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POVZETEK 

Diplomsko delo Slikanice brez besed obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so 

predstavljene tri različne teorije o slikanici, ki opisujejo različne definicije slikanice, njeno 

parabesedilo, delitev glede na delež besedila, njen izvor in interakcijo med besedilom in 

slikami. Opisani so tudi elementi, ki sestavljajo slikanico ter večnaslovniška lastnost slikanic 

oziroma njen dvojni naslovnik. V nadaljevanju sta po teoriji Marije Nikolajeve analizirani dve 

slikanici brez besed Dvanajst mesecev in Deček in hiša. V empiričnem delu so opisane 

dejavnosti »branja« slikanic brez besed, ustvarjanja lastnih ilustracij prebranih slikanice brez 

besed in ustvarjanja lastne slikanice brez besed.  

Pri empiričnem delu sta sodelovala dva otroka (deček in deklica, oba stara 7 let) ter odrasla 

ženska (46 let) in moški (52 let). Vsi so »prebrali« slikanici brez besed Dvanajst mesecev in 

Deček in hiša in povedali svojo interpretacijo zgodbe; te sem potem primerjala med seboj. 

Deček in deklica sta slikanici brez besed ilustrirala še z lastnimi ilustracijami in ustvarila tudi 

lastno slikanico brez besed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: slikanice brez besedila, teorije slikanice, večnaslovništvo, analiza 

slikanic, dejavnosti s slikanicami brez besed. 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis is titled Wordless Picture Books and consists of a theoretical and empirical part. 

Firstly, three different theories on picture books are represented. There are many different 

definitions of picture books. They are divided according to the quantity of the text, the 

creative process and the interaction between the text and the illustrations. In addition the 

paratext of picture books is described. Secondly, two examples of wordless picture books 

titled Dvanajst mesecev and Deček in hiša are analyzed using the theory by Marija 

Nikolajeva. Furthermore in the empirical part there are three activities described. These are 

»reading« wordless picture books, creating one's own illustration of previously read wordless 

picture books and creating one's own picture book.  

In the empirical part two children, a boy and a girl (both of them 7 years old), and two adults, 

a woman (46 years old) and a man (52 years old) participated in the “reading” activity. All of 

them “read” wordless picture books Dvanajst mesecev and Deček in hiša to me and told me 

how they interpreted the story. Later, I compared their interpretations. Besides that, the boy 

and the girl also created their own illustrations of the wordless picture books they read. Last 

but not least, the children create their own picture book as well.  
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UVOD 
 

Branje spodbuja vsestranski razvoj otroka, zato je priporočljivo, da otrok bere knjige že v 

predšolskem obdobju. Primerne knjige za predšolskega otroka so slikanice, saj imajo veliko 

ilustracij in malo besedila.  

 

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

marveč povsem samosvoja knjižna celota s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi 

specifičnim zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige.« (Kobe, 1987, str. 

33) 

 

Slikanice so knjige, ki zgodbo pripovedujejo preko slik in besedila; za njih se pogosto 

predpostavlja, da so namenjene samo otrokom. V resnici so slikanice ena najbolj tipičnih 

predstavnic knjig, ki so večnaslovniške oziroma so namenjene bralcem vseh starosti. (Beckett, 

2013) Ustvarjalci slikanic vedo, da otroci v predšolskem obdobju še ne znajo brati in da jim 

slikanice berejo starši oziroma drugi odrasli, zaradi česar v slikanico vključijo tudi vsebine, ki 

so zanimive za odraslega bralca. (Nikolajeva, 2003)  

 

Posebna lastnost slikanice je, da vsebuje dva nivoja komunikacije, in sicer vizualnega in 

verbalnega. Med njima se vzpostavi interakcija, ki močno vpliva na način, na katerega si 

bralec interpretira zgodbo, saj si verbalno in vizualno besedilo lahko nasprotujeta, se 

dopolnjujeta ali se podvajata. (Nikolajeva in Scott, 2001) 

Posebna vrsta slikanic so slikanice brez besedila, ki zgodbo pripovedujejo samo preko 

ilustracij in bralca aktivno vključujejo v proces ustvarjanja zgodbe, saj mora ta sam ubesediti 

zgodbo slikanice. Ta vrsta slikanic še posebej pritegne bralce vseh starosti, saj odsotnost 

besedila v njih dopušča bralcu popolno svobodo pri interpretaciji, v katero vsak bralec lahko 

vključi svoje izkušnje in znanje.  

Cilj diplomske naloge je predstaviti različne teorije o slikanici ter spoznati interpretacije 

slikanic brez besed različnih bralcev in jih med seboj primerjati. Cilj diplomske naloge je tudi 

ugotoviti ali bosta pri branju slikanic brez besed uživala tako odrasla kot otroka.  
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TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bom predstavila tri različne teorije o slikanici, in sicer teorijo Dragice 

Haramija in Janje Batič, teorijo Marije Nikolajeve in Carole Scott in teorijo Sandre L. 

Beckett. Osredinila se bom na opis izhodišča, iz katerega posamezna teorija izhaja ter 

navedbo definicije slikanice ter njeno klasifikacijo. Po teoriji Marije Nikolajeve in Carole 

Scott in njuni klasifikaciji slikanice bom nato analizirala še dve izbrani slikanici, in sicer 

slikanico Deček in hiša, avtorice Maje Kastelic in slikanico Dvanajst mesecev, avtorice 

Marije Lucije Stupica.  

 

1. TEORIJA SLIKANICE PO MARIJI NIKOLAJEVI  

V monografiji z naslovom How picture books works Marije Nikolajeve in Carole Scott 

avtorici slikanice proučujeta glede na interakcijo med ilustracijami in besedilom. Opredelita 

tri vrste interakcije, ki se pojavljajo med besedilom in ilustracijo in interakcijo opisujeta tudi v 

različnih vidikih zgodbe. Slikanico razdelita tudi glede na njeno izvirnost in obliko.  

 

 

Slika 1: Marija Nikolajeva - How Picturebooks Work 

V monografiji How Picturebooks Work Marija Nikolajeva in Carole Scott raziskujeta 

dinamičen odnos med besedilom in ilustracijami v slikanicah. Avtorici sta mnenja, da je 

slikanica posebne vrste medij in ločen žanr v otroški literaturi, ki otroka pripravi na 

druge medije. V monografiji razvijeta posebno teorijo, izrazoslovje in kriterije za 

obravnavo oblike slikanice. 

(https://books.google.si/books?id=EbCfCLUOZD0C&redir_esc=y) 
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Slikanica ni eden od žanrov mladinske književnosti, temveč je kombinacija le-teh. Je 

sintetični medij, saj združuje verbalno in vizualno, bralec pa bistvo dojame šele preko njunega 

sodelovanja. Bralec ni tvorec besedila, je pa izvajalec in prejemnik hkrati. Ustvarjalci slikanic 

se zavedajo, da njihovo občinstvo obsega ne samo otroke, temveč tudi odrasle, ki v stik s 

slikanicami pridejo, ko jih berejo otrokom, zaradi česar jih v slikanici tudi upoštevajo. 

(Nikolajeva, 2003, str. 5) 

 

 

1. 1. NAČINI BRANJA SLIKANICE 
Teorija o bralčevem odzivu razlaga, da bralec lahko slikanico bere na način, da s svojim 

znanjem, izkušnjami in pričakovanji zapolnjuje vrzeli, ki jih ustvarjata besedilo in slika v 

slikanici. Ker se izkušnje in znanje vsakega posameznika razlikujejo, so različne tudi 

interpretacije iste zgodbe (Nikolajeva, 2003, str. 6) Vrzeli, oz. bele lise, kot jih poimenuje dr. 

Veronika Rot Gabrovec (2003), so tudi eden od razlogov, da so slikanice primerne za bralce 

vseh starosti, saj slikanica ne določa načina, na katerega morajo biti vrzeli zapolnjene, ampak 

to prepušča bralcu. Ta lahko tako ne glede na starost aktivno sodeluje pri ustvarjanju zgodbe. 

