem spadajo številna slikaniška oblikovanja Andersenovih pravljic. 

 

Novo različico aktivizirajoče slikanice v Slovenijo uvaja avtorska slikanica brez besed. Preko 

tega tipa slikanice je otrok spodbujen, da samostojno razbira zgodbo, ki jo v likovni govorici 

pripoveduje avtor zgodbe. Prvi primer take slikanice je Amaletijeva Maruška potepuška. V 

teh zgodbah avtorji razvijajo predvsem dogajalno shemo, ki je doţivljajsko dostopna ţe 

majhnim otrokom v predšolskem obdobju. Vendar pa te slikanice vsebujejo tudi številne 

podrobnosti, ki privlačijo doţivljajsko zahtevnejše otroke. Avtor številnih avtorskih slikanic 

je Marjan Manček, katerega stalni junak je medvedek Brundo.  

 

Za otroke na prehodu iz predbralnega v bralno obdobje so zanimive slikanice, ki jih navajajo 

k prepoznavanju črk in usvajanju abecede. Primer takšne slikanice je Abeceda avtorjev N. 

Grafenauerja in L. Osterc, v kateri so črke predstavljene s pesmicami in likovno upodobitvijo. 

 

Kljub številnim novostim na področju slikanice, predvsem med aktivizirajočimi slikanicami, 

se glavnina slikaniških izdaj med leti 1976 in 1986 preveša v klasičen način knjiţne 

komunikacije, kar pomeni, da slikanice otrokom ponujajo tako čutno, čustveno kot 

domišljijsko ţe dokončano slikaniško celoto, ki sta si jo zamislila in oblikovala besedni in 

likovni ustvarjalec. Slikanice tega modela uvajajo otroka v svet literature z bogatim izborom 

piscev oziroma besedil, ki zajemajo tako poezijo kot prozo ljudskega izročila in 

najsodobnejših avtorjev. 

 

V območju poezije je do leta 1986 najmočneje prisoten avtor N. Grafenauer s svojim 

Pedenjpedom. Novi pristopi k likovni predstavitvi poezije so v sedemdesetih letih najbolj 

razvidni v zbirki Velike slikanice. Najbolj znani primeri so: N. Grafenauer/M. Manček: 

Pedenjped, F. Levstik/M. Bizovičar: Najdihojca, O. Ţupančič/M. Stupica: Ciciban, Ciciban, 

dober dan in S. Kosovel/J. Reichman: Medvedki sladkosnedki. 

 

V območju izvirne pripovedne proze, ki je v obdobju 1976/1986 v slikanicah nagovarjala 

otroka, je najbolj obseţen, devet slikanic obsegajoč tekst, prispevala S. Makarovič, s katerim 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 37 

je avtorica sodobno slovensko mladinsko knjiţevnost pomembno obogatila z novo različico 

ţivalske pravljice. 

 

Kategorijo slovenske iracionalne mladinske proze, ki jo je občutiti ţe pri pravljicah 

Svetlane Makarovič, sta tematsko in oblikovno razširila K. Kovič in J. Reichman v slikanicah 

Maček Muri (1977) in Zmaj Direndaj (1981). V teh pravljicah je v ţivalskem svetu mogoče 

prepoznati otroke in odrasle sredi sodobnega vsakdanjega ţivljenja. 

 

V besedilu slikanice K. Koviča Pajacek in punčka je prisoten pretanjen fantastičen svet, ki se 

z zgodbo o deklici, ki je v svetu igre spoznala, kaj je bolečina, bralcu izroča kot »svet čiste, 

hrepenenjsko ranjene in ţivljenjsko izmodrene poezije«. Kovič v svojih delih za otroke izhaja 

iz otroškega doţivljajskega sveta in sveta igre, vendar ga hkrati tudi presega. Takšno tematiko 

so za izvirna upovedovanja izbrali tudi nekateri drugi pisci. Tako opisuje L. Suhodolčan v 

knjigi Dvanajst slonov (J. Reichman, 1976) svet otrokovih ţelja, S. Pregl izrablja otrokov 

posluh za igro z besedami v zgodbi Smejalnik in cvililna zavora (K. Gatnik, 1984), J. Snoj pa 

v dramatičnem dogajanju Sanjske miške (K. Gatnik, 1983) uprizarja svet nenavadnih 

predstav, ki se pojavljajo v otroku. Ti primeri spadajo v območje iracionalne mladinske 

pripovedne proze, kar pa ne pomeni, da se takšna motivika ne pojavlja tudi v slikanicah z 

realistično prozo. 

 

Najpogosteje so otroški liki v besedilih z obravnavano tematiko sodobni mestni otroci. Le 

redko se zgodi, da se dogajanje prestavi iz mestnega v podeţelsko okolje. Tovrstna besedila 

so pogosto naravnana socialno kritično, zato predstavljajo pomemben vmesni člen do 

realistično prikazanih snovi iz časa pred prvo svetovno vojno. Zelo izrazito »naravnanost k 

oblikovanju bralčeve socialne in nacionalne občutljivosti ter zgodovinskega spomina pa 

izpričujejo slikanice, ki tematizirajo NOB« (Kobe, 1987: 67). 

 

Novo kvaliteto in likovno znanje razodevajo v obdobju do leta 1986 ilustratorski doseţki 

predstavnikov ljubljanske ilustratorske šole. M. Stupica ju izpričuje v slikanici Z vami se igra 

krojaček Hlaček (Suhodolčan), A. Gošnik-Godec v šaljivih ilustracijah narodne pravljice Tri 

botre lisičice, L. Osterc v slikaniški projektih z M. Voglar, M. Bizovičar z igrivim likovnim 

preoblikovanjem pesemskega gradiva v Levstikovi Najdihojci, M. Jemec-Boţič s humorno 

predstavitvijo Suhodolčanovega Pika Dinozavra, »J. Reichman, ilustratorka, ki se med leti 

1976 in 1986 ponaša z nesporno najobseţnejšim slikaniškim opusom, pa je svojo značilno 
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likovno govorico inovativno izbrusila predvsem ob besedilu K. Koviča Pajacek in punčka« 

(Kobe, 1987: 69). 

 

 

Kovič, K.: Pajacek in punčka. (1987) 

 

 

Tekstovno najbolj dovršene slikanice, ki tudi v likovni upodobitvi doseţejo enakovredno 

raven, tako konstituirajo celovite knjiţne umetnine. Slovenska slikaniška produkcija je med 

leti 1976 in 1986 v svojih najizrazitejših zgledih učinkovito uresničila temeljno zahtevo te 

specifične knjiţne zvrsti – ustvarjati likovno tekstovne monolite. 

 

4. 2. 4 Slovenske slikaniške zbirke 

 

V obdobju med letoma 1976 in 1986 so se na Slovenskem pojavile nove slikaniške knjiţne 

zbirke, ki so jih poleg Zaloţbe Mladinska knjiga izdajale tudi zaloţbe, ki se do osemdesetih 

let niso posebno posvečale slikaniški zvrsti knjige.  

 

Tako se pri Mladinski knjigi prvotnim slikaniškim knjiţnim zbirkam Najdihojca, Čebelica, 

Mala slikanica in Velike slikanice, pridruţijo še zbirke Pedenjped, miniaturna slikaniška 

zbirka Kresnice in Levi devţej, specializirana zbirka s ponatisi najizrazitejših zgledov iz 

tradicije slovenske knjiţne ilustracije. Zaloţba Partizanska knjiga je imela zbirko Lastovke, 

pri zaloţbi Borec pa je leta 1979 Kurirčkovo slikanico nasledila Kurirčkova torbica, prva 

miniaturna knjiţna zbirka za otroke pri nas. Pri zaloţbi Prešernova druţba so se leta 1985 
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odločili za redno vsakoletno slikanico z besedilom Franceta Prešerna, pri DDU Univerzum 

pa je v tem obdobju nastala slikaniška zbirka Ringaraja, ki je skupaj z zaloţbo leta 1985 tudi 

zamrla. 

 

Na Slovenskem med kvalitetnimi leposlovnimi slikanicami otroci lahko pridejo v stik s štirimi 

različicami: 

o izvirna slovenska slikanica, v kateri sta besedni in likovni ustvarjalec Slovenca, 

o slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila, a z izvirnimi ilustracijami 

slovenskega avtorja, 

o slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami in 

o slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi ilustracijami (prim. Kobe, 

1987). 

 

Izvirna slovenska slikanica je pri nas šele v zadnjem času deleţna večje pozornosti. Razlog za 

to je najverjetneje v tem, da so jo od konca 80. let 20. stoletja dalje vse bolj nadomeščali 

prevedeni primerki tujih slikanic. Na neprimernost takega ravnanja so opozorili poznavalci 

slovenske ilustrirane knjige in njene najbolj prepoznavne oblike – slikanice. 

 

Z namenom, da bi čim bolj spodbudili kreativnost in kvalitetno produkcijo izvirnih slikanic s 

slovenskimi pisatelji in ilustratorji ter starše spodbudili, da bi se pri kupovanju  knjig odločali 

za kvalitetna dela, ki spodbujajo otrokovo domišljijsko in jezikovno delovanje, so začeli 

podeljevati nagrado Izvirna slovenska slikanica. To je nagrada, ki jo vsako leto  2. aprila (od 

2004 dalje) na praznik izvirne slovenske slikanice podeli Strokovno zdruţenje zaloţnikov in 

knjigotrţcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Razlog za uvedbo je upad 

proizvodnje izvirnih slovenskih kvalitetnih slikanic. 

 

Do sedaj so nagrade Izvirna slovenska slikanica prejeli:  

 

2004  Charles Perrault: Obuti maček (ilustriral Zvonko Čoh) 

2005  Lilijana Praprotnik - Zupančič: Mednarodni živalski slovar (ilustrirala Lila Prap) 

2006  Andreja Peklar: Fant z rdečo kapico (ilustrirala Andreja Peklar)  

2007  Anja Štefan: Sto ugank (ilustrirala Jelka Reichman)  

2008  Peter Svetina: Klobuk gospoda Konstantina (ilustriral Peter Škerl)  

2009  Nina Mav Hrovat: O kralju (ilustrirala Suzi Bricelj)  
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2010  Matjaţ Schmidt: Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu  

 

V primerjavi slovenskih slikanic s tujimi lahko opazimo večjo zadrţanost slovenskih 

ilustratorjev pri uvajanju likovnih novosti, ne moremo pa govoriti o šibkejši povprečni likovni 

kvaliteti (prim. Avguštin, V: Blatnik Mohar, 2003). 

 

Poglavitna značilnost slikanice je sprepletenost likovnega in tekstovnega deleţa v novo 

sozvočno celoto. To spoznanje o slikanici pa njej sami ne daje moţnosti, da kandidira za 

nagrado Večernica, ki je nagrada za literaturo, za umetnostno besedilo. Zato se je pojavila 

potreba po vseslovenski nagradi za izvirno slovensko slikanico. Z našo prvo sistematično 

urejeno slikaniško knjiţno zbirko Čebelica (zaloţba Mladinska knjiga) Slovenci dokazujemo, 

da smo slikaniško razviti (prim. Kobe: 2003). 

4. 2. 5 Slovenska slikanica po zahtevnostnih stopnjah 

 

Leporello ali kartonska zgibanka, prva zahtevnostna stopnja slikanice, je v slovenskem 

prostoru prisotna zvrst, saj smo imeli do leta 1986 ţe enajst izvirnih leporellov, ki so jih 

ustvarile znane slovenske ilustratorke. V njih predstavljajo različne sadeţe, travniške, gozdne 

in eksotične ţivali, eden med njimi tudi starinska vozila. Ti leporelli so izšli pri Mladinski 

knjigi v zbirki Najdihojca. V začetku osemdesetih let je prišlo do stagnacije leporella, na kar 

kaţe dejstvo, da v letih 1983 in 1984 na Slovenskem ni izšla nobena slikanica te zvrsti, v letu 

1985 pa trije ponatisi del Jelke Reichman: Konjiček, Medved in Muca.  

 

Drugi tip slikanice, ki je po svoji zunanji podobi ţe knjiga, čeprav ima še trpeţne kartonaste 

liste, je v Slovenskem prostoru prisoten v bolj skromnem obsegu. Samo Jelka Reichman je za 

zagrebško zaloţbo Mladost leta 1985 ustvarila serijo štirih kartonastih slikanic s prizori iz 

sveta otroške igre: Moje igračke, Naše igre, Naše igrišče in Mali graditelji. 

 

Verjetno je stagnacija prvih dveh zahtevnostnih stopenj slikanice povezana s tem, da se je 

temeljna slovenska knjiţna zbirka za predšolske otroke Najdihojca preusmerila v izdajanje 

tretje zahtevnostne stopnje slikanice – prave knjige s tankimi listi. 
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Reichman, J.: Naše igre. (1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 3 STEREOTIPI V SLIKANICAH  

 

Ko v slikanicah opazujemo ilustracije ljubkih deklic, ki s košarico v roki nabirajo roţice, 

mater, ki čistijo okna ali pomivajo tla, očetov, ki spretno popravljajo polomljene ograje okrog 

vrtov ali dečkov, ki brcajo ţogo, se nam vse to zdi tako zelo resnično, stvarno in vsakdanje, da 

sploh ne pomislimo, da so vse to stereotipne predstave o moških in ţenskih spolnih vlogah v 

slikanicah. Ob tem se mi je postavilo vprašanje, ali res vse slikanice predstavljajo ţenske kot 

pridne in ubogljive, vendar nesamostojne, omejene na domače okolje, plahe, zasanjane in 

zaprte same vase, moške pa kot aktivne, sposobne, samostojne, povezane s svetom in 

samozavestne. Sama pri sebi sem predvidevala, da se ti stereotipi pojavljajo predvsem pri 
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ilustratorjih, katerih ilustracije so ponavadi označene za ljubke in sladke, torej tudi pri jelki 

Reichman. 

 

Stereotipe v slikanicah je preučevala Adela Turin, katere angleški članek sem vzela za osnovo 

svojega raziskovanja stereotipov v ilustracijah Jelke Reichman. 

 

4. 3. 1 Vpliv slikanice na sprejemanje spolne vloge 

 

Adela Turin je francoska pisateljica otroških in mladinskih knjig, ki se ukvarja z analizo 

podobe ţenske in deklice v slikanicah. Leta 1985 je izvedla avdiovizualno raziskavo  o podobi 

deklice v otroški literaturi (»La petite fille imaginaire«), ki je bila objavljena pri pariški 

zaloţbi. Preko raziskave je prišla do ugotovitve, da imajo stereotipi v slikanicah za otroke 

včasih večjo moč kot realnost, ki jih obdaja. Slikanice jim kaţejo, da je vloga ţensk 

ukvarjanje z domačimi deli in otroki, vloga moških pa, da sluţijo denar in so odgovorni, 

ustvarjalni, junaški, sposobni in spretni tako v prijaznosti kot nepristranskosti. Poleg podobe 

matere, ki je pozorna, tolaţeča in predvsem poslušna, je v slikanicah še podoba lepe princese, 

ki se pusti rešiti in poročiti s princem, sicer pa so ţenske lahke, izkoriščevalske, zapravljive, 

zahrbtne in predvsem neumne.  

 

V svojem članku Punčka v slovenski mladinski poeziji (1997) Igor Saksida ugotavlja, da bi 

kot bistveno pri seksizmu lahko označili spoznanje, »da stereotipi ne izhajajo iz ločenosti 

literarnih oseb po spolu, pač pa jih tvorijo lastnosti, ki so deški/dekliški podobi pripisane.« 

(Prav tam: 162.) Da v slikanicah pride do nekakšnega ravnovesja oz. simetrije, moški in 

ţenski liki ne morejo imeti enakih lastnosti in obnašanja. Tako so ob aktivnih in drznih dečkih 

deklice lahko samo pasivne in plašne, ob čustvenih in občutljivih deklicah pa se dečki 

pokaţejo nasilne in hladne. Takšne stereotipne poenostavitve siromašijo oba spola. Deklicam 

nudijo le dve izbiri: klasičen model ali omejitev moškega modela in s tem odpoved ţenskosti. 

Tretja moţnost, pri kateri bi bilo prikazano sprejetje ţivljenja ţenske in poklicnega ţivljenja, 

je v otroški literaturi malokdaj 

prisotna. 
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Poj z menoj I. (1986) 

 

Tudi pri nas se strokovnjaki sprašujejo o tem, katere razlike med spoloma glede obnašanja in 

osebnostnih lastnosti so dedno pogojene, katere pa so posledice okolja in vzgoje. Vsekakor je 

vpliv vzgoje zelo velik, kar potrjujejo velike razlike med kulturami. V nekaterih imajo glavno 

vlogo ţenske, v nekaterih pa imajo tako moški kot ţenske lastnosti, ki so v naši kulturi 

značilne samo za ţenski spol: so neagresivni, pripravljeni sodelovati, občutljivi za potrebe 

drugih. Sprejemanje spolne vloge se pri otroku začne ţe v prvih letih ţivljenja. Vzor so mu 

odrasle osebe istega spola, ki jih opazuje v svojem okolju. Prav tako pa se identificira tudi z 

glavnimi junaki v zgodbah, ki jih posluša ali bere. 