V primeru, da slikanica ne vsebuje vizualnih ali verbalnih vrzeli, slikanica bralca izključi iz 

ustvarjanja zgodbe in ga ne spodbuja k razmišljanju in uporabi domišljije. (Nikolajeva, 2003, 

str. 9)  

K bralcu usmerjena semiotika trdi, da mora imeti bralec določeno literarno predznanje, 

oziroma da mora biti bralec seznanjen s sklopom kod, ki jih uporablja pošiljatelj, če hoče 

razbrati sporočila književnih besedil. Literarno znanje si je možno tudi pridobiti. (Nikolajeva, 

2003, str. 6)  

Hermenevtična analiza medtem razlaga, da lahko bralec slikanice bere tudi po načelu od 

celote k podrobnostim. To pomeni, da se bralec ves čas branja iz celote vrača nazaj na 

podrobnosti zgodbe, ki mu vsakič znova poglobijo razumevanje slikanice. Ta proces ves čas 

ponavlja in tako se proces odkrivanja novih podrobnosti in poglabljanja razumevanja vsebine 

slikanice pravzaprav nikoli ne konča. (prav tam, str. 7)  
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1. 2. IZVIRNOST SLIKANICE 
M. Nikolajeva in C. Scott (2001) slikanice po izvoru delita na: 

- avtorske slikanice, 

- avtor in ilustrator kot ekipa (Beatrix Potter : The Tale of Peter Rabbit, 1902), 

- eno besedilo, ilustrirano s strani več ilustratorjev (Hans Christian Andersen: 

Thumbelina, 1907), 

- avtorji slikanic ilustrirajo besedila drugih (Charlotte Zolotow in Maurice Sendak: Mr. 

Rabitt and the Lovely Present, 1962). 

 

 

1. 3. INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 
 

1. 3. 1. Vrste interakcije med besedilom in ilustracijo 
Edinstven značaj po mnenju M. Nikolajeve in C. Scott (2001) slikanici daje kombinacija 

verbalne in vizualne komunikacije. Teoretičarki poudarjata pomen interakcije med njima in jo 

delita v tri kategorije: 

- simetrična interakcija, 

- komplementarna interakcija, 

- stopnjevana interakcija. 

V slikanici s simetrično interakcijo besedilo in slike pripovedujejo isto zgodbo, v slikanici s 

komplementarno interakcijo si besedilo in slike medsebojno zapolnjujejo vrzeli, v slikanici s 

stopnjevano interakcijo pa besedilo poudarja in presega pomen slik ali obratno, kar ustvari 

razliko med pripovedjo slik in besedila. (Nikolajeva, 2003, str. 8) 

V primeru, če je razlika med pripovedjo slik in besedila velika, se lahko razvije tudi 

kontrapunktna oz. protislovna interakcija, pri kateri skupno sporočilo slik in besedila preseže 

posamezno sporočilo obeh vrst komunikacije. Skrajna oblika protislovne interakcije je 

kontradiktorna interakcija, pri kateri slike in besedilo oblikujejo dvoumno sporočilo. 

(Nikolajeva, 2003, str. 8) 
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1. 3. 2. Oblike knjige glede na interakcijo med besedilom in ilustracijo 
Ekstrema interakcije med besedilom in ilustracijami sta besedilo brez slik in slikanica brez 

besedila. Ta sta nadaljnje deljena glede na to, ali je njuna vsebina pripovedna ali ne.  

 PRIPOVEDNO DELO NEPRIPOVEDNO DELO 

BESEDILO BREZ SLIK  Zgodbe. 

Pesmi (C. M. Barker), 

slovarji, nefantazijska 

besedila. 

SLIKANICA BREZ 
BESEDILA  

Pripovedne slike 

(Jan Ormerod: Sunshine, 

1981) 

Razstavne knjige, slikovni 

slovarji (Baby's First 

Things). 

Tabela 1: Slikanice glede na interakcijo med besedilom in ilustracijo po Mariji Nikolajevi in Carole Scott 

 

1. 4. INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO V RAZLIČNIH VIDIKIH 
ZGODBE 

1. 4. 1. Prizorišče 
Prizorišče zgodbi določi časovni okvir in kraj in nam prikaže okolje, v katerem se zgodba 

dogaja. Lahko je integralno, kar pomeni, da se zgodba ne bi mogla dogajati nikjer drugje ter 

da je prizorišče bistvenega pomena, lahko pa služi le kot ozadje. Integralna prizorišča morajo 

biti realistična oziroma avtentična. Iz podrobnosti notranjih prizorišč dobimo veliko 

informacij o času dogajanja zgodbe in družbenem položaju nastopajočih likov. Zunanja 

prizorišča medtem lahko opisujejo različne dežele, naravne pojave (npr.: letni časi) in 

domišljijske dežele. Funkcija prizorišča je tudi vzbujanje pričakovanj v povezavi z žanrom 

(npr.: pravljice, živalske zgodbe). Za zgodbe v določenih zgodovinskih obdobjih je 

pomembno, da je prizorišče pravilno zasnovano, da poda pravilne informacije o obdobju, v 

katerem se zgodba dogaja. Bralec skozi prizorišče namreč spoznava opisano obdobje in s tem 

pridobiva znanje. Prizorišče včasih vzbuja tudi nostalgična čustva ali nosi ideološko 

sporočilo. Natančnost je pomembna tudi pri vizualni upodobitvi prizorišča in pri izbiri 

likovnega sloga, saj ta vzbudi čustven odziv pri bralcih. Prizorišča lahko nakazujejo tudi 

karakter likov. Ta se lahko kaže skozi okolje, v katerem je lik upodobljen (je vedno notri, 

vedno zunaj, videz njegove sobe ipd.). Je tudi bistven sestavni del vsebinskega razvoja 

zgodbe, ki dinamiko dogajanja lahko ponazori v dramatičnih spremembah v okolju. S 

kontrasti lahko upodobi nasprotja tipa dom ─ tujina, kmetija ─ mesto, varnost ─ nevarnost ter 

konflikte v zgodbi. Upodobi lahko različne procese v človekovem življenju in težave, ki se 
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pojavijo v njih, prikaže z upodobitvijo lika v »skrajnih« okoljih, kot so vojne, katastrofe ali 

neznan kraj. Prizorišče je lahko tudi edina vsebina slikanice. Glede sodelovanja ilustracij in 

besedila v elementu prizorišča obstaja več načinov. Prizorišče je lahko podano z besedilom, s 

slikami ali na oba načina. Za prikaz prizorišča je bolj učinkovita vizualna komunikacija, saj 

prizorišče lahko dejansko prikaže ter bralcu pusti, da se sam razgleda po prostoru. Verbalna 

komunikacija medtem določi, kaj bo bralec videl. V nekaterih slikanicah prizorišča sploh ni, 

ampak so v ilustracijah upodobljene samo osebe in predmeti. V drugih je prizorišče v slikah 

podrobno narisano. Za upodobitev prizorišča ilustratorji uporabljajo različne tehnike: 

panoramski pogled, pogled od daleč, pogled s srednje razdalje, pogled ob blizu, 

multiprizorišča (več prizorišč znotraj enojne ali dvojne strani). (Nikolajeva, 2003, str. 9─11)  

 

1. 4. 2. Karakterizacija 
Zunanji opisi karakterjev so lahko verbalni ali vizualni in se med seboj lahko podvajajo ali si 

nasprotujejo. Verbalni opisi so pri karakterizaciji najbolj praktični za prikaz imen, podatkov o 

sorodstvenih povezavah, starosti in spola, saj tega vizualno ne moremo prikazati. Včasih v 

ilustracijah slikanice zasledimo like, ki jih v besedilu ni ali obratno. Liki, ki se pojavijo le v 

besedilu ali le v ilustracijah, služijo kot ozadje zgodbe ali za dodatno osvetljevanje glavnega 

lika. Verbalna komunikacija je ravno tako najboljši način za opis psiholoških značilnosti lika. 

Nekatere značilnosti (npr.: čustva) sicer lahko ponazorimo z ilustracijo, vendar večine kljub 

temu ne (npr.: pogum, pridnost, nedolžnost). Zunanji in notranji govor likov je največkrat 

izražen verbalno, vendar ga avtorji včasih izrazijo tudi vizualno, in sicer v stripih, z oblački z 

besedilom. Včasih je vizualna pripoved boljše sredstvo za sporočanje stanja notranjega sveta 

lika kot verbalna, saj lahko ilustrator z ilustracijami upodobi kompleksne vsebine, ki bi v 

verbalni obliki presegle dovoljeno količino besedila v slikanici. Dejanja junakov so prikazana 

tako verbalno kot vizualno, zaradi česar se opisa lahko dopolnjujeta ali si nasprotujeta. Za 

prikaz junaka v prostoru in prikaz psiholoških odnosov v zgodbi so bolj primerne ilustracije. 

Nekatere zgodbe so bolj usmerjene v pripovedovanje dejanj in odnosov, druge pa na notranji 

svet likov. Značaji v slikanicah so bolj statični in linearni, saj se slikanica bolj osredotoča na 

dogajanje. (Nikolajeva, 2003, str. 12─13) 

 

1. 4. 3. Perspektiva 
Perspektiva je lahko perspektiva verbalnega ali vizualnega. Pri verbalnem gre za položaj, iz 

katerega pripoveduje pripovedovalec, medtem ko gre pri vizualnem za dobesedno 
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perspektivo, iz katere nam ilustrator prikaže dogajanje. Pomembna je razlika med tem, kdo 

govori (pripovedni glas) in kdo gleda (zorni kot). Možnosti introspekcije v slikanicah so 

omejene, vendar subjektivni zorni kot ni čisto izključen, saj junakova občutja lahko izrazimo 

z obrazno mimiko, položajem, barvami in drugimi grafičnimi sredstvi. Prikaz dogajanja iz 

najširšega zornega kota ilustratorji prikažejo s panoramskim pogledom na prizorišče ali s 

hkratno upodobitvijo več vzporednih dogodkov oz. številnih likov na različnih krajih, česar 

verbalno besedilo ne more. Ker ilustracija pripoveduje zgodbo, slikanica ne rabi 

pokroviteljskega pripovedovalca, zaradi česar sta verbalno in vizualno besedilo v perspektivi 

nezdružljiva. V slikanicah prevladuje vseobsegajoča perspektiva, vendar lahko naletimo na 

neskladje verbalne in vizualne perspektive, kadar besedilo zagovarja otrokov zorni kot, 

perspektiva vizualne pripovedi pa zorni kot odraslega. Problem prvoosebnega pripovedovanja 

v slikanici je, da ilustrator težko ilustrira zgodbo s perspektive prve osebe, kar povzroči tudi 

zmedo pri otroku, ko je soočen z dvojno obliko fokalizacije. Pripoved slikanice je 

prvoosebna, perspektiva ilustracije pa vseobsegajoča, kar povzroči neskladje med 

perspektivama. (Nikolajeva, 2003, str. 13─14) 

 

1. 4. 4. Čas in gibanje 
Dva pomembna vidika pripovedi, ki ju verbalna raven komunikacije lahko dobro izrazi, sta 

kavzalnost in temporalnost. Vizualno se ti dve značilnosti izrazita težje, saj čas lahko 

nakažemo le s sklepanjem. Vizualno ga lahko upodobimo s pomočjo ur, koledarjev, sončnega 

vzhoda in zahoda ter letnih časov (skozi zaporedje prizorov). Verbalni jezik medtem bolj 

natančno opredeli časovni okvir dogajanja. Za ponazoritev gibanja ilustratorji uporabljajo 

različne tehnike, grafične simbole izposojene od stripov in fotografije in interakcijo med sliko 

in besedilom. Najpogostejša tehnika, ki jo ilustratorji uporabljajo, je simultana sukcesija. To 

je zaporedje upodobitev človeške figure v časovno ločenih trenutkih, ki jih gledalec dojema 

kot celoto, saj se dogajajo v strogo določenem zaporedju. Spremembe, ki se pojavijo v vsaki 

naslednji sličici, kažejo na časovno razliko med prejšnjim in naslednjim prizorom. 

Ponavljanje ilustrator lahko uprizori z ilustracijo dogodkov v krogu. Ilustracijo bralec lahko 

bere v katerikoli smeri, začne pa lahko pri katerikoli ilustraciji. Gibanje skozi ilustracije lahko 

ilustrator ponazori tudi z zaporedjem ilustracij. V primeru, če je časovni okvir zgodbe že 

naveden v besedilu, tega načina ne uporabimo. Dogajanje ilustratorji velikokrat upodobijo 

tako, da na levi strani upodobijo potegavščino, na desni pa posledice. Leva in desna stran v 

slikanici sta tako dobili imeni »domača stran« in »tuja stran«. Leva (domača) stran pogosto 



8 

 

vzpostavi določeno situacijo, ustvari občutek varnosti, ki jo desna nato poruši oziroma vnese 

v zgodbo elemente razburjenja in nevarnosti. (Rhedin, 1993) 

Dogajanje zgodbe se dogaja od leve proti desni. Iz ilustracij ne moremo razbrati, koliko časa 

je minilo med ilustracijama, zato težko določimo trajanje in ritem ilustracij, kar pri verbalnem 

besedilu lahko. Čas dogajanja se torej opredeljuje kot ničen, diskurz pa neskončen. Preskoki 

med dogodki so verbalno lahko omejeni (nekaj ur, dni, let) ali neomejeni (hodil je dolgo, 

dolgo časa), eksplicitni (točno naveden pretekli čas) ali implicitni. Vizualni so medtem le 

nedoločni in implicitni, če čas ni ponazorjen z uro. V takih primerih, ko čas ni določen, se za 

vrsto preskoka odločijo bralci sami. (Nikolajeva, 2003) 

 

1. 4. 5. Modalnost 
Zgodbo v slikanici lahko bralec dojema kot objektivno ali subjektivno. Če ilustracije in 

besedilo opisujejo realistične dogodke in kraje, bo bralec zgodbo dojel kot objektivno, če pa 

bodo opisi prikazovali stvari in dogodke, ki se ne morejo zgoditi v realnem svetu, bo zgodbo 

dojel kot subjektivno. Dvoplastnost zgodbe se najlažje ponazori z verbalnim besedilom. 

Nekaterim ilustratorjem vseeno uspe namigniti, da se realen svet poveže s fantastičnim, 

dvomom, željo itd. To naredijo z nekaterimi standardnimi sredstvi (upodobijo mitološka 

bitja). Poleg objektivnosti in subjektivnosti bralec v zgodbi lahko zazna tudi verjetnost, 

možnost, neverjetnost, željo, nujnost, ukaz idr. Najbolj zanimive vrste modalnosti po 

Nikolajevi (2003, str. 20) so indikativna (izraža objektivno resnico), optitativna (izraža željo) 

in dubitativna (izraža dvom). Modalnost se najbolje izrazi verbalno, vendar s pomočjo 

podrobnosti v ilustracijah tudi ilustrator lahko usmeri bralca k odkritju prave modalnosti. To 

stori z uporabo standardnih sredstev (npr.: nebo pobarva rdeče, v zgodbi upodobi mitološka 

bitja idr.). Bralec tako domneva, da se dogodek dogaja v domišljijskem svetu in da liki niso 

resnični. V nekaterih slikanicah besedilo in ilustracija ne nakazujeta na resničnost ali 

neresničnost zgodbe in mora bralec modalnost določiti sam, vendar ga potem podrobnosti 

prisilijo v izbiro. Modalnost besedila in ilustracij si včasih tudi nasprotujeta, kar bralca lahko 

pusti v dvomih, ali je zgodba resnična ali ne. Pogosto avtor bralcu šele na koncu z določeno 

podrobnostjo da vedeti, da se je celotna zgodba dogajala v sanjah, čeprav je bila prikazana kot 

resnična, kar bralca pogosto razočara. 
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1. 4. 6. Figurativni jezik 
Besede in slike v slikanici lahko sodelujejo tako, da ustvarijo ikonobesedilo. Slike lahko 

izboljšajo verbalni figurativni jezik v slikanici, z njimi pa se zelo lahko pokaže tudi 

personifikacijo v sliki. Nekateri ilustratorji verbalne metafore v ilustracijah upodobijo 

dobesedno, kar izpade humoristično in preseneti bralca, v ilustracijah pa pogosto upodobijo 

tudi nesmiselne besede iz besedila, ki še nimajo svoje podobe. Tudi avtorji besedila včasih 

ubesedijo stvari, narisane v ilustracijah in jim dajo verbalno obliko. S takšno uporabo jezika v 

slikanicah ta dobi umetniški pomen. (Nikolajeva in Scott, 2001) 

 

• Metafikcija 

Metafikcija je lahko tehnika pripovedi v slikanici. Je stilsko orodje za uničenje iluzije 

realnosti in prikazovanje le-te v fikciji. Metafikcija se lahko obrne neposredno na bralca z 

besedami: »Hočeš vedeti več? Obrni stran!« (Nikolajeva in Scott, 2001) 

 

• Okvirjanje 

Okvirjanje je ključno v metafikciji. Verbalno besedilo si nasprotuje na vsaki stopnji zgodbe, 

linearnost besedila pa bralca spodbudi, da išče smiselno zaporedje branja. Vizualnost je lahko 

dojeta v kateremkoli zaporedju in vsa naenkrat. Poseben način okvirjanja je »mis-en-abyme« 

oziroma besedilo (vizualno ali verbalno) vstavljeno v drugo besedilo kot njegova miniaturna 

replika (slika v sliki). (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 224─225) 

 

• Intertekstualnost 

Intertekstualnost poudarja obstoj drugih realnosti izven danega besedila z nanašanjem na 

lastna ali druga literarna dela. Dve ali več del povezuje z ironijo, s parodijo, neposrednim 

navajanjem idr. Deluje na vizualni in verbalni ravni in je lahko simetrično ali kontradiktorno. 

Variacije intertekstualnosti so: sprememba prizorišča, obrnjene vloge (trije volkci in zloben 

pujs). Intertekstualnost bralca aktivno vključuje v dekodiranje zgodbe, bralec pa mora poznati 

vključene zgodbe, da povezave v zgodbi razume. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 227─235) 

 

 

1. 4. 7. Parabesedilo slikanic 
Parabesedilo v slikanici nosi veliko vlogo, saj lahko oblika celotne slikanice oblikuje zgodbo. 