 

Darja Piciga, avtorica članka v reviji Otrok in druţina na podlagi različnih ameriških raziskav 

ugotavlja, da so za njihovo otroško literaturo značilne naslednje razlike v portretiranju moških 

in ţenskih značajev: »ţensk in deklet je v teh knjigah veliko manj kot moških in fantov, ko pa 

se ţene ţe pojavijo, so večkrat prikazane v negativni luči (npr. kot nespodobne). V nasprotju z 

glavnimi junaki moškega spola so ţene prikazane v omejenem krogu socialnih in druţinskih 

vlog, običajno opravljajo stereotipne, tradicionalne dejavnosti« (Piciga, 1980: 9). To nas 

napeljuje k domnevi, da tako omejeni vzori vplivajo na omejitev ţelja pri dekletih.  

Vendar se pojavlja vprašanje, če bi knjige s pozitivnim in pogostejšim prikazovanjem ţenskih 

vlog v otroški literaturi sploh imele kakšen vpliv na otroška pojmovanja vloge ţensk v druţbi, 

če tega ne bi videli v svoji bliţnji okolici. Ameriške raziskave potrjujejo, da zgodbe z ţenami 

spreminjajo stališča otrok, vendar samo v povezavi s tistimi dejavnostmi, ki so bile omenjene 

v njih. Enakosti spolov ob tem niso sprejeli. Še vedno so bili mnenja, da je za določanje spola 

zadosten kriterij, kaj neka oseba dela oz. kaj bi morala delati. 

 

Raziskava, ki jo je Adela Turin izvedla v pariških knjiţnicah in v knjiţnici Salamanci, je 

pokazala, da se tako v naslovih kot med glavnimi junaki veliko redkeje pojavljajo ţenske 

junakinje. V veliki večini zgodbe opisujejo dogodivščine, katerih glavni junaki so moški, 
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dečki, ţivalski samci – tako posamezno kakor skupinsko. Ţenske in deklice pa so večinoma 

nepomembne imajo stranske vloge ali pa so celo anonimne ter opravljajo stereotipna dela. 

4. 3. 2 Stereotipi na ravni simbolov 

 

Vloga spolov se ne izraţa samo preko del, ki jih knjiţevni liki opravljajo in njihovih 

osebnostnih lastnosti, ampak tudi preko simbolov.  

 

 Predpasnik je simbol gospodinjstva in skrbi za otroke, ki sta ţenski vlogi.  

 Zunaj hiše predpasnik pogosto nadomesti košara, polna zelenjave, nakupovalni ali 

otroški voziček. 

     

 Kette, D.: Šivilja in škarjice. (1976) 

 

 Kovinska vedra, metle, krtače ... se pojavljajo v podobah, kjer mati dela v teţkih 

razmerah in predstavljajo neizbeţno in teţko gospodinjsko delo. Ti pripomočki za 

čiščenje tudi pokaţejo, da tehnologija ni za ţenske. 
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Prešeren, F.: Pesem od lepe Vide. (1987) 

 

 

 Očala so simbol inteligence, zato jih deklice ponavadi ne nosijo. Če pa jih, jih le ta 

pogršajo (splošno znan predsodek je, da lepota in inteligenca pri ţenski ne gresta 

skupaj). Očala največkrat nosi nesimpatična učenka v razredu, »piflarica«, šolska 

ravnateljica, postarana neporočena ţenska. Mama jih nosi redkokdaj. 

 

 

Senica, B. M.: Kadar kukavica poje. (2001) 

 

 Časopis predstavlja informacije, sodobnost, pripadnost h kolektivnemu ţivljenju; 

berejo jih očetje in stari očetje, prav tako moški na ulicah in v javnih prevoznih 

sredstvih. 

 Pravljice in romani simbolizirajo umik, pomanjkanje čuta za realnost, druţbeno 

neodgovornost. Ponavadi jih berejo ţenske in majhne deklice. 
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 Aktovka, usnjena torba simbolizira intelektualne poklice in je tako predvsem moški 

predmet. 

 

Suhodolčan, L.: Dvanajst slonov. (1976) 

 

 Lasni trakovi in sponke pri ţenskah (ne pri deklicah) simbolizirajo domišljavo in 

zmedeno tepko. 

 Okno simbolizira pasivnost ţensk in deklic, ki opazujejo moško aktivnost in 

ustvarjalnost: princese, ki zaprte v grajskem stolpu čakajo rešitelja, mlada dekleta, ki 

pričakujejo veliko ljubezen, ţalostne deklice in zamišljene matere, ki opazujejo 

ţivljenje, ki se odvija, ne da bi ga bile one deleţne. Okno jih zadrţuje, varuje, izloča. 

Skozi okno opazujejo ţivljenje »zunaj«, ne da bi zapuščale svoj prostor, notranjost 

hiše. Okno nam govori o romantičnem sanjarjenju ţensk.   

                     

        Habe, T.: Katka brez copatka. (1993)         Kovič, K.: Pajacek in punčka. (1996)  
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Pogačnik, J.: Moje drevo. (1997) 

 

 

Nekateri simboli se v sodobnih slikanicah vse redkeje pojavljajo v primerjavi s slikanicami 

izpred več desetletij. Med njimi so majhen stolček in deklica, deklica in muca, roţe in 

solze. Še vedno pa najdemo v zgodbah, ki se odvijajo na podeţelju, deklice, ki nabirajo cvetje 

na krasnih vrtovih. Vendar pri tem ne gre za prikazovanje njihove nedolţnosti, ljubkosti, 

neţnosti in miline, ampak predvsem za dekorativnost. 

 

 

Pogačnik, J.: Moje drevo. (1997) 

 

Poleg stereotipov na ravni simbolov Igor Saksida (1997) piše tudi o spolni diskriminaciji, ki 

se odraţa v izboru barv. Po ugotovitvah avtorjev Figuerola in Millána naj bi bile »ţenske« 
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barve roţnata, rdeča in pastelni toni, »moške« pa mornarsko modra, vijolična, črna (temne 

barve).  

 

V slikanicah skorajda ne najdemo zaposlenih ţensk oz. poklicev, ki bi bili značilno ţenski, 

razen tajnic, medicinskih sester in učiteljic. Prav tako so odsotne neporočene ţenske, razen 

stare mame, ki je spet stereotip – stara kmečka ţenska, ki pripravlja kolače in marmelade ter 

pripoveduje pravljice. Za ţenske v slikanicah torej velja, da so matere in gospodinje. 

 

Otroci poznajo realnost, v kateri moški vodijo in odločajo, ţenske pa izvajajo in kjer moški 

zasluţijo več od ţensk. Slikanice pa jih v tem še potrjujejo in jim dajejo vedeti, da je to 

posledica naravne razlike med spoloma in normalne izbire ţenske. Slikanice povzročajo 

miselnost, da ţenske ne marajo odgovornosti, ampak raje ţivijo v zatišju druţinskega 

ţivljenja. 

 

Matere v slikanicah nimajo poklica, se ne ukvarjajo s športom, nimajo kulturnih interesov, 

nikdar ne gredo same ven, ne hodijo v kino, se ne sprehajajo. Nimajo prijateljic niti 

prijateljev: njihove zveze so omejene na druţinske vezi. So stare mame, svakinje, tete, 

redkokdaj sosede, ki pa imajo tudi same otroke. Vendar se tudi med materami v slikanicah 

pojavljata dva različna tipa: mati sina in mati hčerke. Mati dečka je mati sluţkinja. V 

slikanicah iz 70. in 80. let jo vidimo, kako riba tla, v sodobnejših slikanicah pa bi bila lahko 

privlačna, če bi se ob nevzgojenem sinu uspela urediti. Mati sina ni vzgojiteljica, saj ga ne zna 

in ne more ničesar naučiti. To dela le oče. Mati deklice je mlada, lepo počesana in brez 

predpasnika. Ima čas za pogovor in sprehod s svojo hčerko.  

 

Številne slikanice kaţejo deklici poroko in materinstvo kot edini načrt za prihodnost. Redke 

so slikanice, ki kaţejo, da bi mama potrebovala malo pomoči ali počitnic in ne le poljuba 

svojih otrok in moţa. V nasprotju z njimi so usode moških v slikanicah zelo različne. 

Opravljajo različne poklice in doţivljajo različne dogodivščine. Kadar so predstavljeni kot 

očetje, bogastvo njihovih moţnosti izgine. Prikazani so, kako odhajajo od doma. Čeprav so 

odsotni, je jasno pokazano, da vzdrţujejo druţino od zunaj, pri delu v gospodinjstvu pa so 

povsem nesposobni. Nekatere, vendar zelo redke slikanice prikazujejo, kako si otroci ţelijo, 

da bi očetje imeli čas zanje, da bi skupaj kaj počeli ter prave očke, ki pomagajo pri 

vsakodnevnih opravilih in se z neţnostjo in pozornostjo ukvarjajo z otroki. 
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Po mnenju Adele Turin bi morale slikanice zrcaliti vsakodnevno realnost: odgovorne in 

samostojne ţenske, inteligentne in sposobne matere, zakonske pare, ki si delijo enakovredne 

zahteve. Uredniki, pisatelji in ilustratorji bi morali razumeti, da je za prihodnost deklic 

pomembno, da se spoznajo v ţenskah s poklicem ter da je za dečke pomembno, da nehajo 

istovetiti ţenske in deklice z nevednostjo, lahkoţivostjo in neumnostjo. Pomembno je, da 

otrokom čim prej brez ironije tudi v slikanicah pokaţemo, da matere uspevajo v politiki, 

poslih in umetnosti. Lahko gredo ven, medtem ko očetje doma pazijo otroke, lahko ne znajo 

kuhati, so navdušene nad literaturo ali glasbo, se udeleţujejo politične debate in se ukvarjajo s 

športom. »Otroci morajo v slikanicah najti ţenske, samske po svoji ţelji; stare mame v 

sluţbah; druţine, kjer otroci, dečki in deklice, sodelujejo v domačih delih; zakonske pare, ki 

so enakovredni v vsakodnevnih odgovornostih; očete, ki previjajo dojenčke, tolaţijo otroke in 

očete, ki se ne spoznajo na mehaniko, zato pa nakupujejo, likajo ...« (Jamnik po Turin, 1995: 

107) 

 

Avtorica mnogih knjig za deklice in najstnice Adela Turin spodbuja k borbi proti 

pomanjkanju privlačnosti in monotoniji usod deklic, ki jim jih predlagajo slikanice vse do 

danes, čeprav so se v druţbi zgodile pomembne spremembe na področju enakosti spolov. 

Deklice v slikanicah se morajo začeti zanimati še za kaj drugega kot za ples in lepe obleke, 

lahko so dobre učenke, ne da bi morale biti najboljše v razredu, imeti očala in biti tečne. 

Pravi, da je potrebno, da nehajo pomagati mamam, medtem ko se dečki igrajo in so očetje 

odsotni ali pa berejo časopis. Čas je, da prenehajo sanjariti ob oknu. 

 

Med mnoţico omenjenih pesmi iz slovenske mladinske poezije, ki so bile vključene v 

raziskavo o stereotipih v njih, Igor Saksida omenja zbirki pesmi Kajetana Koviča Franca 

izpod klanca in Zlata ladja. Za pesem, po kateri nosi naslov prva zbirka, je za revijo Ciciban 

prispevala ilustracijo Jelka Reichman, drugo zbirko pa je ilustrirala v celoti. Avtor članka je 

zapisal, da ima prva zbirka res v naslovu deklico, vendar je v njej dvakrat več deških kot 

dekliških pesmi, da so v njej opazne »tipične deške vloge (risar, čarovnik, kapitan), ploske so 

tudi dekliške značilnosti (klepetulja: Franca izpod klanca)« (Saksida, 1997: 179). Takšna je 

tudi zbirka Zlata ladja.  
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Kovič, K.: Franca izpod klanca. (2000) 

 

V primeru te ilustracije se mi zdi, da deklica na njej ni tipična sladka, zasanjana punčka,  

zaprta v svoj domišljijski svet, kakršna naj bi bila po prej navedenih stereotipih. Njena 

klepetavost, ki je omenjena v pesmi in je stereotipna, na ilustraciji razen preko ţivahnih in 

zgovornih oči, ni opazna. Tudi v njeni obleki, frizuri in kapi »na stran« ni nič stereotipno 

dekliškega.  

 

Stereotipi so v literaturi v resnici zelo prisotni, kot pravijo zgoraj omenjeni avtorji, ki so se z 

njimi ukvarjali. V ilustracijah Jelke Reichman sem jih odkrila več, kot sem pričakovala, 

čeprav sem v nekaterih slikanicah našla tudi primere, ki so nasprotni pričakovanim 

predstavam o določenih poklicih in spolih (npr. zmedeni gasilci, dečki, ki sanjarijo pod 

cvetočimi drevesi in nabirajo roţe, prisluškujejo ptičkom in jokajo ter deklice, ki plezajo na 

drevo). Nestereotipna je tudi ilustracija na začetku tega poglavja, kjer sta bratec in sestrica, ki 

se drţita za roke, v povsem enakovrednih poloţajih. Takšni primeri se mi zdijo pomembna 

spodbuda za otroke, da počasi začnejo razmišljati na način, da so določene aktivnosti 

primerne tako za deklice kot dečke, da določene poklice lahko opravljajo tako moški kot 

ţenske ter da tudi moškim včasih pristaja roţnata barva, ţenske pa so prav tako lepe v 

temnejših oblačilih. 

 

4. 4 JELKA REICHMAN 

 

4. 4. 1 Biografija 
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Rodila se je 23. avgusta 1939 v Ljubljani. V mladih letih je ţivela v predmestju Ljubljane. 

Njena starša sta bila učitelja, vendar med vojno nista imela sluţbe, zato so ta čas ţiveli ob 

pomoči dedka, ki je bil obrtnik, in babice, ki je obdelovala majhen vrt. Najprej je šolo 

obiskovala na Koroški Beli, kjer sta po vojni delala njena starša, nato pa na Vrtači v Ljubljani. 

Po osnovni šoli se je vpisala na VI. drţavno gimnazijo, ki je današnja Gimnazija Joţeta 

Plečnika na Šubičevi cesti v Ljubljani. Po gimnaziji je na Akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani študirala slikarstvo in leta 1964 diplomirala. Po diplomi je od 1969. do 1971. leta 

študirala na grafični specialki. Sprva je poučevala na osnovni šoli, potem se je posvetila 

ilustriranju, sedaj pa je svobodna umetnica. Leta 1964 je ilustrirala prvo slikanico Šivilja in 

škarjice pisatelja Dragotina Ketteja, ki je izšla v knjiţni zbirki Čebelica.  

 

Kette, D.: Šivilja in škarjice. (1964) 

Sledile so ji Miškolin, Nana, mala opica, Moj prijatelj Piki Jakob, Maček Muri, Pajacek in 

punčka, Zmaj Direndaj, Škrat Kuzma dobi nagrado, Cepecepetavček, Medvedki sladkosnedki, 

Levi devţej, Dvanajst slonov, Abeceda na polju in v gozdu, Arne na potepu (izšel je celo v 

kitajščini in korejščini), Hi, konjiček, Zlata ladja in Pisani klobuček. Mnoge izmed njih so 

prevedene v tuje jezike, nekaj slikanic je izdala tudi v tujini.  

 

Poleg knjig Jelka veliko riše za mladinske časopise, porisala je tudi mnogo učbenikov in beril. 

Svoje ilustracije prispeva k didaktičnim igricam in sodeluje s televizijo pri slikanicah, ki 

nastajajo posebej za ta medij. 

 

Jelka Reichman sodeluje z več zaloţbami in zaloţniki. Za Zaloţbo Mladinska knjiga, s katero 

sodeluje ţe od leta 1964, je doslej prispevala ţe blizu 100 oprem in ilustracij za otroške 

knjige, sodeluje pa tudi pri revijah Cicido in Ciciban. (Pridobljeno na spletni strani: 

http://www.emka.si/cudezni-vrt/PR/50261,763, dne 14. 4. 2011.)  

http://www.emka.si/cudezni-vrt/PR/50261,763
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Posveča se ilustriranju knjig, tiska in TV oddaj za otroke, ukvarja pa se tudi s scenografijo ter 

oblikovanjem knjig in igrač za otroke.  

 

4. 4. 2 Nagrade in  priznanja 

 

1974 – Kajuhova nagrada za mladinske ilustracije in opremo treh letnikov revije Kurirček;  

1975 – plaketa Zlata slikanica za ilustracije v knjigi Miškolin 

1977 – plaketa Zlata slikanica 

1979 – Levstikova nagrada za slikanico Cepecepetavček 

1983 – plaketa na knjiţnem sejmu, Beograd; bronasta plaketa na knjiţnem sejmu, Leipzig; 

1984 – republiška nagrada Vilko Grohar-Selan, Zagreb;  

1985 – nagrada makedonske zaloţbe Detska radost, Makedonija;  

1986 – republiška nagrada Rasica, Makedonija;  

2002 – nagrada Hinka Smrekarja za ţivljenjsko delo, Ljubljana;  

2005 – Levstikova nagrada za ţivljenjsko delo;  

2007 – nagrada izvirna slovenska slikanica 2007. 