Ta se lahko začne že na naslovnici in konča na zadnji platnici, papirji na koncu pa lahko 
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nosijo pomembne informacije. Ker je besedila v slikanicah malo, že sam naslov včasih 

vsebuje velik del zgodbe. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 241) 

 

• Format 

Format slikanice vpliva na bralčevo dojemanje knjige in je velik del njene estetske celote. 

Pomembna lastnost slikanice je njena usmerjenost. Pogosta je ležeča pozicija, ker omogoča 

horizontalno pripovedovanje, ki je najboljši za upodabljanje prostora in gibanja. Nekateri 

ustvarjalci si izberejo stalno obliko formata svojih slikanic in jo uporabljajo ves čas, medtem 

ko drugi ustvarjalci ustvarjajo slikanice različnih formatov, kar nakazuje na to, da format 

izberejo glede na to, kaj želijo s slikanico sporočiti. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 241─242)  

 

• Naslov 

Naslov je pomemben del besedila, saj se mnogi na podlagi naslova odločijo, ali bodo knjigo 

vzeli ali ne. V naslovu se najpogosteje znajde ime glavnega junaka, glavno ime junaka in 

njegov vzdevek ali naziv (npr.: Radovedni George), glavno ime junaka in kraj ali skupina 

karakterjev. Popularen je naslov z začetkom Zgodba o …, Pravljica o … Naslov z imenom 

junaka služi obveščanju o vsebini knjige, vrsti zgodbe (pustolovska, živalska) ter občinstvu, ki 

mu je namenjena (fantje navadno izberejo knjigo s fantovskim glavnim junakom, deklice z 

dekliškim glavnim junakom). Naslov je lahko tudi predmet, ki je glavni lik zgodbe (Samov 

medvedek). Naslov lahko razjasni ali nasprotuje vsebini zgodbe in je včasih skrivnosten ali pa 

dvoumen, lahko je simboličen, razkriva način pripovedi, konflikt zgodbe, problem in 

perspektivo. Včasih je v nasprotju s pripovedovalcem v knjigi, saj je podan v prvi osebi, 

pripoved v knjigi pa je nato tretjeosebna. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 242─245) 

 

• Naslov in naslovnica 

Naslovnice imajo vedno sliko in naslov. Slika je lahko enaka eni od ilustracij v knjigi ali pa je 

popolnoma unikatna. Če je slika podobna eni od ilustracij v knjigi, skupaj z naslovom napove 

vsebino in izda nekaj informacij o zgodbi knjige, njenemu žanru in ciljnem občinstvu. 

Razumevanje naslova olajša uporaba drugačnega fonta pisave (npr.: naslov slikanice The 

Jaguar je napisan v črkah, ki so pikaste kot jaguar), vendar je naslov v drugačnem fontu 

najpogosteje napisan šele na strani za naslov, ki pa je za naslovnico. Na naslovnico avtor 

najpogosteje uvrsti ilustracijo z dogodkom, za katerega meni, da je najbolj zanimiv ali 

dramatičen, vendar ta ne sme izdati celotne vsebine knjige. Naslovnica je velikokrat 



11 

 

uokvirjena, kar ustvari distanco med ilustracijo in bralcem. (Nikolajeva in Scott, 2001, 

245─247)  

 

• Sprednji in zadnji listi 

Sprednji in zadnji listi so največkrat beli in nevtralni ali pa jih sploh ni. Vse pogosteje so 

uporabljeni kot parabesedilo, torej del zgodbe in vsebujejo dodatne informacije o zgodbi. 

Zgodba se včasih začne že na njih. Na njih je lahko upodobljen glavni junak, ki dela različne 

stvari, ki v knjigi niso bile omenjene, kar lahko nakazuje na nove dogodivščine junaka. 

Upodobljeni so lahko že videni motivi iz ilustracij, motivi povezani z zgodbo ali zemljevidi 

(predvsem v pustolovskih slikanicah). Material, iz katerega so, lahko napoveduje vsebino 

knjige, listi sami pa lahko vplivajo tudi na način pripovedovanja in našo interpretacijo 

slikanice. Največkrat so spredaj in zadaj enaki, lahko pa so tudi različni in nakazujejo na 

spremembe, ki so se zgodile v knjigi. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 247─250) 

 

• Zadnja platnica 

Zadnja platnica pogosto skupaj z naslovnico tvori skupno sliko. Na zadnji strani so redko 

kakšne informacije, ki bi se navezovale na zgodbo, pogosto pa je namenjena povzetku 

zgodbe, predstavitvi avtorja, mnenja, priporočilu o starosti bralcev, včasih didaktičnim 

nalogam in izobraževalnim dejstvom. Bralec zadnji strani najpogosteje ne nameni nobene 

pozornosti, kljub temu pa nekateri avtorji ključno informacijo umestijo na zadnjo stran 

slikanice ali pa zadnja stran bralca spet popelje na začetek in nakaže, da se zgodba tam 

ponovno začne in tako nikoli ne konča. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 250─253) 

 

• Intraikonično besedilo  

Intraikonično besedilo opomni na prisotnost avtorja in služi kot alternativno besedilo, ki lahko 

preusmeri smer pripovedi. (Nikolajeva in Scott, 2001, str. 235─239) M. Nikolajeva in C. Scott 

(2001) navajata več načinov interakcije besedila v ilustraciji. 

1. Besedilo in ilustracija sta lahko popolnoma ločena (besede so na svoji strani, 

uokvirjene ali na robu strani). 

2. Lahko sta funkcijsko ločena (slike prikazujejo, besedilo pripoveduje), vendar se 

slike pojavljajo ob, nad, med besedilom, znotraj besedila. Ne vplivajo drug na 

drugega. 
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3. Besedilo je vključeno v ilustracije v oblačkih, kar označuje prisotnost 

verbalnega besedila. V ilustracijah se pojavljajo oznake, počutja in vzdihi (oh, ah, 

bum), oznake na soli, marmeladi, moki. Besedilo in ilustracije so v harmoniji z 

intraikoničnim besedilom.  

4. Besedilo je zapisano znotraj ilustracije in ni posebej okvirjeno in tako »vdira« v 

ilustracijo. Neprestano je v konfliktu z intraikoničnim besedilom, ki se pojavlja v 

obliki napisov na škatlah, dialoga v oblačkih, naslovih časopisov, oglasih idr. 
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2. TEORIJA SLIKANICE PO SANDRI L. BECKETT 

Sandra L. Beckett se v monografiji Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages osredotoča 

na slikanice predvsem z vidika njihovega naslovnika, ki obsega bralce vseh starosti. Beckett 

(2013) tovrstne slikanice poimenuje 'crossover picturebooks', medtem ko v slovenščini knjige 

z več naslovniki opisujemo kot knjige z dvojnim naslovnikom, oziroma tovrstno literaturo 

poimenujemo večnaslovniška mladinska književnost. Slednji termin je po najsodobnejših 

teorijah mladinske književnosti nadgradnja termina dvojni naslovnik. (Blažić, 2011, str. 15‒

16) Sama bom v besedilu diplomskega dela izraz 'crossover literature' prevajala kot 

večnaslovniška književnost, izraz 'crossover picturebooks' pa kot slikanice za vse starosti.  

 

Slika 2: Sandra L. Beckett - CROSSOVER PICTUREBOOKS: A Genre for All Ages 

Sandra L. Beckett v monografiji Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages 

slikanice uvršča med literaturo, ki je namenjena bralcem vseh starosti. Avtorica razlaga, 

da so slikanice tradicionalno predstavljene kot literatura za otroke, ampak da jih imajo 

številni avtorji in ilustratorji na podlagi kompleksnega dialoga med ilustracijami in 

besedilom, izvirnih ilustracij in formatov ter zahtevne vsebine za pripovedno obliko, ki 

lahko nagovori katerokoli starostno skupino. V monografiji Beckett obravnava 

mednarodni izbor slikanic, ki spadajo med literarna dela, primerna za bralce vseh 

starosti, med drugim tudi umetniške slikanice (Artist's Books), slikanice brez besed 

(Wordless Picturebooks) in slikanice slavnih (Celebrity Picturebooks). 

(https://www.amazon.com/Crossover-Picturebooks-Childrens-Literature-

Culture/dp/0415730376) 
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S. L. Beckett (2013, str. 16) pravi: »slikanice za vse starosti so dela sestavljena iz več nivojev, 

primerna za vse starosti, saj omogočajo različne načine branja, ki so odvisni od starosti in 

izkušenosti bralca. […] Otroci, mladostniki in odrasli slikanice za vse starosti berejo iz 

različnih perspektiv, vendar vsi lahko doživijo enako prijetno bralno izkušnjo.«  

Čeprav je večnaslovniška književnost zdaj že širše poznana kot ločena literatura, je izraz 

večnaslovniška še vedno pogosto uporabljen za opisovanje otroških in mladostniških 

romanov, branih s strani odraslih. (Beckett, 2013, str. 1) Z večnaslovniškega vidika se 

slikanicam posveča premalo pozornosti, kljub temu da so bolj kot ostali žanri namenjene 

vsem starostnim skupinam.  