 

 

Obrazloţitev nekaterih nagrad Jelke Reichman 

 

Leta 1979 – Levstikova nagrada za slikanico Cepecepetavček. 

 

Levstikova nagrada je nagrada, ki jo zaloţba Mladinska knjiga podeljuje ţe od leta 1949. Je 

ena najstarejših nagrad, ki se podeljujejo na tem področju v Sloveniji. Nagrada se podeljuje 

za doseţke na področju otroške in mladinske knjiţevnosti avtorjem, ki ustvarjajo pri tej 

zaloţbi. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj naprej pa bienalno. Od 

leta 1999 se podeljuje tudi Levstikova nagrada za ţivljenjsko delo. Podeljuje se več 

Levstikovih nagrad. Med njimi je najvišja Levstikova nagrada za ţivljenjsko delo. Nagrada za 

ţivljenjsko delo se podeli dvema osebama; piscu literature za otroke in mladino ter 

ilustratorju. Ostale nagrade so še Levstikova nagrada za izvirno ilustracijo, Levstikova 

nagrada za izvirno leposlovno delo, Levstikova nagrada za stvarno literaturo. 
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Suhodolčan, L.: Cepecepetavček. (1979) 

 

Leta 1980 je na prireditvi »Vaša matineja« v Ljubljani Jelka Reichman za ilustracije v knjigi 

Leopolda Suhodolčana Cepecepetavček prejela Levstikovo nagrado za leto 1979. Ţirija je 

nagrado za ilustracijo obrazloţila tako: »Ilustracije Jelke Reichman v knjigi Cepecepetavček 

so likovno dognane in predstavljajo vrh slikarkinega dosedanjega dela na področju mladinske 

ilustracije. V skrbni kompoziciji sta poudarjeni poetičnost in komunikativnost, ki mladim 

gledalcem slikanice na iskren način posredujeta pisateljevo sporočilo. Tako ilustracije 

slikarsko zelo sugestivno dopolnjujejo leposlovne predloge. Jelka Reichman s svojimi 

poetično stiliziranimi podobami ter zavzetim, neposrednim odnosom do otroškega sveta 

nadaljuje plemenito izročilo kvalitetne domače ilustracije za otroke« (Otrok in knjiga, št. 11, 

1980). 

 

Leta 2002 – nagrada Hinka Smrekarja za ţivljenjsko delo  

 

Nagrada Hinka Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije, ki jo 

podeljujejo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru slovenskega bienala 

ilustracije ob robu slovenskega knjiţnega sejma od leta 1993. 

 

Leta 2005 – Levstikova nagrada za ţivljenjsko delo 

 

Podobe, ki jih je ustvarila Jelka Reichman, so si pridobile občudovalce predvsem z ljubkostjo, 

humorjem in hudomušno distanco. Ţirija je kot primer še posebej izpostavila ilustratorkino 
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verjetno najbolj znano ilustracijo - Mačka Murija, ki velja za največjo zvezdo slovenske 

ilustracije, njemu ob bok pa bi lahko postavili še celo vrsto likov, na primer ilustracij iz del 

Moj prijatelj Piki Jakob, Dvanajst slonov in Medvedki sladkosnedki. (Vir: www.rtvslo.si.) 

 

Leta 2009 – Ţupančičeva nagrada za ţivljenjsko delo 

 

Ţupančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na 

področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in 

s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. 

Ţupančičeve nagrade so namenjene ustvarjalcem iz Ljubljane za ţivljenjsko delo in za 

stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v letu pred podelitvijo. Nagrade podeljuje ţupan 

Mestne občine Ljubljana na slovesnosti v mesecu juniju, v spomin na pesnika Otona 

Ţupančiča. Merila za nagrajevanje vrhunske ustvarjalnosti določa Odlok o priznanjih Mestne 

občine Ljubljana ( Uradni list RS, št. 116/2008), po katerem se vsako leto podelijo največ štiri 

nagrade. Ţupančičeve nagrade so bile prvič podeljene leta 1965. 

 

V obrazloţitvi nagrade so na spletno stran Mestne občine Ljubljana zapisali takole: 

 

»Mestna občina Ljubljana si šteje v posebno čast, da letošnjo Ţupančičevo nagrado za 

ţivljenjsko delo izroča v roke tako iskreno in široko srčno priljubljeni umetnici, kot je 

slikarka pravljičarka Jelka Reichman. Njene čarobne otroške ilustracije, ki jih slikarka 

Slovencem, pa tudi svetu, kamor potujejo njene slikanice, daruje ţe polnih 45 let in so 

pričarale portrete tako znamenitih osebnosti, kot so Maček Muri, medved Piki Jakob, Zmaj 

Direndaj, Škrat Kuzma, Miškolin, in številne druge v več kot 200 otroških slikanicah in 

otroških revijah, so tako likovno dognane, obenem pa tako zelo tople, prisrčne, ljubke, igrive, 

sončne, iskrive, vesele, neţne, domačne, da osrečijo sleherno otroško dušo - od zgodnjega 

otroštva do pozne odraslosti in večno mlade osrečujejo vse slovenske povojne rodove. (...) 

Umetnica slikovito in barvito pripoveduje, da so najbolj resnične le pristne otroške sanje, zato 

jih z vso otroško skrbnostjo neguje in zavzeto upodablja. Te sanje, ki so v umetnici 

vzplamtele v rodni Ljubljani in mestu ustvarile tudi svojevrstno ilustrirano zgodovino 

značilnih ljubljanskih kotičkov in mestnih običajev, so si nazadnje lani jeseni postavile tudi 

monumentalni pravljični spomenik na pročelju stavbe nove pediatrične klinike v njenem 

rodnem Vodmatu. Od tam s svojim očarljivim zdravilnim kraljestvom vabijo v radostno 

ustvarjalno igro ţivljenja, slovenski prestolnici pa podarjajo edinstveno prikupno likovno 

http://www.rtvslo.si/
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umetnino, ki se zdravilno širi tudi na druge okoliške hiše za pridobivanje zdravja in novih 

ţivljenjskih moči in na vso Ljubljano in Slovenijo.« 

 

Leta 2010 – Zlata hruška za knjigo Čudeţni vrt 

 

 »Zlato hruško« sodelavci Pionirske – centra za mladinsko knjiţevnost in knjiţničarstvo pri 

Mestni knjiţnici Ljubljana vsako leto podelijo najkvalitetnejšim knjigam za otroke in mladino, 

ki so bile izdane v preteklem letu. 

 

Knjiga Čudeţni vrt (2009), v kateri se razprostira pregled del Jelke Reichman od prvih knjig, 

za katere je prispevala ilustracije, do novejših zgodb, je bila izdana ob ilustratorkinem 70. 

rojstnem dnevu. Novembra 2009 je bila v knjigarnah Mladinske knjige in v knjigarni 

Konzorcij najbolj prodajana knjiga meseca.   

 

 

Čudeţni vrt. (2010) 

4. 4. 3 Ilustratorske tehnike 

 

Tehnike, ki jih Jelka Reichman uporablja pri ilustriranju: za ozadja uporablja suhi pastel, 

barvne ploskve izpolni s tempera barvicami, podrobnosti pa se loti z barvnimi svinčniki. Od 

ideje do končnega izdelka preteče teden dni ali več, če pa ima Jelka srečo, kot pravi, se nova 

podoba kar hitro rodi v njeni domišljiji in jo nemudoma prenese na papir. Tedaj je lahko 

dokončana ţe v dveh dneh. (Vir: www.zupca.net.) 

 

http://www.zupca.net/
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4. 4. 4 Ilustratorski slog 

 

Ilustracij Jelke Reichman skorajda ne moremo zgrešiti, saj je njen slog ilustriranja zares nekaj 

posebnega in neponovljivega ter s tem dobro prepoznavnega. Iz vsega, kar upodobi, ţari 

toplina, ljubezen do sveta in občudovanje vsega lepega na njem. Judita Krivec Dragan (2009: 

221, 222) takole opiše značilnosti njenega ilustratorskega sloga: »Njen svet je povsem 

resničen, le pogled nanj je poseben, drugačen, je odraz tiste svetle sončne plati, ki je lasten 

otroški duši, v upodabljanju likov včasih celo osupljivo realističen, čeprav vedno subtilen in 

poetičen, pa naj gre za vesele ali otoţne vsebine. Umetnica pa zase pravi, da noče izgubiti 

otroka v sebi, ki se zna brezskrbno veseliti, obenem pa pronicljivo opazovati svet okoli sebe 

in ga tudi zelo neposredno, velikokrat humorno interpretirati.« 

 

Ilustratorki se zdi zelo pomembno, da upodablja stvari čim bolj takšne, kot so v resnici. Zato 

se je morala večkrat, preden je začela ilustrirati določeno literarno delo, dobro naučiti  

določena poglavja iz biologije, da ni delala kakšnih napak, kot na primer, da bi gobana 

narisala sredi praproti.  

 

Njena velika vzornica je bila od vsega začetka Marlenka Stupica, katere vpliv je moč čutiti v 

Jelkinem začetnem likovnem izrazu. Vendar je kmalu začela namesto zelo podrobnega in 

natančnega risanja mehko obrobljenih figur upodabljati velike ţivobarvne površine (Dvanajst 

slonov), obrobljene z odločnimi linijami, kot glavne motive pa lutke, igrače in ţivali, iz 

katerih poleg otroških likov iz svoje okolice, še danes črpa navdihe za svoje ilustracije. Lahko 

bi rekli, da se v njenih ilustracijah odraţa njeno ţivljenje. Zato je ena redkih umetnic, pri 

kateri bi teţko ločili njen bivanjski slog od umetniškega. Ljubke deklice in dečki z rdečimi 

lički in široko odprtimi radovednimi očmi, odeti v starinska oblačila so skozi celotno obdobje 

njenega ustvarjanja postali njeni najbolj prepoznavni liki (prim. Krivec Dragan, 2009). 

 

Na predstavitvi knjige Čudeţni vrt je v povezavi s svojim ilustratorskim slogom povzela 

misel pesnika Ivana Minattija, ki je v nekem intervjujudejal: »Zdi se mi, da človek vse 

ţivljenje piše eno samo pesem.« Tudi ona meni, da vsak veliki ustvarjalec vse ţivljenje dela 

na enem izrazu, a kljub temu vsakič na drugačen način.  

(povzeto po internetni strani: http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2009/10/pregled_45-

letnega_dela_jelke_reichman_v_zbirki_cudezni_vrt.aspx, dne 13. 4. 2011) 

 

http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2009/10/pregled_45-letnega_dela_jelke_reichman_v_zbirki_cudezni_vrt.aspx
http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2009/10/pregled_45-letnega_dela_jelke_reichman_v_zbirki_cudezni_vrt.aspx
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4. 4. 5 Mnenja, odzivi na dela Jelke Reichman 

 

Jelka Reichman je ena izmed najbolj prepoznavnih imen med slovenskimi ilustratorji. Teţko 

bi se našel kdo, ki v svojih otroških letih ne bi v roke vzel vsaj katere od njenih slikanic oz. v 

odraslih letih ne bi poznal Mačka Murija, Pikija Jakoba, Medvedkov sladkosnedkov ali Šivilje 

in škarjic. Ob njenih ilustracijah so si ljudje ustvarili različna mnenja, večini od njih pa je 

skupno to, da so se jih ilustracije Jelke Reichman čustveno dotaknile, da so se jim v spomin 

zapisale nekaj lepega in prijetnega. Zbrala sem nekaj misli različnih avtorjev, ki so jih zapisali 

o doţivljanju ilustracij ali ilustratorke same. 

 

Iz besed Joţeta Zupana, ki je z obiska pri Jelki Reichman odšel poln doţivetij, je razbrati, da 

je svet, kakršnega upodablja ilustratorka v svojih delih resnično odsev sveta, v katerem ţivi, 

saj je okrog nje polno starin in »ko si ogleduješ vse, kar je zbrala, se ti zdi, kot da se sprehajaš 

skozi stoletja« (Zupan, 2001: 105). Njeno stanovanje je napolnjeno z igračami in 

ilustracijami, tako da imaš ob vstopu vanj občutek, da si vstopil v pravljični svet. Ob njenih 

ilustracijah Joţe Zupan ne more skriti navdušenja: »Res, srečo in lepoto je treba deliti!« 

 

V priročniku za spodbujanje branja Beremo skupaj Maruša Avguštin o ilustracijah Jelke 

Reichman piše tako: »Jelka Reichman v nekoliko idealiziranem likovnem izrazu v 

kombinirani tehniki slika otrokom prijazen svet z vseskozi prepoznavnimi otroškimi liki. Nič 

manj prijazne in opisno natančne niso upodobitve ţivali v njenih številnih slikanicah. Maček 

Muri Kajetana Koviča je izšel ţe v nakladi 100.000 izvodov. Poleg Mačka Murija je Moj 

prijatelj Piki Jakob Kajetana Koviča z njenimi ilustracijami knjiga, ki jo z nezmanjšanim 

zanimanjem sprejemajo vse generacije otrok od izida knjige leta 1977 pa do danes. Podobno 

se dogaja z Miškolinom Josipa Ribičiča, nič manj pripovedno bogate in za otroke spodbudne 

so npr. slikanice Medvedki sladkosnedki s pesmicami Srečka Kosovela, Zajček sivi nagajivi z 

otroškimi ljudskimi pesmimi v izboru Kristine Brenkove, Arne na potepu Marjete Novak 

Kajzer ter Abeceda na polju in v gozdu z Grafenauerjevimi priredbami Ţupančičevih pesmi. 

Med najmlajšimi je zelo priljubljena tudi knjiga slikopisov Čez griček v gozdiček, ki jih je 

napisala Anja Štefan. Gre za poseben ilustratorski pristop, kjer ilustratorka upodobi narisljive 

samostalnike, tako da tudi nebralec lahko »pomaga« brati«  (prim. Avguštin. V: Blatnik 

Mohar, 2003). 

 

Ob likovni razstavi Jelke Reichman v Zavodu sv. Stanislava, z naslovom Sama sem otrok 

med otroki, leta 2009, je v predstavitvi umetnice in njenega dela Milček Komelj zapisal: 
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»Slikarka Jelka Reichman s svojimi barvitimi ilustracijami izţareva ljubkost, dobrodušnost, 

vedrino in ljubeznivo okroglost – značilnosti, ki so tudi njene osrednje osebnostne lastnosti. 

Videti je, kot da je nenehno zazrta v svet otroške pravljičnosti kot v domovino svojega 

neizţivetega otroštva. Vanj se umika pred nevarnostmi ţivljenjske realnosti tako intenzivno, 

da je njena idiličnost notranje sorodna bidermajerski, oblikovno pa dosega svojo jasnino s 

preciznostjo risbe in sijajem barve, ki segata k izročilu fin de siècla ter časa med obema 

vojnama in se ţivo prerajata v duhu naših znamenitih ilustratork pravljičark, izhajajočih z 

ljubljanske likovne akademije.« Ob njegovem slikovitem doţivljanju del Jelke Reichman si 

lahko zelo natančno prikličemo pred oči vse podobe, ki jih je v svojem dolgoletnem 

ilustratorskem opusu ustvarila. »Njena značilna otroška bitja niso otoţni pomanjšani odrasli, 

ampak so resnični in hkrati idealni otroci, ki sploh ne nameravajo odrasti, tako do kraja so 

zatopljeni v svojo srečno otroškost.« Zato jo tudi najbolj osrečujejo ilustracije, namenjene 

ljubeznivim otroškim knjigam, kakršna so dela Anje Štefan in Janeza Bitenca. »Vsepovsod na 

slikarkinih prizoriščih je tudi polno roţ, ptic in metuljev, v prostranost podob z ţuţelkami in 

drugimi ţivalmi pa so kot v svoje pravo, docela naravno zavetje vključene tudi otroške 

pesmice, ki so umetnico navdihnile, da je prisluhnila sama sebi, s tem pa tudi izsanjani toplini 

varne domačnosti, ter se spotoma ozrla še v ljubki mišji dom, v izbo botre lisice ali v otroško 

praznovanje z novoletno jelko.« (pridobljeno na spletni strani: 

http://www.stanislav.si/novice.php?id=738, 15. aprila 2010) 

 

Pred dvema letoma sem iz samega navdušenja nad ilustracijami Jelke Reichman na spletni 

strani Facebook naredila skupino, kjer lahko občudovalci stvaritev priljubljene ilustratorke 

napišejo svoje mnenje, besede občudovanja in zahvale, pa tudi kritike in komentarje k raznim 

objavljenim ilustracijam. Do danes se je tej strani pridruţilo ţe preko 1300 ljudi. Danica 

Končina se Jelke Reichman spominja kot svoje osnovnošolske učiteljice, pri kateri so se lahko 

med poukom sproščeno pogovarjali in jim je vedno rada pomagala pri risanju. Marjeta Papler 

je zapisala: »Skupaj z Marlenko Stupico moja najljubša ilustratorka! Kjnigice sem ţe otrokom 

kupovala zaradi vaših ilustracij in potem šele zaradi zgodbic ali pesmic v knjigi. Hvala vam 

za pisano in barvito mladost, ki brez vaših čudovitih podob ne bi bila to, kar je bila.« Tudi za 

Anito Šiško »ni boljše ilustratorke pri nas«, zato z veseljem širi ta »virus« navdušenja naprej 

na svoje otroke ter poudarja, da je pri tem zelo uspešna. Dokaz za to, da so ilustracije Jelke 

Reichman zelo priljubljene ne samo med otroki, ampak tudi odraslimi, so besede Silve Bučar, 

ki so se ji ob ilustraciji iz glasbene slikanice Janeza Bitenca Take boţične prebudili spomini : 

»Ta prizor me popelje 54 let nazaj. Prav takole je bilo v cerkvi sv. Kriţa pri Gabrovki, ko sem 

http://www.stanislav.si/novice.php?id=738
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zakorakala 1. leto v osnovno šolo. Ja, taki čeveljci, ki so imeli na podplatih ţeblje, da nam ni 

drselo po strmi in kamniti cesti (...). Pa predpasniček, oh, kako ţivo se ga spominjam! Še bi se 

dalo naštevati, a me nostalgija preveč zanese. Moram biti kar tu, kjer sem. Sanjati je 

dovoljeno, a ne ves čas! Lep pozdrav in hvala, da nas popeljete tja, kjer nikoli več ne bomo 

mogli biti. Srečno!« S svojim komentarjem se je poleg mnogih predstavnic ţenskega spola 

oglasil tudi gospod Bogdan Osolin: »Jelka, vi ste princesa mojega otroštva.« (pridobljeno na 

spletni strani: http://www.facebook.com/pages/Jelka-Reichman/51645752461, 10. maja 2011) 

 

Tako ni nič nenavadnega, da vsa milina, lepota in prisrčnost, ki sijejo iz ilustracij, poleg otrok, 

ki so sami del te idiličnosti, navdušujejo in v svet pravljičnosti vodijo tudi vse otroške odrasle. 