Slikanice so po mnenju različnih teoretikov posebna kategorija pripovedne oblike. Kimberley 

Reynolds (2007, str. 16─17) inovativnost slikanice pripisuje dejstvu, da ta vsebuje tako 

vizualno kot verbalno komunikacijo. David Lewis (1990) medtem meni, da je za to kriva 

njihova neizogibna množinska (plural) narava. Današnje slikanice neprenehoma preizkušajo 

meje, ki so tradicionalno vladale tej zvrsti. (Beckett, 2013, str. 2)  

Bralce več generacij slikanice za vse starosti privabijo s svojo kontroverzno vsebino, 

kompleksnim dialogom med slikami in besedilom ter inovativnimi slikami. Zaradi bralcev 

različnih starosti tovrstne slikanice nudijo tudi izkušnjo sodelovalnega oziroma skupnega 

branja otrok in odraslih. (Beckett, 2013, str. 2)  

Slikanica je bila izvirno videna kot zvrst za otroke, različni avtorji pa so jo opisovali kot 

izkušnjo pretežno za otroke ali slike namenjene mladim otrokom. Regina Hayes jih medtem 

poimenuje »bridge books«, saj meni, da predstavljajo povezavo med tradicionalno slikanico 

in daljšimi deli. (Beckett, 2013, str. 3) Glede ločevanja literature na odraslo in otroško 

Maurice Sendak pravi, da smo: »ustvarili arbitrarno (samovoljno) delitev med knjigo za 

odrasle in otroke, ki ne obstaja.« (Sendak, 1995) 

Mnogo slikanic svojo večnaslovniško naravo opredeli tudi v paratekstu slikanice (naslov, 

posvetilo, spremna beseda, priporočilo, podnaslov). (Beckett, 2013, str. 7) 

S. L. Beckett (2013) slikanice uvrsti v kategorije: umetniške slikanice, slikanice brez besedila, 

slikanice z aluzijo umetnosti, slikanice z večgeneracijskimi temami in slikanice slavnih.  

 

2. 1. UMETNIŠKE SLIKANICE (Artists' Books) 

Umetniške slikanice so ene najbolj inovativnih slikanic, ki poleg meje med knjigo za odrasle 

in otroke spreminjajo tudi mejo knjige same, saj umetniki pri njihovem ustvarjanju ne 
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upoštevajo konvencionalne oblike strani, ampak eksperimentirajo z njenim formatom in 

dizajnom. Te knjige so tako literarno delo kot tudi predmet umetnosti. Umetniki, ki jih 

ustvarjajo, knjige namreč ne vidijo le kot skupek besedila in slik ampak kot konkreten 

tridimenzionalni predmet.  

S. L. Beckett (2013) jih deli na: 

 • knjiga-predmet (Book-Objects) 

Zgodba v knjigi-predmet je zapisana z besedilom, podprejo in nazorno prikažejo pa jo tudi 

ilustracije z raznimi zavihki in izrezi ter sama fizična podoba knjige. Materiali, iz katerih so 

izdelane knjige-predmeti, so zelo različni in pogosto nenavadni ter vedno nosijo nek pomen 

za zgodbo. V njih sta poleg verbalnega uporabljena tudi umetniški in grafični jezik. (Beckett, 

2013, str. 31) 

Primer: Bruno Munari: L'anguria lirica (The lyric watermelon, 1934). 

 

 • igralne slikanice (Book-Games) 

Igralne slikanice so knjige-predmet z elementom igre. Vsebujejo številna presenečenja, 

zavihke, izreze in priloge, ki otroka spodbujajo k aktivnemu branju. Lahko so sestavljene iz 

kartic, poslikanih z različnimi motivi, ki jih bralec sestavlja v poljubni vrstni red. Otrok z 

odkrivanjem zavihkov odkriva zgodbo, spoznava barve, številke, živali in pri tem aktivira 

svojo ustvarjalnost, učenje in razvoj. Igralne slikanice so igrale pomembno vlogo pri razvoju 

koncepta učenja skozi igro. Pri pripovedovanju zgodbe sodelujejo tudi velikost in barva 

strani. Bruno Munari meni, da je pri knjigi-igri ključno,da nimajo glavnega junaka, ampak je 

glavni junak otrok sam. (Beckett, 2013, str. 35)  

Primer: Enzo Mari: Il gioco delle favole (The fable game, 1965), Ela Peroci in Jelka 

Reichman: Telefon (1996). 

 

 • slikanice brez besed (Wordless Books) 

Slikanice brez besed zgodbo govorijo preko formata, vezave, barve, papirja, preglednosti, 

preluknjanih ali celih strani in prilog. Beremo jih tako, da sledimo niti vizualne pripovedi. 

Knjiga bralcu nikoli ne narekuje zgodbe, ampak pusti, da si jo bralec izmisli sam. Začetek in 

konec se v teh knjigah lahko pojavita kjerkoli. Zgodba je lahko predstavljena tudi preko oblik 

in barv, ki povezane z znaki in pomeni tvorijo vizualni jezik, ki ga Warja Lavater (Beckett, 
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2013) imenuje piktogram. Na začetku je vizualni jezik pojasnjen v legendi skozi slikanico pa 

si bralec nato sam izmišlja zgodbo, ki vsebuje narisane oblike.  

Primer: Enzo Mari in Iela Mari: L'uovo e la gallina (The Chicken and the Egg, 1970), Marjan 

Amalietti: Maruška Potepuška (1977). 

 

 • knjige različnih materialov (Material-Books)  

Knjige zgodbo pripovedujejo skozi material. Materiali, ki jih ustvarjalci teh knjig uporabljajo 

so: papir, les, plastika, karton in različne vrste blaga, kot sta npr. krzno in filc. Različen 

material se uporablja tudi za vezavo slikanice. Nimajo določenega začetka, zato bralec lahko 

branje začne kjerkoli in jo bere naprej ali nazaj. Uporaba različnih materialov bralcu ponudi 

številna prijetna vizualna in taktilna presenečenja. Material, ki ga avtorji izberejo, je ključen 

tudi za potek zgodbe (npr. prosojen papir). 

Primer. Bruno Munari: I prelibri (The pre-books, 1980), Aksinja Kermauner: Snežna roža 

(2005). 

 

 • izrezanke (Cut-Out Books) 

Zgodbo pomagajo govoriti vrste papirja (prosojni papir), tehnike rezanja papirja, priloge in 

zavihki. Izrezi so lahko različnih oblik (valoviti, kvadratni) ter velikosti, kar nakazuje na 

dogajanje v zgodbi. Gibanje nakazujejo barve različnih odtenkov in pa stopnjevanje odtenkov 

iste barve.  

Primer: Katsumi Komagata: Yellow to Red (1994).  

 

 • knjige skulpture (Book-Sculptures) 

Pogosto so tridimenzionalni predmeti. Pripoved je vodena s strani barv, oblik in izrezov. 

Beremo jo lahko v katerikoli smeri, ravno tako branje lahko začnemo na katerikoli strani. 

Vezava in materiali omogočajo, da knjige samostojno stojijo, lahko pa so tudi oblikovane v 

določen predmet (npr. kačo). S ponujanjem takšnega načina branja so avtorji teh knjig želeli 

razbiti vzorec linearnega branja od desne proti levi ali od leve proti desni. Sem spadajo tudi 

knjige z razgrnitvijo na sredini dveh strani. 

Primer: Milos Cvach: Dans tous les sens (This Way and that, 2007).  
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 • harmonika (Accordion Books) 

Knjige iz enega dolgega, nepretrganega traku papirja, zloženega v harmoniko in obdane z 

dvema trdima platnicama. Te knjige imenujemo tudi leporello. So vrsta knjige-skulpture, saj 

lahko samostojno stojijo ali razprte visijo na steni.  

 

Primer: Warja Lavater: Wilhelm Tell (William Tell, 1962), Jelka Reichman: Muca (1985). 

 

 • stenske knjige (Mural Books) 

Knjige, ki imajo vertikalen format. Uporabljene so lahko tako za knjige kot stenske 

dekoracije. Kolofon, naslov in povzetek knjige ter avtorja se največkrat napiše na zunanji del 

knjige, da v notranjosti ostane le zgodba. Nekatere knjige te vrste imajo tudi pritrjeno 

kljukico, s katero se lahko knjigo obesi. Zgodba je lahko povedana tudi od spodaj navzgor.  

Primer: Warja Lavater: Spectacle (1990).  