 

4. 4. 6 Beseda ilustratorke 

 

O svojem ustvarjanju se je Jelka Reichman izrazila tako: »Ko ilustriram, ne mislim na otroke, 

ki bodo te ilustracije gledali, pač pa skušam z ilustracijami razveseliti otroka v sebi – torej 

slikam za svojo dušo, ob tem pa lahko tudi drugi uţivajo.«  

 

Na vprašanje, kaj ji pomeni risati za otroke, se odgovor od začetka poti njenega ustvarjanja do 

danes ni bistveno spremenil. Poslanstvo, ki ga je ţe ob rojstvu prejela kot dar, ga skrbno 

negovala in razvijala, nosi v sebi in je nanj ponosna. Leta 1975 je o tem, kaj ji pomeni risati 

za otroke, dejala: »Ne vem, če bom znala dobro odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Mislim, 

da mi je risanje za otroke blizu zato, ker imam najraje prav tisto, kar imajo tudi otroci radi. 

Odšteti moram samo sladkarije. Teh ne maram. Ampak igrače! Morda smešno, da se odrasel 

človek zanima za igrače. Pa vseeno. Kadar grem prvič v kak tuj kraj, si za spomin vedno 

kupim igračo«  (Reichman, 1975: 304). Zelo rada ima tudi ţivali, še posebno, če so mlade in 

puhaste. Takrat jo je teţko spraviti od njih. Pravi, da so ji še posebno, »neznansko« všeč 

majhni otroci. »Tudi roţe in prijazen sončen dan me lahko spravijo v dobro voljo, pa če sem 

še tako ţalostna.« (Prav tam: 304.) Vse to, kar ima rada in ji je najljubše, se najde v otroških 

pesmih, nastopa in ţivi v zgodbah za otroke. Tako ob risanju pozablja na vse neprijetne 

dolţnosti in je srečna. 

 

Iz pogovorov z ilustratorko Jelko Reichman 

 

http://www.facebook.com/pages/Jelka-Reichman/51645752461
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S priljubljeno ilustratorko Jelko Reichman je bilo opravljenih veliko intervjujev, ki so bili 

objavljeni v najrazličnejših časopisih in revijah. V njih odgovarja na mnoga vprašanja o 

svojem otroštvu, mladosti, šolanju, priljubljenih dejavnostih, odnosih in občutjih do ljudi, 

narave, zgodovine in ilustratorski poti.  

 

Otroštvo 

 

O svojem otroštvu pravi, da je bilo zaradi vojne precej teţko, saj sta oba njena starša, ki sta 

bila po poklicu učitelja, ostala brez sluţb. Ţiveli so v skromnih razmerah pri stari mami, 

vendar je revščina in pomanjkanje nista preveč motila. O tem pripoveduje tako: »Bila sem 

srečna. Več ko imaš, bolj si prazen. Danes ima otrok polno sobo igrač in knjig, jaz sem imela 

pet knjigic, pa so bile moje. (...) Ţivela sem v svetu, ki mi je bil pisan na koţo.« (Reichman, 

V: Rustja, 2009: 9) In takšen svet, kakršen se ji je vtisnil v spomin kot otroku, najpogosteje 

prikazujejo njene ilustracije. Otroke pogosto upodablja v starih, skromnih škorenjčkih, ne 

more pa jih risati v sodobnih »plastičnih« bundah na zadrge. Nikoli ji ni veliko pomenilo 

materialno bogastvo, ampak je v vsem vedno iskala bogastvo lepote. Ker je ni povsod našla, 

si jo je začela sama ustvarjati z risanjem. Risanje je bilo pravzaprav vse, kar je rada delala. 

Celo zimsko sankanje, h kateremu jo je oče »skoraj podil«, ji je bilo odveč. »Najraje sem 

imela knjige in risanje. Igrač takrat sploh ni bilo veliko.« (Prav tam: 9.) 

 

Dar za risanje je podedovala po mamini strani. Njen stari oče je večkrat govoril, da so imeli v 

druţini »roko« za risanje, sama pa meni, da pri risanju ne gre za roko, ampak je vse v glavi. 

»Roka je kot lopata, je orodje. Če ne bi imela roke, bi pa nogo strenirala, kar je sicer teţje, a 

bi lahko tudi z nogo risala. Ali pa z usti« (Reichman, V: Rustja, 2009: 9). Svoj dar za risanje 

je vztrajno gojila, uporabljala in razvijala tudi takrat, ko ni imela pri roki vseh potrebnih 

pripomočkov. Med vojno se je celo papir teţko dobilo, zato je takrat risala na kakšen karton. 

V bliţini njihovega doma je bila opekarna in oče ji je včasih od tam prinesel glino. Tudi z njo 

je rada ustvarjala. »Kot punčka sem gledala Jezuščka v jaslicah in seveda ga sama doma 

naredila iz gline.« (Prav tam: 9.) Pravi, da sta kiparjenje in risanje povezana med seboj, saj 

gre pri obeh za isti jezik: modeliranje je risanje v treh dimenzijah. »Imela sem poklic za 

oblikovanje, zato imam polno hišo kipcev. Nisem si kupovala krznenih plaščev, ampak kipe 

in stare stvari.« (Prav tam: 9.) 

 

Najljubša podoba sveta 
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Podoba sveta, ki se ga spominja iz mladih let, je takšna, kot jo odsevajo njene ilustracije: 

kuhinja, bela miza, malo obrabljena, zaboj za kurjavo, štedilnik in kredenica s prtičkom, za 

katere stekelca so zatikali razne kartice in fotografije. Še v lepšem spominu kot podoba 

lastnega doma pa ji ostaja slika kmečkega doma, ki jo je videla, ko je šla kam na obisk: 

skrinja, kolovrat, bohkov kot, butarice, kriţ ... Kasneje je tako uredila tudi svoj dom, saj pravi, 

da se v sodobno opremljenih prostorih počuti kot v zobozdravstveni čakalnici. 

 

Ilustracije Jelke Reichman so med drugim zelo prepoznavne tudi po ljubkih deklicah v 

predpasnikih. Takšne oblekice je umetnica ohranila v spominu kot nekaj najlepšega, ko ni bilo 

ničesar novega. Spominja se mame, ki je rekla: »Glej, Jelka, zdaj pride pa nekdo na obisk.« 

Takrat so si hitro nadeli sveţ predpasniček, ki je bil še toliko lepši, če je bil malo poškrobljen, 

da je imel perutničke. 

 

 

Kosovel, S.: Medvedki sladkosnedki. (1986) 

 

Vsi ti spomini iz »njenega« časa odsevajo tudi v njenih ilustracijah. O tem sama sploh ne 

razmišlja, ampak je preprosto v njem. Ko je bil urednik Cicibana še Boţo Kos, se je nekoč 

jezil nanjo: »Pa Jelka, jaz imam tvoje delo tak' rad, ampak: kak' moreš ti zdaj takole risati tak 

vlak z dimnikom ... Pa tak gramofon? Vedno, kadar je gramofon, narišeš takšnega s trobljo!« 

Ob tem ilustratorka pojasnjuje, da če nariše gramofon tak, kot je zdaj, je to zanjo samo 

nekakšna plošča. »Slikovit pa je tisti s trobljo! Zame je slikovita lokomotiva z dimnikom, ki 

ima dim! Moderna, gladka, je videti kot gosenica, ni slikovita« (Reichman, V: Podjavoršek, 

2008: 8). Zdi se ji, da so sodobni, industrijsko proizvedeni predmeti sicer res uporabni, vendar 
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ne delujejo naravno. Stari kmečki predmeti, ki jih ima tudi sama veliko doma, pa delujejo 

nostalgično. Z njimi se ilustratorka nekako brani pred divjim sodobnim tokom in se tiho 

umika v svoj svet. Ti predmeti so bili nekoč ne samo uporabni, ampak tudi estetski, lepi. 

Danes pa je v ospredju predvsem industrijska estetika. 

 

Doţivljanje in razvijanje svojega poklica 

 

Jelka Reichman svoj poklic doţivlja kot poslanstvo in risanje kot dar. Vesela je, ker z 

ilustratorstvom razveseli toliko ljudi in je prepričana, da je bila za to poklicana. Zato je po 

končani srednji kemijski šoli kljub očetovi ţelji, da bi si v tem poklicu našla sluţbo, 

nadaljevala na akademiji za slikarstvo. Ţe v srednji šoli je sodelovala v slikarskih sekcijah 

kulturnih društev v Ljubljani in tako ji je bila olajšana pot do sprejemnih izpitov na slikarstvu. 

Med petletnim študijem grafične specialke se je poročila in rodila prvega sina, kasneje pa še 

hčerko. Njena prva sluţba je bila v eni od ljubljanskih osnovnih šol, kjer je pribliţno tri leta 

poučevala likovni pouk. Ţe v tem času je obenem tudi ilustrirala, saj jo je to vedno veselilo in 

jo nezadrţno privlačilo. Dobivala je vedno več naročil in se kmalu za tem ţe začela 

uveljavljati kot ilustratorka. 

 

Nikoli ni premišljevala o tem, v kakšno zvrst ali tip slikanice spadajo njene ilustracije besedil. 

Risala je po svojem občutku. Tako, kot ji je narekovalo srce. Kljub temu, da bi z abstraktnimi 

slikami in velikimi platni lahko več zasluţila, je to ni zanimalo. Vedno je imela rada 

konkretno figuro. Če bi bila npr. slikarka, krajinarka, portretistka ali ustvarjalka abstraktnih 

slik, bi delala samo tisto, kar bi spadalo pod njeno področje (npr. krajinar upodablja samo 

pokrajinske motive), kot ilustratorka pa mora znati narisati vse. Pri tem si pomaga z 

različnimi revijami, enciklopedijami, fotografijami ali konkretnimi predmeti in igračami, 

katerih je njeno stanovanje polno. Pravi, da jo navdihuje podoba in zato zna narisati marsikaj. 

Pri ilustriranju slikanic je sicer nekoliko omejena z besedilom, ki ga je napisal nekdo drug in 

npr. ne more narisati kočije, če tam piše, da je bil voz. Vendar je to ne moti, če ji je napisano 

blizu.  
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Golob, B.: Kako visoko je nebo. (1990) 

 

Preden začne ilustrirati, mora v prebranem najti neko lepoto, da jo določen prizor prepriča. 

Profesor Pregelj ji je nekoč dejal, da ima »lepotni kompleks«.  Rekel je: »Če bi šla mimo 

velikega gradbišča z ţerjavi, tam pa bi bila luţa in ob njej ptica, bi gotovo videla samo ptico.« 

In to je tudi res. Ko ustvarja, odmisli vse, kar je umazano, grdo, pokvarjeno, zlobno. Kljub 

temu, da je vezana na besedilo in je s tem samo polustvarjalka slikanice, se sama počuti čisto 

ustvarjalko, saj je svobodna pri tem, kako naj stvari nariše.  

 

Začetki ustvarjalne poti 

 

Prva in obenem preizkusna slikanica Jelke Reichman je bila pravljica Šivilja in škarjice, za 

katero je dobila leta 1964 ponudbo, da jo ilustrira. Ţe čez nekaj dni je prinesla pet skic, ki so 

jih po treh tednih odobrili. Slikanica je še isto leto izšla v slovenskem, srbskem, madţarskem, 

makedonskem in hrvaškem jeziku. Tej slikanici so kmalu sledile nove. Sprva ni bila preveč 

izbirčna glede tega, kaj so ji ponudili za ilustriranje, saj je potrebovala delo in zasluţek. Tako 

so se vrstile ilustracije učbenikov, delovnih zvezkov, zgibank. Bila je samo vesela, da je sploh 

dobila delo. Vzela je tudi take, ki jih danes ne bi, takrat pa jih je morala, vendar so bile zato 

po njenem mnenju slabše. Šele sedaj kot »seniorka« zgodbe lahko sama izbira. Pravi, da ima 

rada »tople, človeško sporočilne zgodbe, vesele, vedre ali tudi kakšne ţalostne, vsekakor pa se 

me morajo dotakniti. Če bi mi ponudili zgodbico, kjer nastopata personifikacija traktorja in 

motorja, ki se pogovarjata: ni govora! Mene to ne zanima! Čim pa je ena topla, ţiva stvar, da 

se pogovarjata zajček in lisička, to pa je ţe drugo, to pa ţe lahko posvojim« (Reichman, V: 

Podjavoršek, 2008: 9). 
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Tematika mora biti ilustratorju blizu 

 

Tako kot abstraktnih slik nikoli ni mogla risati oz. slikati vojne tematike, nasilja, partizanskih 

pripovedi. »Partizanskih zgodb nisem ilustrirala. Uniforme, vojaški škornji, puške ... to me je 

odbijalo. Rekla sem si, da tega ne znam narisati« (Reichman, V: Prijatelj, 2001: 63). Čeprav 

na sebi ali svojih bliţnjih ni občutila nasilja druge svetovne vojne, se spominja okupacije, 

bodeče ţice, bombardiranja, pozdravljanja »po rimsko«, alarmov in zatemnitev. Ţe po naravi 

se ji upira vsako nasilje. Ustvarja in dela lahko samo tisto, kar jo prepriča in nasilje je 

vsekakor ne. Pravi, da smo ţenske običajno bliţe otroku in temu svetu, zato tudi največ 

ilustrira zanje. Po njenem mnenju otrok potrebuje slikanice. »Ne znam si predstavljati 

ilustrirane Vojne in miru. Otrok pa rad gleda tudi ilustracije, ko mu beremo knjigo. Tako ga 

vzgajamo v literarni in likovni umetnosti« (Reichman, V: Rustja, 2009: 11).  

 

 

Gregorčič, S.: Zakrivljeno palico v roki. (2009) 

 

Na vprašanje, kako lahko preko ilustracij otrokom posreduje določene vrednote in jih vzgaja 

oz. kako lahko njene ilustracije vplivajo na njegovo doţivljanje sveta, mi je odgovorila, da 

nanje vpliva s toplino in ljubeznijo do stvari, ki jih upodablja. Posebno so se me dotaknile 

njene besede: »V otroku ilustracija nehote zbudi ljubezen, ki mu ne da, da bi pohodil 

pikapolonico, ki jo opazi na poti.« (Reichman v osebnem pogovoru, 2010) 

 

Ilustrira za svojo dušo 
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Zanimivo se mi je zdelo, ko mi je povedala, da ne riše za otroke, ampak zase, za otroka v sebi. 