 

• predmet-knjiga (Object-Books) 

Predmeti-knjiga so nastali kot posledica eksperimentiranja s knjigami kot predmeti velikih 

prostorskih dimenzij in se razlikujejo od knjige-predmeta. Nekatere so se razvile celo v 

prostore za branje, igranje ali nastopanje. Hkrati so lahko knjiga, igra in predmet za uporabo. 

Primer predmeta-knjige je tri metre dolg, zgiban, valovit karton, z abstraktnimi slikami in 

izrezi, ki se ga lahko spremeni v trdnjavo, zid, most, skrivališče in številne druge stvari. Drug 

primer je knjiga, sestavljena iz velikih kosov podloženega blaga različnih barv v obliki 

mehkih rjuh, ki se uporabljene kot strani ali udobna postelja. Je kvadratna knjiga velikega 

formata, ki se lahko spremeni v posteljo, če ločimo barvne strani iz blaga in jih na koncu 

združimo z zadrgo. Pretvorimo jo lahko tudi v šotor ali kočo. Na robu dveh strani so zapisana 

kratka besedila, ki tvorijo zgodbo, ki se spreminja glede na to, ali je predmet-knjiga 

oblikovana kot knjiga ali postelja.  

Primer: Enzo Mari: Il posto dei giochi (The place of games, 1967).  

 

Umetniške slikanice širijo meje konvencionalne knjige v smeri predmetov, iger, igrač, 

skulptur, stenskih poslikav, glasbe itn., nekatere tudi geografske, kulturne in starostne meje. 

Slikanice brez besed imajo še posebno vlogo pri premikanju mej, saj so legende zapisane v 
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več jezikih, kar pomeni širšo dostopnost množici. Pri umetniških slikanicah bralec lahko 

uživa, ne da razume besede. Umetniške slikanice privabljajo bralce vseh starosti, ker imajo 

zanimive tridimenzionalne oblike in se tako nanašajo na različne čute. Vsak bralec je 

povabljen, da si ustvari svojo zgodbo, te knjige pa so primerne tudi za vse kulture, saj imajo 

univerzalni jezik.  

 

2. 2. SLIKANICE BREZ BESEDILA (Wordless Picturebooks) 

Slikanice brez besedila so bile prvotno namenjene poučevanju, njihova estetika pa je bila 

podrejena namenu. V zadnjih desetletjih so postale bolj zahtevne knjige in so zanimive tako 

odraslim kot otrokom. Prvotno so bile namenjene otrokom, ki še ne znajo brati, vendar 

nekateri strokovnjaki menijo, da mladim otrokom pravzaprav pomagajo spregovoriti. V 

zadnjih tridesetih letih so se uveljavile kot ločena zvrst na področju otroških knjig. Zgodbo 

pripovedujejo preko oblike, barve, papirja in vezave; razumemo jo lahko le tako, da sledimo 

niti vizualne pripovedi. S. L. Beckett (2013) poudarja, da nit vizualne pripovedi zgodbe nikoli 

ne pripoveduje, ampak pusti, da si jo bralec izmisli sam. 

Avtorji želijo v slikanici brez besedila čim bolj omejiti besedilo, kar vključuje tudi podatke o 

slikanici, ki so običajno na platnicah. Tako platnice, zaključne liste in naslove čedalje več 

avtorjev uporablja kot del zgodbe, v njih pa se lahko skrivajo tudi namigi (npr.: kam je 

ilustrator skril živali v ilustracijah).  

 

 • slikovna pripoved v tradiciji japonskih slikovnih zvitkih (Pictoral Narratives in 

the Tradition od Japanese Scroll Painting) 

Vizualna zgodba, upodobljena na papirju, ki se razpira kot japonski slikovni zvitki.  

Primer: Mitsumasa Anno: Tabi no ehon (My journey, 1997). 

 

 • stenske slikanice brez besedila (Mural-Style Wordless Picturebooks) 

Stenske slikanice so upodobljene na več razgrnitvah, ki jih beremo zaporedno. Iz ene 

razgrnitve na drugo lahko opazujemo spremembe, ki se dogajajo na ilustracijah, kar dobro 

omogoča tudi uporaba iste perspektive na vsaki razgrnitvi. Primer stenske slikanice brez 
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besedila je slikanica The changing countryside, avtorice Jörg Müller. Slikanica predstavlja 

podeželje, ki se počasi spreminja v industrijsko območje.  

Primer: Jörg Müller: Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder Die 

Veränderung der Landschaft (The changing countriside, 1973). 

 

 • slikanice brez besedila avantgardnih založnikov (Wordless Picturebooks by 

Avant-Garde Publishers) 

Nekonvencionalne slikanice z nenavadnimi, abstraktnimi in kompleksnimi (seksualnost, 

nasilje, podzavest) zgodbami. Založbe, ki tvegajo in jih objavijo, so redke in večinoma 

majhne, samostojne založbe.  

Primer: Guy Billout: Number 24 (1973). 

 

 • filmske slikanice (Visual Journeys in Cinematic Picturebooks) 

V filmskih slikanicah je pripoved vizualna, avtorji pa si sposodijo tudi elemente iz pantomime 

in nemega filma. V svojih slikanicah upodabljajo najnovejše tehnološke pridobitve (npr.: 

iPod) ter uporabljajo tehnike, kot so drzno pobarvane slike, različne perspektive, posebni 

vizualni efekti, povečave, slike iz določenega kota in slike iz perspektive karakterja. Primer 

filmske slikanice, ki jo opisujejo kot nemi film med dvema platnicama je slikanica Clown, 

avtorja Quentina Blake.  

Primer: Raymond Briggs: The snowman (1978) . 

 

 • zbirke slikanic brez besed (Wordless Picturebook Series) 

Primera slikanic brez besed sta zbirki La langue au chat in Histoire sans paroles.  

 

  • slikanice skoraj brez besed (Almost Wordless Picturebooks) 

Slikanice brez besed včasih vsebujejo nekaj besed, ki se lahko pojavijo kot del ilustracije (npr. 

telefonska številka na oglasnem panoju, ki je pravzaprav naslov slikanice, besede v revijah, 

znakih, časopisih, zemljevidih idr.), v obliki uvoda slikanice, kot pripomoček za opis 

doživljanja dogodkov določenih karakterjev v zgodbi ali za določanje časa v slikanici. Te 
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besede imajo vedno nek pomen za zgodbo, saj lahko avtorju pomagajo izraziti njegov namen, 

bralcu predlagajo branje preko slik in omogočajo, da bralec dojame globlji pomen zgodbe.  

Primer: Bertrand Dubois: Sens interdit (No entry, 1998).  

 

• zaporedja sanj brez besed (Wordless Dream Sequences) 

Slikanice, v katerih junak iz realnega sveta preskoči v svet sanj. Tovrstne slikanice besedilo 

vsebujejo le na začetku in na koncu, vmes pa je pripoved le vizualna. Besedilo na začetku 

napove dogajanje v vizualnem delu. Sredinske strani, ki ne vsebujejo besedila, upočasnijo 

bralca, ki se zaradi odsotnosti besedila dlje časa zadrži ob slikah. Posledica je premik iz 

realnega v sanjski svet, kjer se zdi, da vse poteka počasneje. Odsotnost besedila ravno tako 

nakazuje nemost in tišino, ki sta značilni za sanje. Sredinske strani predstavljajo otrokovo 

osuplost nad sanjskim svetom. 

Primer: Nicholas Heidelbach: Ein Buch für Bruno (A book for Bruno, 1997).  

 

 

2. 3. SLIKANICE Z NAVEZAVO NA UMETNOST (Picturebooks with Allusions to the 

Fine Arts) 

Slikanice v tej kategoriji vsebujejo navezave na umetniška dela. Njihove ilustracije so 

navdihnjene s strani znanih in manj znanih umetnikov in umetniških del. Nekatera umetniška 

dela, katerih vpliv se pojavi v slikanicah so: San rock – Kalahari, tradicionalni japonski 

slikovni zvitki, The Scream in zgodovinske arhitekture; umetniki, na katere se navezujejo 

slikanice pa so med drugimi tudi Henri Rousseau, Max Ernst, Salvatore Dali in Vincent Van 

Gogh. Avtorji v slikanici navezavo na umetnost najpogosteje uporabijo kot pripomoček za 

prehod iz realnega v sanjski svet.  