Če bi namreč risala za druge, njene ilustracije ne bi bile tako spontane, doţivete, resnične. Ob 

tem pa se zaveda, da to, kar je všeč njej, ni nujno všeč vsakemu otroku oz. vsem ljudem. Tisti, 

ki njene ilustracije sprejmejo za svoje, ki jih imajo radi in jih občudujejo, se po njenem 

mnenju »poklopijo z otrokom v njej«. Sama ima občutek, da so njene ilustracije bolj zanimive 

za deklice kot za dečke, saj imajo ti radi akcijo, iz katere sama ne more in ne zna izhajati. In 

kaj odsevajo ljubki, skoraj angelski obrazki Jeke Reichman? Najprej njeno ljubezen do 

otroštva samega, nato do otrok, potem pa do materinstva. Toplina in veselje, ki jih začutimo 

ob prelistavanju njenih ilustracij, so po besedah umetnice odraz nje same, ki je »svetel 

človek«, vedno obrnjena k svetlobi: dobra, svetla, poštena. 

 

 

 

»Lepota je vse, kar te razveseljuje« 

 

Kljub temu, da ilustratorka v današnji druţbi 

opaţa vse več krivic, nesloge, nasilja, 

sebičnosti in drugega zla, vidi, da tudi 

današnji otroci še ohranjajo lepoto in 

nedolţnost. Sama lepoto opisuje s temi 

besedami: »Lepota je vse, kar razveseljuje, 

kar te poboţa: nebo, drevje, cvetje, otroček, 

ljubek smrček mladega mucka, katerekoli 

ţivalce. Lepota je lahko ţe beseda, lahko je 

pesem, ki jo slišiš, pa ti je lepo pri duši, lepa 

melodija, ki ti nekaj pove, te spomni na nekaj iz otroštva, iz mladosti, lahko je mehek objem, 

dotik. Vse kar je dobrotno, prijazno, je lepota« (Reichman, V: Podjavoršek, 2008: 10). 

 

Vsakdanje ţivljenje 

 

Delovni dan Jelke Reichman poteka nekako tako: zjutraj vstane ţe zgodaj in postori kup 

jutranjih opravkov. Če se ji posreči, ostanek dopoldneva dela za svojo risarsko desko v 

ateljeju. Nato skuha kosilo, ki ga pojedo skupaj z ostalimi druţinskimi člani. Popoldne ji 

večkrat mine v druţbi katerega od vnukov, ki jih ima zelo rada. Pravi, da je bilo tudi v njenih 

 

Ţupančič, O.: Abeceda na polju in v gozdu. (1986) 
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mladih letih veliko dela, vendar je takrat vse večere presedela pri delu, večkrat do jutra,  sedaj 

pa tega ne zmore več. Poleg slikanja so njena velika ljubezen tudi knjige, za katere ima sedaj 

vse manj časa. 

 

Priljubljena opravila 

 

Tudi Jelka Reichman ima poleg svojega daru za slikanje posebne konjičke, s katerimi si hrani 

dušo. To so v prvi vrsti knjige, glasba in zbirateljstvo starih predmetov. Sama zase pravi, da je 

bila kot otrok drugačna od svojih vrstnikov, ki so se radi ukvarjali z različnimi športi, ona pa 

se je bala sankanja, smučanja in drsanja. Rada je imela barvice, knjige in igrače, ki jih takrat 

ni bilo veliko. »Plišaste medvedke kupujem še danes. Verjetno zato, ker sem bila v otroštvu 

oropana zanje. Tudi drugi otroci jih niso imeli, vendar ne vem, če so si jih tako močno ţeleli 

kot jaz« (Reichman, V: Prijatelj, 2001: 62). Tako je sprva njena zbirka vključevala predvsem 

stare, večkrat odsluţene igračke: punčke, medvede, gugalne konjičke, malo pohištvo, vlakce 

in podobno. »Te igrače, na katerih so sledi neštetih otroških ljubezni, imajo posebno 

mikavnost in milino. Nenazadnje so mi velikokrat tudi modeli pri ilustriranju.« Kasneje je v 

svojo zbirko začela vključevati tudi različne predmete iz slovenske etnografske in naboţne 

dediščine, porcelan, petrolejke, košarice in naboţne kipce Marije in svetnikov. 

 

 

Dojenčkov album. (2007) 

 

»Slikati moram po svoje« 

 

Čeprav je Jelka Reichman med najbolj priljubljenimi ilustratorji pri nas, je včasih s strani 

sodelavcev in raznih kritikov doţivljala tudi različne očitke, kot npr. »Joj, Jelka, zakaj pa ti 

tako sladkobno rišeš? Pa daj bolj tako ...« V takih trenutkih, ki so jo nekoliko zbegali in ji dali 
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občutek, da je morda na napačni poti, sta ji pomagali dvigniti glavo in veselo ţiveti ter delati 

naprej dve pesmi: Gregorčičeva Človeka nikar, ki ji je pomagala najti smisel svojega dela in 

Prešernov Orglar: »Pusti peti moj'ga slavca, kakor sem mu grlo ustvaril«. Tako je dobila novo 

moč in si rekla: »Jaz moram peti po svoje, druge pesmi bo pel drug ptič – jaz moram slikati 

po svoje.« 

 

Za knjige, ki jih je ilustrirala in jih je več kot 200, teţko reče, katera ji je najbolj pri srcu. 

Kljub temu, da so ene slabše od drugih, ima ob vseh občutek, da so njene, kot otroci. »Če bi 

jih imela deset, bi gotovo v svoji duši mislila: tale je pa najbolj brihten, ta pa najbolj lušten, 

ampak rada imam pa vse enako« (Reichman, V: Podjavoršek, 2008: 8). 

 

4. 4. 7 Izdelki z ilustracijami Jelke Reichman 

 

Izdelkov, ki so opremljeni z ilustracijami Jelke Reichman je toliko, da zlahka spregledamo 

katerega izmed njih. Najdemo jih na poštnih znamkah, razglednicah, albumih, nakupovalnih 

vrečkah, šolskih potrebščinah, oblačilih, avdio kasetah, CD-jih, reklamnih plakatih, deţnikih, 

na novi Pediatrični kliniki ... Po njih so izdelane različne igrače (predvsem Maček Muri in 

Piki Jakob), štampiljke, pustni kostumi. 

4. 4. 7. 1 Ilustracije na poštnih znamkah 

Vsem dobro znane so ilustracije Jelke Reichman, ki jih skupaj s pismom prejmemo v poštnem 

nabiralniku v obliki poštne znamke. Do sedaj je Jelka Reichman na prošnjo Pošte Slovenije ţe 

večkrat sodelovala na natečajih za poštne znamke različnih tematik. Od leta 2000 do 2006 je 

bilo po njenih predlogah izdanih kar 15 različnih znamk. 
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Poštne znamke z ilustracijami Jelke Reichman.  

(Pridobljeno na spletni strani http://www.posta.si dne 3. 9. 2010) 

4. 4. 9 Bibliografija ilustriranih knjig Jelke Reichman 

 

 Kette, Dragotin: Šivilja in škarjice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964 (Zvezdica). 

1968, 1973, 1979 (Čebelica). 1976, 1981, 1983 (Velike slikanice). 1988, 1993, 2001 

(Cicibanov vrtiljak). 2001 (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 
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(Najdihojca). 

 Albreht, Vera: Jutro. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 

 Albreht, Vera: Pri igri. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 

 Albreht, Vera: Večer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 

 Medvedka z mladičem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 
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 Oslička. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 

 Pav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 

 Katka na kotalkah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 

 Ribičič, Josip: Miškolin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969 (Cicibanova knjiţnica). 

1970, 1972, 1974, 1978, 1991 (Velike slikanice). 1975, 1979 (Zlata slikanica). 1998, 

2001 (Cicibanov vrtiljak). 2005 (Ciciban - Zakladi otroštva). Trst: Zaloţništvo 

trţaškega tiska, 1982 (Tobogan). 

 Šmit, Joţe: Polonca gre na morje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 1977 

(Najdihojca). Polonca in Karo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 

 Slon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 1983 (Najdihojca). 

 Šestdeset ugank. Ur. Darinka Petkovšek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969 

(Čebelica).  

 Ribičič, Josip: Nana, mala opica. Ljubljana: Borec, 1970 (Kurirčkova knjiţnica). 

 Arhar, Vojan Tihomir & Batič, Milena & Maurer, Neţa: Sončne statve. Ur. Franci 

Lakovič. Ljubljana: Borec, 1970 (Kurirčkova knjiţnica). 

 Olšanski, Josip Grigorjevič: Smolček. Prev. Nada Kraigher. Ljubljana: Borec, 1971 

(Kurirčkova knjiţnica). 

 Arhar, Vojan Tihomir: Capljači. Ljubljana: Borec, 1972 (Kurirčkova knjiţnica). 

Gaspari, Tone: Druga mati. Ljubljana: Prešernova druţba, 1972. 

 Kaj sem prisluţil: slovenska ljudska pesmica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972 

(Najdihojca).  

 Kovič, Kajetan: Moj prijatelj Piki Jakob. Ljubljana: Borec, 1972, 1973 (Kurirčkova 

knjiţnica). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977, 1978, 1982, 1985, 1988, 1993, 

1999,2004, 2006, 2009 (Deteljica). 

 Albreht, Vera: Mornar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972 (Najdihojca). 

 Slikarka. Zbir. Vera Albreht. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972 (Najdihojca). 

 Rebolj, Tomo: Goldenbruk in Sanja. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973 (Matjaţeva 

knjiţnica). 

 Šinkovec, Črtomir: Sonce na hoduljah. Ljubljana: Borec, 1973 (Kurirčkova knjiţnica).  

 Zorman, Ivo: Storţkovo popoldne. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973 (Cicibanova 

knjiţnica). 

 Laarmann, Irmgard: Halo, stanujemo v ţivalskem vrtu. Prev. Alenka Bole Vrabec. 

Ljubljana: Borec, 1974 (Kurirčkova knjiţnica). 

 Arhar, Vojan Tihomir: Kresnice. Ljubljana: Borec, 1974 (Kurirčkova knjiţnica).  
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 Kovič, Kajetan: Moj prijatelj Piki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974, 1979 

(Čebelica). 

  Makarovič, Svetlana: Škrat Kuzma dobi nagrado. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974 

(Velike slikanice).  

 Šviga švaga, čez dva praga. Zbir. Darinka Petkovšek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

1974, 1979 (Čebelica). 

 Maurer, Neţa: Kako spi veverica. Ljubljana: Borec, 1975 (Kurirčkova slikanica). 

 Kovič, Kajetan: Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975, 1977, 1980, 1982, 

1983, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 (Velike slikanice). 1987, 1989, 1992, 

1995 (Cicibanov vrtiljak). 1997 (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 2005, 2009 

(Posebna miniaturna izdaja). Maribor: Ruslica, 2005 (elektronski vir). 

 Lakovič, Franci: Nenavadna trgovina. Ljubljana: Zaloţba Borec, 1975 (Kurirčkova 

slikanica). 

 Makarovič, Svetlana: Skozi mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975, 1978 (Pelikan). 

 Zapojmo veselo: tri mladinske zborovske skladbe Jakoba Jeţa, Maksa Pirnika, Pavla 

Šivica. Ur. Ciril Cvetko. Ljubljana: Partizanska knjiga, [b.l.].  

 Suhodolčan, Leopold: Dvanajst slonov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976, 1983 (Ve-

like slikanice). Ljubljana: Prešernova druţba, 2003. Ljubljana: Univerzum, 1980 

(Zbirka barvnih diafilmov). 

 Katka brez copatka. Domţale: Kulturna skupnost, 1976. 

 Tarman, Draga: Moj domek. Ljubljana: Borec, 1976 (Kurirčkova slikanica). 

Ljubljana: Mladika, 1996 (Pikapolonica). 

 Povodni konj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976 (Najdihojca). 

 Zupanc, Lojze: Deklica in Kač in druge pripovedke. Prired. Vida Zupanc. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 1977 (Zlata ptica). Dekleva, Igor: Dober dan, Ciciban: šola za 

klavir. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije, 1977, 1982, 1984, 1989, 1990, 1991, 

1993, 1995.  

 Ingolič, Anton: Ptiček brez kljunčka: zgodbice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977, 

1970, 1988 (Deteljica). Ljubljana: Pisanica, 1995. Tiger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

1977 (Najdihojca). 

 Vrščaj, Zima: Tisoč čolničkov. Ljubljana: Borec, 1977 (Kurirčkova slikanica). 

 Albreht, Vera: Dobro jutro. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 (Najdihojca). 

 Pingvina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 (Najdihojca). 

 Albreht, Vera: Pri igri. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 (Najdihojca). 
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 Ingolič, Anton: Srečanje s povodnim konjem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

(Velike slikanice).  

 Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979, 1986 

(Velike slikanice). Ljubljana: Univerzum, 1980 (Zbirka barvnih diafilmov). 

 Zebre, Zdenka: Jernejček v daljni deţeli. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

(Deteljica). 

 Arhar, Vojan Tihomir: Letni časi. Ljubljana: Borec, 1979 (Kurirčkova torbica). 

Ljubljana: Mladika, 1995 (Pikapolonica).  

 Konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1998, 2002 

(Najdihojca). 

 Kovič, Kajetan: Kriţemkraţ. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 (Čebelica). 

 Preţihov Voranc: Levi devţej. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, 1985 (Velike 

slikanice). Ljubljana: Prešernova druţba, 2003. Ljubljana: Univerzum, 1980 (Zbirka 

barvnih diafilmov).  

 Moja koklja špiklja špoklja: slovenska ljudska. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, 

1987 (Najdihojca).  

 Muca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1998, 2002 

(Najdihojca). 

 Arhar, Vojan Tihomir: Ogenjček. Ljubljana: Borec, 1980 (Kurirčkova knjiţnica).  

 Godina, Ferdo: Polţi podrejo oreh. Ljubljana: Borec, 1980 (Kurirčkova torbica).  

 Popović, Zoran: Narobe pravljice. Prev. Neţa Maurer. Ljubljana: Borec, 1981 

(Kurirčkova knjiţnica).  

 Slepi bratec: prekmurske ljudske pripovedi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 (Zlata 

ptica).  

 Kovič, Kajetan: Zmaj Direndaj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 (Velike slikanice). 

1991 (Cicibanov vrtiljak). 2009 (Zakladi otroštva).  

 Zorman, Ivo: Deklica iz Mihovega mlina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982, 1984, 

1988 (Deteljica). 

 Medved. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982, 1985, 1991, 1994, 1998,2002 

(Najdihojca). 

 Metulj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982 (Najdihojca). 

 Matošec, Milivoj: Poredni Valentin. Prev. Janko Moder. Zagreb: Naša djeca, 1982.  

 Bitenc Janez: Kje je luna. Ljubljana: Univerzum, 1983. Maribor: Obzorja, 1994 

(Mlada Obzorja).  



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 72 

 Kosovel, Srečko: Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983, 1986, 

1989 (Velike slikanice). 1997, 2004 (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 

Ljubljana: Mladinska knjiga, Triglav, 2004 (Zlata bralka, zlati bralec). 

 Golob, Berta: Skrinja iz babičine bale. Ljubljana: Borec, 1983 (Liščki). 1986 

(Kurirčkove uspešnice). 

 Mate, Miha: Šola igrač. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983 (Čebelica). 

 Ţivali: 24 kartonskih slik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983 (Najdihojca). 

 Kovič, Kajetan: The clown and the little girl. (Pajacek in punčka). Prev. Branka 

Javornik, Martin Cregeen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984 (Big picture Books).  

 Musierowicz, Małgorzata: Kaj imam. Prev. Zdenka Škerlj Jerman. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 1984 (Čebelica).  

 Jovanović Zmaj, Jovan: Leseni konjiček. Prev. Severin Šali. Prired. Drago Kozina. 

Zagreb: Naša djeca, 1984, 1986, 1987.  

 Bitenc, Janez: Od pravljice do pesmice: didaktični komplet. Ljubljana: Univerzum, 

1984 (Didaktični komplet Cicibanove urice). 

 Zupančič, Ela: Od kod Novakovim Mihec. Ljubljana: Univerzum, 1984. 

 Kovič, Kajetan: Pajacek in punčka. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984 (Velike 

slikanice). 1996 (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice).  

 Čez vodico čez rečico: otroške ljudske pesmice z raznih koncev sveta. Zbir. Kristina 

Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985 (Deteljica).  

 Bitenc, Janez: Druţinsko petje. Celovec: Krščanska kulturna zveza, 1985 (Mladi 

Korotan). 

 Mali graditelji. Prired. Drago Kozina. Zagreb: Naša djeca, 1985, 1986, 1987. 

 Moje igračke. Prired. Drago Kozina. Zagreb: Naša djeca, 1985, 1986, 1987. 

 Naše igre. Prired. Drago Kozina. Zagreb: Naša djeca, 1986, 1987. 

 Naše igrišče. Prired. Drago Kozina. Zagreb: Naša djeca, 1985, 1986, 1987. 

 Peroci, Ela: Nina v čudeţni deţeli. Ljubljana: Borec, 1985 (Kurirčkova torbica). 

Ljubljana: Mladika, 1995 (Pikapolonica).  

 Prešeren, France: Povodni moţ. Ljubljana: Prešernova druţba, 1985, 1987 (Poezije 

Franceta Prešerna v besedi in sliki). Ljubljana: Prešernova druţba, 2000 (Prešernova 

koledarska zbirka 2001).  

 Suhodolčan, Leopold: Zwölf Elefanten (Dvanajst slonov). Prev. Milan Mlačnik. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.  

 Zupančič, Oton: Abeceda na polju in v gozdu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986, 
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1987, 1990, 1993, 2001, 2008 (Velike slikanice).  

 Vitez, Grigor: Kdo bo z nami šel v gozdiček. Prev. Janez Menart. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 1986, 1988 (Najdihojca).  

 Poj z menoj I: 111 pesmic za najmlajše. Ur. Joţko Kovačič. Celovec: Druţba sv. 

Mohorja, 1986.  

 Poj z menoj II: 222 pesmi za mlade. Ur. Joţko Kovačič. Celovec: Druţba sv. 

Mohorja, 1986.  

 Pavček, Tone: Prave (in neprave) pesmi. Ljubljana: Borec, 1986 (Liščki). 

 Vitez, Grigor: Tko će s nama u šumicu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986 

(Najdihojca).  

 Bitenc, Janez: Tri muce in druge glasbene pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

1986 (Murenček).  

 Černej, Anica & Jug, Slavko & Kovič, Kajetan & Snoj, Joţe & Strniša, Gustav & 

Zajc, Dane & Zupančič, Oton: Igrače korakajo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987 

(Pedenjped).  

 Prešeren, France: Pesem od Lepe Vide: prepesnitev starodavne ljudske balade. 

Ljubljana: Prešernova druţba, 1987 (Poezije dr. Franceta Prešerna v besedi in sliki). 

 Godina, Ferdo: Siničke v škornju. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987 (Deteljica). 

 Peroci, Ela: Telefon. Ljubljana: Borec, 1987 (Kurirčkova torbica). Ljubljana: 

Mladika, 1996 (Pikapolonica). 

 Ţivali: 24 podob. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 

 Zlata ptica: sto najlepših pravljic. Zbir. Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

1988 (Zlata ptica).  

 Habič, Barbara: Babičina hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989 (Pisanice). 

Radovljica: Didakta, 2008. 

 Vajnaht, Edo: Besedna igra. Zagreb: Naša djeca, 1989. 

 Zorman, Ivo: Ded Nil in teta Filipa. Ljubljana: Borec, 1989 (Kurirčkova knjiţnica).  

 Vajnaht, Edo: Ivo v vrtcu. Zagreb: Naša djeca, 1989. 

 Kovač, Polonca: Mišek. Ljubljana: Borec, 1989 (Kurirčkova torbica). Mladika, 1995 

(Pikapolonica). 

 Matošec, Milivoj: Oglas. Zagreb: Naša djeca, 1989. 

 Kolarić Kišur, Zlata: Zajčkove teţave. Zagreb: Naša djeca, 1989. 

 Glasbeni koledarček 1991: otroške ljudske pesmi in uganke. Zbir. Janez Bitenc, Miha 

Mate. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990 (Murenček). 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 74 

 Černej, Anica: Hi, konjiček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 1998, 1999 

(Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 

 Golob, Berta: Kako visoko je nebo. Celje: Mohorjeva druţba, 1990. 

 Andreevski, Petre M.: Kasni - porasni. Skopje: Detska radost, 1990 (Rosica). 

 Koroške ljudske pravljice in pripovedke. Zbir. Vinko Möderndorfer. Celovec: Drava, 

1990, 1991. 

 Ţuţek, Branko: O goslaču in zvezdah: pravljice. [S. L.]: samozalozba, 1990. 

 Glasbeni koledarček 1992. Ur. Janez Bitenc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991 

(Murenček). 

 Jezusovo rojstvo. Celje: Mohorjeva druţba, 1991. 

 Ţerdin, Tereza: Ribica v šoli. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991 (Izobraţevalna 

slikanica).  

 Sveti trije kralji. Celje: Mohorjeva druţba, 1991. 

 Zlatolaska in medvedki: ruska narodna. Stari trg ob Kolpi: Koce, 1992 (Didaktični 

komplet Zgodbe v slikah). 

 Bitenc, Janez: Take boţične. Maribor: Obzorja, 1993 (Mlada obzorja). 

 Jurca, Branka: Vesele novice z Zelenice. Ljubljana: DZS, 1993 (Vrtavka). 

 Bitenc, Janez: Boţična zgodba. Maribor: Obzorja, 1994 (Mlada obzorja). Ljubljana: 

Prešernova druţba, 2003.  

 Novak Kajzer, Marjeta: Arne na potepu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995, 1999 

(Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 2008 (Zakladi otroštva).  

 Štefan, Anja: Čez griček v gozdiček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995, 1996, 1999 

(Cicibanova zbirka).  

 Gologranc Zakonjšek, Bronica & Roţenbergar Šega, Tanja: Herman Lisjak spoznava 

denar. Celje: Muzej novejše zgodovine, 1995 (Hermanov brlog). 

 Mazi, Nina: Medvedji piknik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995 (Čebelica). 

 Ţerdin, Tereza: Ţabja šola. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995, 1998 (Cicibanova 

knjiţnica).  

 Gologranc Zakonjšek, Bronica & Roţenbergar Šega, Tanja: Hermanov brlog: otroški 

muzej: Muzej novejše zgodovine. Celje: Muzej novejše zgodovine, 1996, 1998.  

 Menart Senica, Barbara: Kadar kukavica poje. Ljubljana: Prešernova druţba, Vrba, 

1996. Ljubljana: Prešernova druţba, 2001. 

 Moja prva spominska knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 

 Hroch, Karel: O goskici, ki se je učila peti. Prev. Fran Bradač. Ljubljana: Mladinska 
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knjiga, 1996 (Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 2005 (Ciciban - Zakladi 

otrostva).  

 Bitenc, Janez: Pesmice o sreči. Ljubljana: Mladika, 1996 (Pikapolonica). 

 Bitenc, Janez: Poglejte ga, lisjaka!. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996 (Murenček).  

 Gologranc Zakonjšek, Bronica: Herman Lisjak: projekt Hitreje, višje, močneje. Celje: 

Muzej novejše zgodovine, 1997. 

 Pogačnik, Jelka: Moje drevo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997 (Cicibanova zbirka).  

 Kipling, Rudyard: Slonček. Prev. Janez Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998 

(Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice).  

 Mamut v Hermanovem brlogu. Avtorji Franci Bar, Ivo A. Boţič, Breda Činč Juhant, 

Andrej Gogala, Miha Jeršek, Katarina Krivic, Ciril Mlinar, Katja Poboljšaj, Nada 

Praprotnik, Louie Psihoyos, Ignac Sivec, Dare Šere, Staša Tome. Celje: Muzej 

novejše zgodovine Celje, 1999.  

 Uganke o ţivalih. Ur. Slavica Remškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999 (Čebelica). 

V: Tri čebelice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 (Čebelica). 

 Štefan, Anja: Lešniki, lešniki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Cicibanova zbirka).  

 Kovač, Polonca: Mali medo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Čebelica). 

 Zajček sivi nagajivi: otroške ljudske pesmice o ţivalih. Zbir. Kristina Brenk. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Velike slikanice). 2009 (Posebna miniaturna 

izdaja).  

 Andersen, Hans Christian: Hranilnik. V: Veliki pravljičarji in njihove najlepše 

pravljice. Ur. Andrej Ilc. Prev. Silvana Orel Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. 

V: Najlepše pravljice. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Veliki pravljičarji).  

 Bitenc, Janez: Pisani klobuček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003, 2004, 2006 

(Murenček). 

 Kovič, Kajetan: Kater Muri (Maček Muri). Prev. Lojze Popotnig, K1aus Detlef O1of. 

K1agenfurt, Laibach, Wien: Hermagoras = Ce1ovec, Ljub1jana, Dunaj: Mohorjeva, 

2003. 

 Kovič, Kajetan: Zlata ladja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003 (Velike slikanice). 

 Uganka: slovenska ljudska. Vodnik, Valentin: Uganka. Kovač, Polonca: Mali medo. 

V: Zlata čebelica: najlepših petdeset. Ur. Andrej Ilc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2003, 2004, 2008 (Čebelica). Kovač, Polonca: Veselo praznovanje. V: Cicido, 

ciciban, dober dan: petindvajset zgodb iz Cicibana in Cicidoja: velika knjiga zgodb. 

Ur. Irena Matko Lukan, Slavica Remškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 
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(Cicibanova zbirka). 

 Stanonik, Tončka: Lučka na klekljarskih počitnicah. Celje: Mohorjeva druţba, 2004.  

 Novak, Bogdan: Miškin rdeči nosek. Ljubljana: Genija, 2004 (Mlinček). 

 Černejeva, Anica: Bele sneţinke. Štefan, Anja: Miška vzela je s poličke. V: Zlato 

srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo: 24 pesmi, pravljic in ugank za boţično-

novoletni čas. Ur. Anja Štefan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004, 2008 (Velike 

slikanice). 

 Bitenc,Janez: Ciciban poje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 

 Album slovenskih ilustratorjev. Zbrala in uredila Alenka Veler. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2005. Štefan, Anja: Sto ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 2007, 2008 

(Velike slikanice). 

 Kovič, Kajetan: Zlate ure. Ljubljana: Prešernova druţba, 2006 (Sedmerica velikih). 

 Kip1ing, Rudyard: L'énfant d'é1éphant. Prev. Robert Humieres, Louis Fabulet. Paris: 

Delagrave, 2006. 

 Dojenčkov album. Ur. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, 2008, 2009.  

 Kovič, Kajetan: Kdo je Piki. V: Zlata čebelica 2: še petdeset najlepših. Ur. Andrej Ilc. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 

 Štefan, Anja: Lonček na pike. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, 2009 (Velike 

slikanice).  

 Bitenc, Janez: Vrtiljak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 

 Fon Zidar, Ţeljka: 12 zlatih pravil za spoznavanje s psom. Celje: Muzej novejše 

zgodovine, 2009. 

 Kraški ovčar. Ljubljana: Tuma & Celje: Muzej novejše zgodovine, 2009. 

 Kipling, Rudyard: Slonček. Trije medvedi: ruska ljudska pravljica. V: Najlepše 

pravljice 2. Ur. Andrej Ilc. Prev. Janez Gradišnik in Pavel Golia. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2009 (Veliki pravljičarji). 

 

Dela v načrtih 

 

 Ilustriranje knjige romskih pesmi, 

 ilustracije za knjigo uspavank, ki so objavljene v 

zadnjem letniku revije Cicido. 
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Mozart, W. A.: Uspavanka. (2011) 

 
 

 

5 HIPOTEZE 
 

1. Večina otrok ima rada ilustracije Jelke Reichman. 

2. Ilustracije Jelke Reichman so bolj všeč deklicam kot dečkom. 

3. Ilustracija na platnici knjige je med pogostejšimi razlogi za izposojo knjige kot njen 

naslov. 

4. Tisti učenci, ki so jim všeč ilustracije Jelke Reichman, imajo bolj radi slikanice. 

5. Ilustracije Jelke Reichman imajo na otroke dober vpliv, v njih zbujajo pozitivna 

čustva. 

6. Otrokom se svet, kakršnega prikazujejo ilustracije Jelke Reichman, zdi lep, vendar 

bolj pravljičen kot resničen. 

7. Posamezni predmeti, ţivali in ljudje v ilustracijah Jelke Reichman se otrokom zdijo 

bolj realistični kot ne. 
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6 METODE DELA 
 

6. 1 Opis vzorca raziskave 

 

V raziskavo je bilo vključenih 110 osnovnošolcev od 6. do 10. leta starosti. Večinoma 

obiskujejo OŠ Preserje pri Radomljah, nekateri pa podruţnično OŠ Blagovica. 

 

6. 2 Opis merskih instrumentov 

 

Za izvedbo raziskave sem uporabila vprašalnik, ki sem ga sestavila sama na podlagi različnih 

virov, power point predstavitev z barvnimi slikami, ki so v vprašalnik vključene v črno-beli 

barvi, ter slikami, ob katerih so si učenci laţje ustvarili mnenje o ilustracijah Jelke Reichman in 

koledarje z ilustracijami Jelke Reichman. Vprašalnik sestavlja 11 vprašanj. Vsa vprašanja so 

izbirnega tipa, pet od njih je zastavljenih na podlagi ilustracij, ki so jih anketiranci izbirali glede 

na všečnost. Pri petem vprašanju sem uporabila opisno ocenjevalno lestvico, kjer so anketiranci 

za vsako od danih ilustracij obkroţili, v kolikšni meri jim je le ta všeč, v šesto vprašanje pa sem 

vključila številčno ocenjevalno lestvico, pri kateri so anketiranci razporejali ilustracije različnih 

avtorjev po všečnosti od 1 do 4. Pri vseh vprašanjih, razen pri osmem in devetem, je bil moţen 

samo en odgovor. 

 

6. 3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Najprej sem sestavila vprašanja in jih dala za poskusno reševanje svojim mlajšim sorodnikom. 

Izkazalo se je, da so bila nekatera vprašanja nejasno sestavljena in otroci niso vedeli, kako 
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nanje odgovoriti. Vprašalnik sem dopolnila in popravila, potem pa ga z dovoljenjem njihovih 

razredničark razdelila učencem prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega razreda med 

poukom v času rednih učnih ur.  Najprej sem jim razloţila, za kaj gre pri reševanju anket. 

Povedala sem jim, da bomo ankete reševali skupaj, da naj sledijo mojim navodilom in ne 

rešujejo sami naprej, saj večino vprašanj spremljajo slike na power pointu. Vsi anketiranci so 

vprašalnik reševali prostovoljno in anonimno.  

 

6. 4 Opis obdelave podatkov 

 

Ko sem izpolnjene vprašalnike dobila nazaj, sem rezultate pregledala. Najprej sem rezultate 

izpisala na list in izračunala frekvenco vsakega dobljenega rezultata. V nekaterih primerih sem 

rezultate predstavila ločeno glede na starost ali spol učencev. Dobljene vrednosti vseh vprašanj 

sem izrazila v odstotkih in rezultate prikazala grafično. Ob tem sem potrdila ali ovrgla hipoteze 

in na koncu rezultate še razloţila.    
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7 REZULTATI RAZISKAVE  

 

7. 1 Spol 

53
57

deklice

dečki

 

Graf 1: Število dečkov in deklic, ki so sodelovali v raziskavi 

 

Razlaga: Otroci, ki so sodelovali pri reševanju ankete, so bili po spolu enakovredno 

porazdeljeni. 
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7. 2 Starost anketirancev 
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Graf 2: Zastopanost sodelujočih anketirancev glede na starost 

 

Razlaga: V raziskavo sem vključila učence od 1. do 5. razreda. Tudi starostno so precej 

enakomerno zastopani. 

7. 3 Ali rad/a bereš oz. listaš slikanice? 
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Graf 3: Priljubljenost slikanic med otroki 

 

Razlaga: Otroci v večini (skupno kar 74,5 %) radi prebirajo in prelistavajo slikanice, vendar 

se pri tem nekoliko razlikujejo po spolu. Za odgovor, da imajo rade slikanice, se je odločilo 

skoraj 90 % deklic, kar pomeni, da jih imajo deklice na splošno raje kot dečki, ki so z »da« 

odgovorili nekoliko več kot 60-odstotno. 
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7. 4 Katero knjigo bi si izposodil/a v knjižnici, če bi lahko izbiral/a med 

naslednjimi naslovi: 
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Graf 4: Izbira knjige v knjiţnici glede na naslov 

 

Razlaga: Iz grafa je razvidno, da je največ otrok najbolj pritegnil naslov O Pustu in zakletem 

gradu, z majhno razliko pa mu po privlačnosti za otroke sledita naslova knjig Juri Muri v 

Afriki in Zajček sivi nagajivi. Opazila sem, da se predvsem pri slikanici Zajček sivi nagajivi 

izbira naslova povezuje s starostjo, saj se je zanj odločilo kar 40 % otrok starih 6 in 7 let. Za 

tako veliko priljubljenost naslova O Pustu in zakletem gradu ima med drugim pomembno 

zaslugo to, da je knjigo s tem naslovom veliko otrok ţe bralo oz. so jo nekateri, ki so jo 

prebrali, med reševanjem ankete glasno priporočali svojim sošolcem. Podoben problem je 

tudi pri slikanici Juri Muri v Afriki, saj so v tretjem razredu ravno nekaj tednov pred 

reševanjem ankete obravnavali to knjigo. Kasneje sem pri pregledovanju rezultatov ankete 

opazila vpliv obravnave slikanice pri pouku, saj se je iz tega razreda kar 70 % otrok odločilo 

za njen naslov. 