Ilustracije slikanice lahko obudijo določeno umetniško obdobje. Najbolj popularna sloga med 

ilustratorji sta impresionizem in surrealizem. Vsak ilustrator ima svoj slog in nekateri isti slog 

uporabljajo skozi svoje celotno ustvarjanje, drugi slog izbirajo glede na počutje in vzdušje, ki 

ga želijo ustvariti.  
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 • umetniška fantazija (Art Fantasy) 

Avtorji v slikanicah obujajo mojstre umetnosti in njihova dela in jih predstavijo v novem 

kontekstu (Dalijeve sanje, Najlepša slika na svetu, Roarr: Calderjev cirkus). (Nikola-Lisa, 

1995) V teh slikanicah se fikcija prepleta z dejstvi v na otroka usmerjeni zgodbi, ki umetnika 

predstavi skozi oči izmišljenega otroškega glavnega junaka. Otroški glavni junak pogosto 

obišče muzej z deli umetnika ali pa se celo znajde v svetu, ki je upodobljen na umetniškem 

delu. Navezava umetniškega dela v ilustraciji je včasih skoraj neopazna, medtem ko je spet 

drugič močno izpostavljena. Veliko slikanic govori zgodbe o živalih, katerih lastniki so slavni 

umetniki (npr.: konj Leonarda da Vincija), ali pa živalih, ki so upodobljene na slikah 

(Resnična zgodba psa Salamona).  

Primer: Miquel Obiols in Roger Olmos: El cuadro más bonito del mundo (The most beautiful 

painting in the world, 2001), Svetlana Makarovič in Kostja Gatnik: Gal v galeriji (1981).  

 

 • neposredna navezava na specifična umetniška dela (Direct Allusions to Specific 

Works of Art) 

Slikanice z bolj splošno navezavo na umetniška obdobja in individualni stil umetnika. Avtor v 

slikanico vključi le en zelo znan motiv ali figuro iz umetniškega dela. Mnogo slikanic 

vsebujejo le eno razgrnitev, ki se nanaša na umetniško delo in predstavlja določeno sliko, ki 

predstavlja interno šalo za bralce, ki sliko poznajo. Lahko ima tudi neko dodatno nalogo, kot 

je npr. uprizoritev prizorišča dogajanja zgodbe. Nekateri avtorji umetniška dela v zgodbo 

vključijo tako, da za njih napišejo ozadje dogajanja na sliki. Navezave na posamezna 

umetniška dela so najpogosteje parodije.  

Primer: Piet Grobler: Hier is ek (Here I Am, 1996).  

 

 • parodijska igra okvirjenih slik (Parodic Play with Framed Paintings) 

Umetniška dela v teh slikanicah dejansko predstavljajo umetniška dela, ki so uokvirjena in 

obešena na stene prizorišč zgodbe slikanice. René Payant (1979) to imenuje slikarsko citiranje 

(citation in painting). Ilustrator v izbrani umetnini velikokrat spremeni neko malenkost, ki 

potem postane del vizualne parodije. Umetniška dela ilustratorji le redko izberejo naključno in 

vključitev umetniškega dela v ilustracijo slikanice bralca spodbudi, da poišče neko skrito 

povezavo med izbrano umetnino in zgodbo v slikanici.  
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Primer: Tony Ross Le Petit Chaperon rouge (Little Red Riding Hood, 1987).  

 

 • večnivojske parodije (Multi-Level Parodies) 

Ilustracije v slikanicah poleg navezave na umetniška dela vsebujejo tudi navezave na like in 

motive znanih zgodb oziroma pravljic, kar ustvari več nivojev razumevanja slikanice. Na 

katerem nivoju bo bralec razumel slikanico, je odvisno od njegovega poznavanja umetniških 

del ter del drugih avtorjev, da jih lahko prepozna v brani slikanici. Primer večnivojske 

parodije opazimo v slikanici The Tunnel, ki jo je ustvaril Anthony Browne. V njenih 

ilustracijah je vidna navezava na sliko Sleep, slikarja Dalija; ravno tako se v njih pojavi tudi 

volk iz Rdeče Kapice. 

Primer: Anthony Browne: The Tunnel (2008) 

 

2. 4. SLIKANICE Z VEČGENERACIJSKIMI TEMAMI (Picturebooks with Cross-

Generational Themes) 

Vsebine slikanic so pogosto opredeljene kot vsebine za odrasle, ki so za otroke prezahtevne. 

S. L. Beckett (2013) jih medtem opisuje kot večgeneracijske vsebine, ki so zanimive za bralce 

vseh starosti ter opominja, da zahtevne vsebine niso nove otroški literaturi. Otroške pesmice 

in pravljice so namreč polne temačnih in vznemirjajočih vsebin, dogodkov in slik, ki govorijo 

o norosti, krutosti, seksu, incestih, zlorabi otrok, umorih, kanibalizmu, posilstvu, 

diskriminaciji idr. Zaradi splošnega mnenja, da so to za otroke prezahtevne teme, so bile 

zgodbe cenzurirane, otroci pa s tem prikrajšani za izkušnjo doživljanja temačnih tem, bolečine 

in kompleksnih situacij v literarnem svetu, ki jih morda doživljajo sami v svojem vsakdanjem 

življenju. Slikanice so se dandanes osvobodile moralnega pritiska ogrožanja otrok z 

zahtevnejšimi temami in sedaj ponujajo raznolike teme.  

 

 • obdobja življenja in družinski odnosi (Stages of Life and Family Relationships) 

Slikanice v tej kategoriji so slikanice s temami o obdobjih v življenju (obdobje otroka, 

mladostnika, odraslega) in odnosih v družini, ki želijo sporočiti, da je človeški razvoj proces, 

v katerem se nekatera obdobja prekrivajo. Nekatere slikanice k temi pristopajo neposredno in 

z dejstvi, medtem ko drugi avtorji temo opišejo na metaforični način (kot pravljico). Zgodbe 

so napisane tako iz perspektive staršev kot otrok; njihova pozornost je lahko usmerjena na 
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otroka; odraslega; družinske odnose; kompleksne družinske odnose; stil vzgoje; različne 

oblike družin (nuklearne, enostarševske); samo na očeta; ločitev; vsakdan otrok, ko so sami 

doma, medtem ko so starši v službi; idealizirano otroštvo in disfunkcionalne družine. Avtorji 

za like včasih uporabijo živali in ne ljudi, zaradi česar zgodba izpade bolj humoristično.  

Primer: Geraldine Richelson in John E. Johnson: What is a baby? (1966), Zvezdana Majhen 

in Urška Stropnik Šonc: Moji bližnji (2013). 

 

 • ljubezenske zgodbe (Love Stories) 

Slikanice z zgodbami o ljubezenskih trikotnikih in nenavadnih ljubezenskih dogodkih. Včasih 

ljubezen ni osrednja tema zgodbe, ampak se dogaja samo v ozadju kot del zgodbe. Ljubezen v 

zgodbi je lahko predstavljena tako, da jo mladi bralec zaradi neizpostavljenosti spregleda. 

Zaradi ilustratorjevega načina humorja in upodobitve fizične ljubezni so nekatere bolj 

zanimive za odrasle. 

Primer: Anne Bertier: Mon Loup (My Wolf, 1995), Brane Mozetič in Maja Kastelic: Prva 

ljubezen (2014).  

 

 • golota in spolnost (Nudity and Sexuality) 

Slikanice, ki v vsebini in ilustracijah vsebujejo goloto in spolnost. V nekaterih je golota le del 

zgodbe (npr.: lik »pade iz oblek« in v maso za torto, slika akta na steni, skulptura golega 

človeka), v drugih pa je spolnost tema slikanice. Vsebina opisuje otroško radovednost glede 

spolnosti in raziskovanje le-te. Kritiki in nekateri odrasli so slikanice s temo golote in 

spolnosti označili za otrokom neprimerne in za nekatere zahtevali, da se jih umakne iz 

knjižnih polic. 

Primer: Maurice Sendak: In the Night Kitchen (1970), Jana Milčinski in Marjanca Jemec 

Božič: Lukec dobi sestrico (1986). 

 

 • nasilje (Violence) 

Slikanice, v katerih se pojavi nasilna vsebina. Zgodba je pogosto predstavljena na humoren 

način, da nasilje naredi bolj sprejemljivo tako za otroke kot odrasle, ki cenzurirajo slikanice. 

Nasilje je lahko nazorno prikazano, lahko pa se pojavi tudi le v obliki groženj, ki pa vsebujejo 
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veliko mero nasilja (sekanje prstov ipd.). Teme, ki se pojavljajo so še: nasilje starša nad 

lastnim otrokom (ta je za otroške slikanice še posebej šokantna), kanibalizem, nasilje živali 

nad drugo živaljo, samopoškodovanje, vrstniško nasilje, družinsko nasilje in posilstvo. 

Primer: Geoffrey Sainsbury: Patavant et Pantarrière (Forelegs and Gindlegs, 2001), Neli 

Kodrič Filipić: Punčka in velikan (2009). 