  

7. 5 Katero od knjig bi si izbral/a, če bi videl/a tudi ilustracijo na platnici? 
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Graf 5: Izbira knjige glede na ilustracijo na platnici 
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Razlaga: Pri izbiri knjige glede na ilustracijo na platnici so razlike med danimi moţnostmi 

precej majhne. V primerjavi s priljubljenostjo naslovov se je pri priljubljenosti ilustracij na 

platnicah najbolj povečal deleţ glasov za slikanico Zajček sivi nagajivi, najbolj se je zmanjšal 

pri slikanici O Pustu in zakletem gradu, pri ostalih pa je ostal skoraj enak. Večina anketiranih 

otrok (75%) je pri obeh vprašanjih izbrala enak odgovor, iz česar lahko sklepam, da so ti 

otroci slikanice ţe prej poznali, saj sem pri vprašanju o izbiri slikanice po ilustracijah s platnic 

izbrisala naslove. Tisti otroci, ki so pri tem vprašanju izbrali drugačen odgovor kot pri 

prejšnjem, so večinoma izbirali slikanico z ilustracijo Jelke Reichman na platnici (odgovora b 

in d), saj se najbolj povečalo ravno število teh dveh odgovorov. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 6 Kaj se ti pri izbiri knjige (slikanice) v knjižnici zdi bolj pomembno? 
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Graf 6: Izbira knjige po različnih kriterijih 

 

Razlaga: Največ otrok si knjige izbira glede na njihov naslov, pribliţno 40 % jih je pri izbiri 

knjig najbolj pozornih na ilustracije, samo štirje otroci pa so odgovorili, da je njihov glavni 

kriterij za izbiro knjige njen avtor. Ko sem primerjala kriterije otrok pri izbiri slikanic, sem 

ugotovila, da je za mlajše otroke ilustracija bolj pomembna kot za starejše, saj je kar 50 % 

najmlajših anketirancev za glaven kriterij pri izbiri knjige označilo ilustracijo.  
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7. 7 V kolikšni meri ti je všeč vsaka od naštetih ilustracij? 
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Graf 7: Všečnost posameznih ilustracij 

 

Razlaga: Pri tem vprašanju odgovori niso najbolj enakomerno porazdeljeni. Otroci so imeli 

moţnost vsaki od danih ilustracij dodeliti katerokoli od štirih opisnih ocen glede na všečnost. 

Največ najvišjih ocen je dobila ilustracija Lestev in sirček Jelke Reichman, ki ji z zelo majhno 

razliko sledi Muca prede Marjance Jemec Boţič, največkrat pa je bila najslabše ocenjena 

ilustracija Modrec Lile Prap, ki je tudi dobila najmanj glasov pri najvišjih ocenah. Da bi lahko 

določila, katera od ilustracij je med mladimi anketiranci najbolj priljubljena, moram 

upoštevati celoten graf in ne le stolpcev posameznih ilustracij pri najboljši oceni. Hitro se da 

opaziti, da ima ilustracija Lestev in sirček najvišji stolpec pri »zelo« in si deli višino s 

Strašnim mucem pri »srednje«, ter da njen stolpec najbolj upade pri ocenah »malo« in »nič«. 

Podobno se dogaja tudi s stolpcem ilustracije Muca prede, vendar z nekoliko manjšimi 

razlikami. Še manjše razlike so opazne pri Strašnem mucu ilustratorja Rudija Skočirja. 

Zanimivo se mi zdi, da je vrstni red ocen pri Modrecu ravno obrnjen in glasovi v smeri 

negativnih ocen vse bolj naraščajo.  
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7. 7.1 V kolikšni meri ti je všeč ilustracija Jelke Reichman Lestev in sirček? 
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Graf 8: Všečnost ilustracije Lestev in sirček glede na spol 

 

Razlaga: V primerjavi med priljubljenostjo ilustracije Jelke Reichman Lestev in sirček med 

dečki in deklicami sem ugotovila, da je v večji meri všeč deklicam kot dečkom, čeprav se je 

tudi večina dečkov odločila za prvo in drugo najboljšo moţno oceno te ilustracije.  

 

7. 8 K ilustracijam pripiši številke od 1 do 4, pri čemer številka 1 pomeni, da ti 

je ilustracija najbolj všeč, številka 4 pa, da ti je ilustracija najmanj všeč. 
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Graf 9: Razporeditev posameznih ilustracij od najljubše do najmanj priljubljene 

 

Razlaga: Na tem grafu sta najbolj izstopajoča stolpca pri odgovorih »1 - najbolj všeč« za 

ilustracijo Siničke v nabiralniku Jelke Reichman in »4 - najmanj všeč« za ilustracijo Zvonko je 

baraba ilustratorja Zvonka Čoha. Prvi od njiju torej posebno izstopa v priljubljenosti, v 

nekoliko manjši meri pa druga izstopa v nepriljubljenosti, pri čemer je zanimivo, da je 

ilustracija Zvonko je baraba dobila druga največ odgovorov »najbolj všeč«. Medtem ko po 
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ocenjevalni lestvici od 1 do 4 za ilustracijo Siničke v nabiralniku odgovori stalno upadajo, so 

se pri Zvonko je baraba anketiranci bolj očitno razdelili na dva pola: na enem so, tisti, ki jim 

ilustracija sploh ni všeč, na drugem pa tisti, ki jim je zelo všeč. Pri ostalih dveh ilustracijah 

Čudodelna torbica Marlenke Stupica in Tiva in čarodej Polone Lovšin so glasovi porazdeljeni 

bolj enakomerno, najmanj jih je pri oceni 1 – »najbolj všeč«. Mislim, da razlog za to ni toliko 

v tem, da otrokom ti dve ilustraciji ne bi bili všeč, ampak v tem, da je v tolikšni meri 

prevladala izbira ilustracije Siničke v nabiralniku in so se tako glasovi za ostali dve ilustraciji 

porazdelili med številki 2 in 3, medtem ko so se predvsem pri ilustraciji Zvonko je baraba 

najbolj odločno opredelili ali jim je všeč ali ne. 

 

 

 

 

 

7. 8.1 Primerjava umestitve ilustracije Jelke Reichman Siničke v nabiralniku na 

lestvici od 1 do 4 med dečki in deklicami 
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Graf 10: Razporeditev ilustracije Siničke v nabiralniku od 1. do 4. mesta po 

priljubljenosti glede na spol 

 

Razlaga: V razporeditvi ilustracij od 1. do 4. mesta med dečki in deklicami ni velike razlike. 

Čeprav je ilustracijo Siničke v nabiralniku na prvo mesto po priljubljenosti postavilo več 

deklic kot dečkov, so jih dečki po razporeditvi te ilustracije na drugo mesto nekoliko prehiteli. 

Kljub temu je iz grafa razvidno, da je deklicam ta ilustracija bolj všeč kot dečkom. 
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7. 9 Dva ali več ilustratorjev je ilustriralo isto delo istega avtorja. Označi, 

katera od ilustracij različnih ilustratorjev ti je v posameznih primerih najbolj 

všeč. 

7. 9. 1 Levi devţej 
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Graf 11: Izbira med dvema ilustracijama slikanice Levi devžej 

 

Legenda: A – ilustracija Ančke Gošnik Godec, B – ilustracija Jelke Reichman 

 

Razlaga: Otroci so kot ljubšo upodobitev Levega devţeja večkrat izbrali ilustracijo Ančke 

Gošnik Godec, vendar je bila razlika zelo majhna, saj je bila ilustracija Jelke Reichman 

izbrana samo dvakrat manj kot prva. 

7. 9. 2 Zlata ladja 
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Graf 12: Izbira med dvema ilustracijama slikanice Zlata ladja 

 

Legenda: A – ilustracija Jelke Reichman, B – ilustracija Lidije Osterc 
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Razlaga: Razlika med številom izbir za prvo in drugo ilustracijo naslovne strani slikanice 

Zlata ladja je v tem primeru očitna, saj se je več kot 70 % anketiranih otrok v izbiri med njima 

odločilo za ilustracijo Jelke Reichman. 

7. 9. 3 Nana mala opica 
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Graf 13: Izbira med dvema ilustracijama slikanice Nana mala opica 

Legenda: A – ilustracija Marjance Jemec Boţič, B – ilustracija Jelke Reichman, C – 

ilustracija Milana Bizovičarja 

 

Razlaga: Kot najljubšo upodobitev istega odlomka pravljice Nana Mala opica so otroci izbrali 

ilustracijo Jelke Reichman, ki ji po priljubljenosti z razliko manj kot 6 % sledi ilustracija 

Marjance Jemec Boţič. Najmanj otrok je izbralo ilustracijo Milana Bizovičarja. Pri tem je 

treba poudariti, da sta bili zadnji dve ilustraciji črnobeli in narisani, prva pa je bila barvna in 

naslikana. To razliko je pri analizi rezultatov potrebno upoštevati, saj imajo otroci zelo radi 

barve in je to eden od po mojem mnenju pogostejših kriterijev za izbiro neke ilustracije. 

 

7. 9. 4 Pestrna 
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Graf 14: Izbira med dvema ilustracijama slikanice Pestrna 
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Legenda: A – ilustracija Franceta Miheliča, B – ilustracija Jelke Reichman 

 

Razlaga: Razlika med pogostostjo izborov ene in druge ilustracije je iz grafa dobro razvidna. 

Otroci so se v veliko večji meri odločili za upodobitev zgodbe Pestrna izpod rok Jelke 

Reichman. 

 

 

7. 9. 5 Sončnica na rami 
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Graf 15: Izbira med dvema ilustracijama slikanice Sončnica na rami 

 

Legenda: A - ilustracija Kamile Volčanšek, B – ilustracija Jelke Reichman 

 

Razlaga: Pri teh dveh upodobitvah pesmi Sončnica na rami je nastala največja razlika med 

številom glasov zanju, saj se je za ilustracijo Jelke Reichman odločilo kar 84 od vseh 

anketiranih otrok.  Med reševanjem je nekdo veselo in z velikim navdušenjem vzkliknil: 

»Takšna slika je pa tudi na znamkah!«, tako da je ena od moţnih razlag za tako veliko 

priljubljenost te ilustracije tudi v njeni prepoznavnosti zaradi podobne ilustracije na pisemskih 

znamkah. 

 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 90 

7. 10 Kako se počutiš ob opazovanju ilustracij Jelke Reichman?  
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Graf 16: Doţivljanje ilustracij Jelke Reichman 

 

Legenda: a – Svet se mi začne zdeti lepši, b – Postanem ţalosten, ker ljudje in ţivali v resnici 

niso tako prijazni kot na slikah, c – Spomnim se lepih stvari, ki sem jih kdaj doţivel, d – 

Spomnim se dogodkov, ko me je bilo strah, ko ni bilo lepo. 

Razlaga: Pri tem vprašanju so imeli anketiranci moţnost, da izberejo enega ali več odgovorov, 

zato rezultatov nisem pretvarjala v odstotke. Večinoma so izbirali po en odgovor, so se pa 

našli tudi posamezniki, ki so jih obkroţili več. Med njimi jih je največ izbralo kombinacijo 

odgovorov »a« in »c«, odgovor »b« se je samo dvakrat pojavil samostojno kot edina izbira, 

odgovor »d« pa je bil vedno izbran skupaj z drugimi odgovori. Iz grafa je jasno razvidno, da 

prevladujeta odgovora, ki izraţata doţivljanje prijetnih občutij ob opazovanju ilustracij Jelke 

Reichman, predvsem pa otroke njene slike spominjajo na lepe stvari, ki so jih kdaj doţiveli. 

Kljub vsemu pa ne smemo zanemariti sicer redkih, pa vendarle prisotnih odgovorov, ki kaţejo 

na to, da ilustracije Jelke Reichman v nekaterih otrocih zbujajo ţalost, nelagodje in strah. 

Mogoče se razlog za to skriva v tem, da sem med ilustracije, ki so jih ob tem vprašanju 

opazovala, vključila tudi sliko volka ob majhnem medvedku. Če so razlogi za takšne občutke 

kje drugje, s pomočjo svoje ankete ne morem odkriti. 
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7. 11 S katerimi besedami bi lahko opisal ilustracije Jelke Reichman? 
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Graf  17: Besede, ki opisujejo ilustracije Jelke Reichman 

 

Razlaga: Otroci so imeli na izbiro 12 različnih besed, med katerimi so jih lahko izbrali toliko, 

kolikor so ţeleli, da bi z njimi čim natančneje opisali ilustracije Jelke Reichman, ki so jih pred 

tem opazovali. Iz grafa je razvidno, da pozitivni opisi zelo prevladujejo nad negativnimi. 

Večina otrok je izbrala več odgovorov, nekaj pa se jih odločilo samo za eno opisno besedo in 

sicer štirje za besedo »tople«, dva za »dolgočasne«, po eden pa za »prijazne«, »vesele« in 

»hladne«. Čeprav nisem dala moţnosti, da otroci še sami dopišejo kakšno drugo besedo, ki bi 

se jim zdela primernejša od navedenih, je nekdo sam od sebe zraven napisal »lepe«, od danih 

besed pa ni izbral nobene. Ker se negativni opisi ilustracij največkrat pojavijo v kombinaciji s 

pozitivnimi, predvidevam, da se nanašajo na kakšno posamezno ilustracijo, ki se je pojavila 

med vsemi, ki sem jih otrokom pokazala med reševanjem ankete. 
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7. 12 S katerimi trditvami se strinjaš in s katerimi ne? 
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Graf 18: Splošno mnenje o ilustracijah Jelke Reichman 

 

Legenda: a – Otroci na slikah so prijazni; b – Ţivali so videti nevarne; c – Vsi se imajo radi; 

d – Na sliki so ljudje, ţivali in rastline bolj pravljični kot resnični; e – Rad/a bi ţivel/a v takem 

svetu, kot je na slikah; f – Volk na sliki je premalo strašen; g – Cvetoča veja in metulji so 

ravno takšni, kot jih vidimo v naravi. 

 

Razlaga: Pri prvih treh trditvah je mnenje anketirancev najbolj enotno. S tem, da so otroci na 

slikah Jelke Reichman prijazni, so se skoraj 100% strinjali. Trditev, da so ţivali na slikah 

videti nevarne, se je nanašala na splošen vtis o vseh ţivalih, ki so jih opazili med prikazanimi 

ilustracijami Jelke Reichman, med katerimi so bile tudi nekatere nevarnejše, kot so medved, 

volk in lisica, pa so jih otroci kljub temu v veliki večini označili kot na pogled nenevarne. 

Skoraj 90% so se strinjali, da se imajo na ilustracijah Jelke Reichman vsi radi. Pri ostalih 

trditvah so bila mnenja bolj deljena. S pribliţno desetimi odstotki razlike so se anketiranci 

odločili, da so ljudje, ţivali in rastline, ki jih prikazujejo ilustracije, bolj pravljične kot 

resnične. Kljub temu pa več kot 40% otrok še vedno trdi, da se jim takšen svet zdi realen oz. 

podoben svetu, v katerem ţivijo. Otroci so bili med odgovoroma »da« in »ne« najbolj 

razdvojeni pri trditvi »Rad/a bi ţivel/a v takem svetu, kot je na slikah.« Nekaj otrok je 

odgovor prevagalo na stran tistih, ki v takšnem svetu ne bi ţiveli. Večini otrok se volk, ki so 

ga videli na eni od ilustracij, ne zdi premalo strašen. To pomeni, da kljub prijaznosti, ki jo 

izţarevajo ţiva bitja, upodobljena v ilustracijah Jelke Reichman, še vedno ohranjajo njim 

lastne prepoznavne lastnosti. Še v večji meri kot pri volku so se pri cvetoči veji in metuljih 



Šuštar, A. (2011). Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman. 

 93 

strinjali, da so v ilustracijah prav taki, kakršne vidimo v naravi. Iz teh odgovorov lahko 

sklepamo, da so kljub splošnemu vtisu pravljičnosti ilustracij Jelke Reichman, ţiva bitja, 

pokrajine in predmeti, ki so v njih upodobljeni, zelo blizu svoji realni podobi in skoraj enake 

našim predstavam o njih. 

 

7. 13 Katero od ilustracij bi prilepil/a pod svoj spis o prijazni kokoši in 

katerega pod spis o strašnem volku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Izbira ilustracije k lastnemu spisu 

 

Razlaga: V obeh primerih so otroci v večji meri izbrali ilustraciji Jelki Reichman. Čeprav je 

koklja, ki jo prikazuje ilustracija Lile Prap, zaradi piščančka, ki ga objema, sama po sebi bolj 

prijazna kot kokoš Jelke Reichman, ki z jajcem v torbici ter deţnikom in šalom okrog vratu 

obrača glavo stran od nas, so jo otroci večkrat izbrali za »svojo«. Podobno bi tudi v drugem 

primeru volka na ilustraciji Walta Disneya laţje opisali kot strašnega, pa je kljub temu več 

otrok izbralo volka Jelke Reichman. Verjetno je razlog za to v tem, da ga je upodobila zelo 

realno, skoraj takšnega, kot bi ga lahko videli na fotografijah. In ravno tisti pravi volkovi 

ponavadi v nas zbudijo občutke strahu. 

 

 

8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Preko odgovorov na anketna vprašanja sem prišla do zanimivih rezultatov, ki z različnih 

vidikov osvetljujejo odnos mladih anketirancev do ilustracij Jelke Reichman in kaţejo na 

visoko stopnjo priljubljenosti te ilustratorke.  
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Moja prva hipoteza se je glasila, da ima večina otrok  rada ilustracije Jelke Reichman in to se 

je na podlagi več odgovorov na različna vprašanja iz ankete potrdilo. Najprej pri izbiri 

knjige, glede na ilustracijo platnice, kjer si je v primerjavi s predhodnim vprašanjem o izbiri 

knjige glede na naslov, največ otrok premislilo v prid priljubljenosti slikanice, ki jo je 

ilustrirala Jelka Reichman. Največkrat je bila tako izbrana slikanica Zajček sivi nagajivi, ki bi 

z naslovom brez ilustracije dobila precej manj izbir. Drugič se je ta hipoteza potrdila pri 

petem vprašanju, ko je ilustracija Jelke Reichman Lestev in sirček v primerjavi z ostalimi 

tremi ilustracijami dobila največ najboljših in najmanj najslabših ocen všečnosti. Podoben 

dokaz, da imajo otroci ilustracije Jelke Reichman radi, je tudi rezultat šeste naloge, kjer so 

otroci največkrat na prvo in najmanjkrat na zadnje mesto postavili njeno ilustracijo Siničke v 

nabiralniku. Njeno povprečno mesto, ki sem ga izračunala na podlagi  vseh odgovorov, je 

bilo 1,66., medtem ko ji po enakem izračunu ostale tri ilustracije sledijo med 2,76. in 2,80. 

mestom, kar pomeni, da v povprečju za njo zaostajajo več kot za eno mesto. Tudi iz 

odgovorov v sedmi nalogi se da razbrati, da je bila v vseh primerih, razen pri knjigi Levi 

devţej pogosteje izbrana različica slikanice Jelke Reichman. Zadnjo potrditev svoje prve 

hipoteze sem našla v enajstem vprašanju, kjer se je večina otrok tako pri kokoši kot pri volku 

odločila, da bi pod svoj spis raje kot katero drugo prilepila ilustracijo Jelke Reichman. 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da so ilustracije Jelke Reichman bolj všeč deklicam kot dečkom, 

lahko potrdim. Moja domneva se je izkazala za pravilno pri natančnejši analizi pete in šeste 

naloge v anketnem vprašalniku. Tu sem pri obdelavi podatkov izpostavila obe ilustraciji Jelke 

Reichman in primerjala njuno oceno oz. razporeditev po priljubljenosti glede na spol. V obeh 

primerih sem ugotovila, da sta ilustraciji bolj všeč deklicam kot dečkom, saj so ju deklice 

ocenile z najvišjo oceno oz. razporedile na prvo mesto pribliţno 15% pogosteje. Vendar to ne 

pomeni, da dečkom ilustracije Jelke Reichman niso všeč, saj sta tudi pri njih  obe ilustraciji v 

pribliţno 50 % ocenjeni z najboljšo oceno in z drugo najboljšo v 30 %. 

 

Tretja hipoteza pravi, da je ilustracija na platnicah knjige med pogostejšimi razlogi za 

izposojo knjige kot njen naslov. To hipotezo moram zavrniti, saj se je pri četrtem vprašanju, 

kjer sem spraševala o kriterijih za izbiro knjige v knjiţnici, izkazalo, da otroci knjige 

večinoma izbirajo po naslovih. Razlika med tistimi, ki slikanice izbirajo glede na naslov in 

tistimi, ki jih izbirajo glede na ilustracijo na platnicah sicer ni velika, vendar je očitna. Ko sem 

odgovore otrok primerjala še po starosti, sem ugotovila, da so kriteriji vezani tudi na leta, 

vendar ne v takšnem razporedu, kot sem sama predvidevala. Mislila sem, da bo izbira 
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slikanice na podlagi ilustracij z leti postopno upadala, v resnici pa se je največja razlika 

pokazala med 6, 7 in 8 letniki. Tako je pri najmlajših izbira po ilustracijah na platnicah skoraj 

60%, pri 7-letnikih se zmanjša na 45 %, 8 letniki pa zaradi ilustracij izberejo slikanico samo v 

30%. Starejši otroci so odgovarjali v takšnem razmerju, kakršnega prikazuje skupni graf št. 6. 

 

Četrto hipotezo, ki trdi, da imajo otroci, ki so jim všeč ilustracije Jelke Reichman bolj radi 

slikanice, moram zavrniti, saj sem v primerjavi otrok, ki so pri zadnjem vprašanju izbrali obe 

ilustraciji Jelke Reichman in tistih, ki niso izbrali nobene od njiju, ugotovila, da je med njimi 

glede priljubljenosti slikanic komaj opazna razlika. Od tistih, ki bi pod svoja spisa o prijazni 

kokoši in strašnem volku prilepili obe ilustraciji Jelke Reichman, jih 27 % ne mara slikanic, 

od tistih, ki so izbrali obe ilustraciji drugih avtorjev, pa jih slikanic ne mara 30 %. To pomeni, 

da oseben okus za ilustracije nima nobene povezave s tem, ali ima nekdo slikanice rad ali ne. 

 

Peto hipotezo, ki pravi, da imajo ilustracije Jelke Reichman na otroke dober vpliv in v njih 

zbujajo pozitivna čustva, lahko potrdim. Graf 16 prikazuje, v kolikšni meri se v otrocih 

zbujajo določeni občutki, ko opazujejo njene ilustracije. Kar 70 % otrok se ob njih spomni 

lepih stvari, ki so jih kdaj doţiveli, skoraj 60 % pa se svet začne zdeti lepši. V grafu 17 sem 

prikazala besede, ki po mnenju otrok najbolje opišejo ilustracije Jelke Reichman po 

pogostosti pojavljanja. Največkrat so jih opisali kot vesele, zanimive, ljubke, tople in prijazne, 

kar pomeni, da v njih zbujajo predvsem pozitivna čustva. Samo trije otroci so opazovane 

ilustracije opisali z zgolj negativnima pridevnikoma »dolgočasne« in »hladne«, ostali 

negativni opisi pa so se vselej pojavili v kombinaciji s pozitivnimi. Iz teh odgovorov je jasno 

razvidno, da se ob ilustracijah Jelke Reichman otroci počutijo dobro in prijetno, saj jim med 

drugim pomagajo svet videti tudi z lepše strani, kot ga morda sami v vsakdanjem ţivljenju 

doţivljajo. 

 

Za šesto hipotezo sem postavila trditev, da se otrokom svet kakršnega prikazujejo ilustracije 

Jelke Reichman, zdi lep, vendar bolj pravljičen kot resničen. Tudi to hipotezo lahko potrdim. 

Ţe iz analize 8. in 9. vprašanja, kjer so odgovori otrok pokazali, da imajo ilustracije Jelke 

Reichman nanje dober vpliv in v njih zbujajo pozitivne občutke, sem ugotovila, da se otrokom 

takšen svet zdi lep. O tem sem se prepričala tudi pri desetem vprašanju, kjer se je velika 

večina otrok strinjala, da so otroci na slikah prijazni in da se imajo na njih vsi radi, kar je 

vsekakor nekaj dobrega in lepega. Potrditev drugega dela te hipoteze sem našla v odgovoru na 

četrto podvprašanje desete naloge v anketi. Skoraj 60% otrok se namreč svet, ki ga 
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prikazujejo ilustracije Jelke Reichman zdi bolj pravljičen kot resničen, iz česar lahko sklepam, 

da sveta, v katerem ţivijo, ne doţivljajo tako lepega, kot tistega na slikah oz. da se jim 

tolikšna mera pozitivnih občutkov in prijaznih odnosov, kot je prikazanih na slikah, ne zdi 

realna. 

 

Moja sedma hipoteza je bila, da se posamezni predmeti, ţivali in ljudje v ilustracijah Jelke 

Reichman otrokom zdijo bolj realistični kot ne. Pri zadnji trditvi desete naloge v anketi se je 

večina otrok strinjala, da so cvetoča veja in metulji, ki so jih videli na eni od ilustracij, ravno 

takšni, kot jih lahko vidijo v naravi. Ţe samo s pomočjo tega odgovora bi lahko potrdila 

zgoraj navedeno hipotezo, vendar sem njeno potrditev našla še v nestrinjanju otrok s šesto 

trditvijo iste naloge. Po odgovorih sodeč, se otrokom volk, ki so ga videli na eni od ilustracij 

Jelke Reichman, ni zdel premalo strašen, čeprav bi glede na to, da se jim ilustracije zdijo bolj 

pravljične kot resnične, to lahko pričakovali. Iz tega sklepam, da se jim volk, ki je v 

resničnem svetu nevarna in s tem strašna ţival, na ilustraciji zdi realen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ZAKLJUČEK 
 

Povezava likovne in besedne govorice je najboljši način, kako otrokom in odraslim pribliţati 

določeno vsebino. Ilustracije so pomemben sestavni del vsake otroške knjige. Niso samo 

pripomoček za ponazoritev besedila, ampak so dragocen sestavni del knjige, ki ji z različnimi 

pristopi, poudarki, izzivi prinese dodatno vrednost. Vsaka slika v človeku spodbudi miselni 

proces, ga aktivira k razmišljanju, iskanju različnih razlag in interpretacij besedila, ga popelje 

v drugačen svet in včasih celo vpliva na njegov pogled na ljudi, stvari, ki ga obdajajo, na 

ţivljenje. Slikanice, ki so naše spremljevalke od najzgodnejših otroških let, se nam v spomin 

bolj ali pa vsaj toliko kot s svojo vsebino, zapišejo zaradi spremljajočih ilustracij. Pogosto se 

zgodi, da so ravno slikanice tiste, iz katerih povsem nezavedno prenesemo nekatere vzorce v 
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njih prikazanega vedenja, v svoje ţivljenje. Poznamo več stereotipov, ki se pogosto pojavljajo 

v slikanicah, v realnem ţivljenju pa smo lahko priča njihovi navzočnosti v vsakdanjosti otrok 

in odraslih. Ugotovila sem, da se kar nekaj teh stereotipov skriva tudi v ilustracijah Jelke 

Reichman, ki sem jih vzela za osnovo svojega diplomskega dela. Tako v teoretičen kot v 

raziskovalni del sem vseskozi vključevala primere del Jelke Reichman, ter jih tako precej 

natančno analizirala in vrednotila. V raziskovalnem delu sem preverila, kakšna je njena 

priljubljenost med današnjimi otroki in prišla do pričakovanega, pa vendarle zanimivega 

spoznanja, da so otroci še vedno zelo dovzetni za lepoto sveta, ki jih obdaja in da jo znajo 

občudovati ter se je veseliti tudi preko ilustracij. Tisti otroci, ki ilustratorsko govorico Jelke 

Reichman vzamejo za svojo, po njenem mnenju svet doţivljajo podobno, kot ga doţivlja 

sama. Navdih za svoje ilustracije išče v vsem lepem, kar jo obdaja, to lepoto pa s svojimi 

doţivetji in občutki ob njih nato prenaša v slikanice in jo deli z vsemi, ki jo znajo razumeti.  

 

Eden izmed ciljev, ki sem si jih zastavila na začetku diplomskega dela, je bil odgovoriti na 

vprašanje, v kolikšni meri je ilustracija na naslovnici knjige razlog za to, da si nekdo v 

knjiţnici izposodi knjigo oz. jo kupi v knjigarni. Kljub temu, da sem v teoretičnih izhodiščih 

večkrat naletela na potrditev svojega mnenja, da so otrokom pri izbiri slikanic 

najpomembnejše ilustracije na platnicah in med besedilom, mi je raziskava dala drugačen 

odgovor. Zanimivo, pa vendarle nekoliko nenavadno, da je prišlo do takšne razlike med 

teorijo in realnostjo.  

 

Vse, kar sem ob pisanju diplomske naloge prebrala, slišala, si izpisala in raziskala, me je 

naučilo, da so ilustracije poleg tega, da otroke pritegnejo k branju, predvsem izraz tako 

umetnika, ki jih je ustvaril, kot tudi prejemnika, ki jih izbere, ki so mu blizu, ker ţivijo v 

njem. Zato se mi zdi primerno zaključiti z mislijo znanega slikarja Vincenta van Gogha, ki je 

zapisal: »Svoje slike najprej sanjam, nato pa naslikam svoje sanje«. Sama pa v stilu Jelke 

Reichman dodajam, da mi je v veselje, ker ob njih sanjajo ter ţivijo svoje sanje tudi drugi. 
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 Kosovel, S. (1986). Medvedki sladkosnedki. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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11 PRILOGE 
 

Anketa o priljubljenosti Jelke Reichman 
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ANKETA 
Priljubljenost ilustracij Jelke Reichman 

 
 
Sem Andreja Šuštar, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti. V svoji 
raziskovalni nalogi bi rada ugotovila, kako so med učenci prve in druge triade priljubljene 
ilustracije Jelke Reichman in kako nanje vplivajo. Prosim te, da mi pri tem pomagaš, si 
vzameš čas ter odgovoriš na spodnja vprašanja.  
 
 
Spol (obkroţi):              deček                   deklica 
 
 
Starost:         6            7             8              9             10            11          12  let 
 
 
1. Ali rad/a bereš oz. listaš slikanice?    DA         NE 
 
 
2. Katero knjigo bi si izposodil/a v knjiţnici, či bi lahko izbiral/a med naslovi: 

a) Pehar suhih hrušk 

b) Ciciban 

c) Juri Muri v Afriki 

d) O Pustu in zakletem gradu 

e) Zajček sivi nagajivi 

 
 
3. Katero od teh knjig bi izbral/a, če bi videl/a tudi ilustracije na njihovih platnicah? 
 

a)                              b)                               c)                                  d)                            e) 
 

     
 

 
 
4. Kaj se ti pri izbiri knjige (slikanice) v knjiţnici zdi bolj pomembno? 

a) naslov knjige 

b) ilustracije na platnicah in v knjigi 

c) avtor knjige 
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5. Za vsako od spodnjih ilustracij obkroţi, v kolikšni meri ti je všeč. 
 

 
Lestev in sirček 

zelo 
 
 

 srednje  
 
 

malo 
 
 

nič 

 

 
Modrec 

zelo 
 
 

 srednje  
 
 

malo 
 
 

nič 

 
Strašni muc 

zelo 
 
 

 srednje  
 
 

malo 
 
 

nič  
Muca prede 

zelo 
 
 

 srednje  
 
 

malo 
 
 

nič 

 
 
 

6. V kvadratke pri spodnjih ilustracijah vpiši številke od 1 do 4, pri čemer številka 1 pomeni, 
da ti je ilustracija najbolj všeč, številka 4 pa, da ti je ilustracija najmanj všeč. 
 

 
Čudodelna torbica 

 
 

 

 
Siničke v nabiralniku 

 

 

 
Zvonko je baraba 

 

 

 
Tiva in čarodej 
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7. Dva ali več ilustratorjev je ilustriralo isto delo istega avtorja. Označi, katera od ilustracij 
različnih ilustratorjev ti je v posameznih primerih najbolj všeč, tako da  obkroţiš črko nad njo! 
 

 

 
 

LEVI 
DEVŢEJ 

A 

 

B 

 

 
 
 
 
 

ZLATA 
LADJA 

A 
 

 

B 

 
 
 
 

NANA 
MALA 
OPICA 

A 

 

B 

 

C 

 

 
 
 
 
 

PESTRNA 

A 

 

B 

 
 
 
 
 

SONČNICA 
NA RAMI 

A 

 

B 
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8. Kako se počutiš ob opazovanju ilustracij Jelke Reichman? Obkroţiš lahko več trditev, s 
katerimi se strinjaš! 
 

a) Svet se mi začne zdeti lepši. 

b) Postanem ţalosten, ker ljudje in ţivali v resnici niso tako prijazni kot na slikah. 

c) Spomnim se lepih stvari, ki sem jih kdaj doţivel. 

d) Spomnim se dogodkov, ko me je bilo strah, ko ni bilo lepo. 

 
 
9. S katerimi besedami bi lahko opisal ilustracije Jelke Reichman? Podčrtaj jih! 

TOPLE       TEMNE       PRIJAZNE       HLADNE       VESELE       NEPRIJAZNE       

SVETLE         ZANIMIVE       DOLGOČASNE       ŢALOSTNE       STRAŠNE       LJUBKE 

 
10. Dobro si oglej slike in obkroţi DA pri trditvah, s katerimi se strinjaš in NE pri tistih, s 
katerimi se ne strinjaš. 
 

a) Otroci na slikah so prijazni.              DA NE 

b) Ţivali so videti nevarne.                    DA NE 

c) Vsi se imajo radi. DA NE 

d) Na sliki so ljudje, ţivali in rastline bolj pravljični kot resnični. DA NE 

e) Rad/a bi ţivel/a v takem svetu, kot je na slikah. DA NE 

f) Volk na sliki je premalo strašen. DA NE 

g) Cvetoča veja in metulji so ravno takšni, kot jih vidimo v naravi. DA NE 

 
11. a)  Katero od ilustracij bi prilepil/a pod svoj spis o prijazni kokoši? Obkroţi! 
 

  

 
b) Katero ilustracijo bi prilepil/a pod svoj spis o strašnem volku? Obkroţi! 
 

 
 

 