 

 • smrt: največji tabu (Death: The Ultimate Taboo) 

Slikanice z vsebino o smrti. Občutljivost tematike avtorji pogosto zmanjšajo z uporabo 

humorja ter uporabo živali kot glavnih likov. Humoristični sta lahko tako pripoved kot 

ilustracija. Tak način pripovedi bralcu pri branju ustvari določeno distanco, zaradi katere se 

lažje sooča s temo. Mnogo avtorjev temo smrti postavi v center zgodbe. Vsebina najpogosteje 

govori o smislu življenja, o strahu pred smrtjo, da moramo življenje ceniti in ga uživati, o 

procesu žalovanja po smrti (pogreb) in dejstvu, da gre življenje vseeno naprej. Najbolj 

občutljivo področje pri temi smrti je samomor. Občutljivost na to temo avtorji ublažijo z 

vključitvijo fantazije, pretiravanja, poetičnim načinom pripovedovanja in humorjem, ki je tudi 

najpogosteje uporabljen. Nekateri avtorji za ponazoritev smrti v slikanici uporabijo prazen list 

na koncu knjige, ki ima samo oznako strani. V nekaterih primerih je smrt upodobljena tudi kot 

karakter v zgodbi in ima dodane lastnosti človeka (šibkosti in čustva). Upodobljena ni kot 

stereotipna črna pojava, ampak je v oblekah nežnih odtenkov in obuta v copate.  

Primer: Wolf Erlbruch: Ente, Tod und Tulpe (Duck, Death and the Tulip, 2007), Bina Štampe 

Žmavec: Snežnosek (2010) . 

 

 

2. 5. SLIKANICE SLAVNIH (Celebrity Picturebooks) 

Pisanje slikanic je v zadnjih letih postalo velik trend, zaradi česar se ga je lotilo tudi veliko 

slavnih oseb. Pojav je najbolj razširjen v angleško govorečih državah. Večina knjig slavnih so 

slikanice, saj te ne potrebujejo veliko besedila; večinoma gre za produkt zgodbic za lahko 

noč, ki jih slavni starši pripovedujejo svojim otrokom. Pogosto so avtobiografske, vsebine pa 

so odnosi v družini; odnosi med starši, otroci, starimi starši in sorodniki; nekatere izvirajo tudi 

iz pesmi (npr.: Say a Little Prayer – Dionne Warwick). Pogoste so tudi knjige za samopomoč 
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tako za odrasle kot otroke. Glavni junak največkrat nosi ime slavnega avtorja in predstavlja 

njega samega v njegovem otroštvu. Opisane slikanice največkrat nosijo neko močno sporočilo 

oziroma moralni nauk, kar sicer ni priporočljivo za otroško literaturo, saj je v slikanicah za 

otroke pomembnejša zgodba. Nekateri slavni svoje slikanice ilustrirajo sami, večinoma pa 

tovrstne slikanice ilustrirajo ilustratorji, ki ustvarjajo za tisk za odrasle, kar se pozna tudi pri 

njihovem slogu. Nekatere so ilustrirane tudi s strani otroških ilustratorjev in te imajo tudi 

največjo možnost, da bodo privabile mlajše bralce. Besedilo v slikanicah je pogosto napisano 

v rimah, kar največkrat ne izpade dobro. Slavni avtorji svoje zgodbe pogosto tudi posnamejo, 

da jih otroci lahko poslušajo; CD s posnetkom je navadno priložen slikanici. Načeloma so 

mišljenje kot potrošniški produkt in so namenjene odraslim in ne otrokom.  

Primer: Kylie Minogue: The Showgirl Princess (2006). 
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3. TEORIJA SLIKANICE PO DRAGICI HARAMIJA IN JANJI BATIČ 

D. Haramija in J. Batič (2013) pri svoji teoriji slikanice, ki jo opišeta v monografiji Poetika 

slikanice, izhajata iz izhodišča, da je slikanica sestavljena iz dveh vrst komunikacije, in sicer 

verbalne in vizualne. Posvetita se predvsem razmerju med vsebino in formo slikanice in 

poudarjata, da ima slikanica tri pomembne sestavine, ki so literarni del, likovni del in 

oblikovanje teh dveh v enovito celoto.  

 

 

Slika 3: Dragica Haramija in Janja Batič - POETIKA SLIKANICE 

V monografiji Poetika slikanice Dragica Haramija in Janja Batič predstavita svojo 

teorijo o tem, kakšna knjiga je slikanica in kateri so kriteriji za kakovostno slikanico. Pri 

svoji teoriji izhajata iz izhodišča, da je slikanica produkt vizualnega in verbalnega 

jezika. Sistematično opišeta zgodovino slikanice, opredelita njene značilnosti in vrste 

slikanic ter ponudita literarno-likovno analizo številnih slikanic domačih avtorjev. 

 

D. Haramija in J. Batič (2013, str. 23) slikanico definirata z besedami: »Slikanice so posebna 

oblika knjige, ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito celoto; slikanica ima torej tri 

pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena 

ilustracij in obratno, ilustracija spreminja ali dopolnjuje pomen besedila.«  
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3. 1. OBLIKE KNJIGE 
Glede na delež besedila in ilustracij v knjigi avtorici knjige delita na:  

SLIKANICA BREZ BESEDILA 

(tiha knjiga) 

Gledano s stališča besedila, vsebuje naslov, 

vsi drugi elementi zgodbe so izraženi z 

likovno-oblikovnimi elementi. 

STRIP 

Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo; 

s stališča besedila je prisoten dialog med liki; 

uporabljena so posebna izrazna sredstva 

(vrste oblačkov, znaki…). 

SLIKANICA 

Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 

1.800 besed, ilustracija je povezana z 

besedilom in oblikovana v zgodbo.  

ILUSTRIRANA KNJIGA 

Vsebuje več kot polovico besedila, ki po 

dolžini ni omejeno; ilustrirani so posamezni 

prizori in ne zgodba.  

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo. 

Tabela 2: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (D. Haramija in J. Batič, 2013, str. 24) 

Slikanice so vmesna stopnja med stripom in ilustrirano knjigo. Mejo med slikanico in 

ilustrirano knjigo je težko postaviti, vendar je s teoretičnimi spoznanji uvrstitev lažja. 

(Haramija in Batič, 2013, str. 23) Slikanico in ilustrirano knjigo tako razlikujemo glede na 

količino besedila in vlogo ilustracij. Ilustrirane knjige so tiste, ki vsebujejo več kot polovico 

besedila, ki po dolžini ni omejeno; ilustracije v knjigi predstavljajo le posamezne prizore v 

zgodbi. Slikanica je medtem knjiga, ki vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 1.800 

besed; njene ilustracije so povezane z besedilom in so oblikovane v zgodbo. (Haramija in 

Batič, 2013, str. 24) 

Posebna oblika slikanic so slikanice brez besedila. To so tako imenovane ‚tihe knjige’, ki 

zgodbo pripovedujejo le z ilustracijami in ne vsebujejo besed ali pa so te posamezne. 

Slikanice brez besedila bralca spodbujajo k aktivnemu branju, saj bralec preko odkrivanja 

odnosov med slikami, upodobljenimi dogodki in pomenom uporabljenih barv, perspektiv, 
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kadriranja in kompozicije sam ustvarja zgodbo slikanice. (Haramija in Batič, 2013, str. 24) 

Bralec ilustracije bere posamezno in zaporedoma, jim daje pomen in gradi pričakovanja za 

ilustracije, ki sledijo. (Ramos in Ramos, 2011, str. 327) 

Primer slikanice brez besedila: Damijan Stepančič: Zgodba o sidru (2010), Marjan Manček: 

Brundo se igra (2001) 

 

3. 2. KLASIFIKACIJA SLIKANICE 
D. Haramija in J. Batič (2013) slikanico delita po treh kriterijih: 

- funkcija  

• leposlovne slikanice (pomembnejša vloga na nivoju fenomenologije), 

• informativne ali poučne slikanice (za učenje, spoznavanje resničnosti) . 

 

- oblikovanje ilustracij in besedila  

• prva skupina ali klasične slikanice (iste informacije ponovljene z dvema sporočevalnima 

kodoma; besedilo in ilustracije sta dokaj samostojna elementa) (Kobe, 1987, str. 37), 

• ilustracija, ki se »razlije čez rob« (ilustracija je med besedilom in sega čez obe strani knjige) 

(Kobe, 1987, str. 38), 

• druga skupina (interakcija med besedilom in ilustracijo je intenzivna, ne moreta obstajati 

druga brez druge) (Haramija in Batič, 2013, 28). 

 

- standard dolžine besedila (glede na otrokov bralni razvoj) 

• slikanice za dojenčke (do 50 besed), 

• slikanice za predšolske otroke (1. starostno obdobje do 400 besed, 2. starostno obdobje do 

800 besed), 

• slikanice za bralce začetnike (do največ 1.800 besed ali do 5 strani besedila formata A4 v 

celotni slikanici). 

 

3. 3. INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 
Interakcija med besedilom in ilustracijami v slikanici je zelo pomembna, saj: »s svojo 

raznolikostjo vpliva na slikanico samo: na njeno zunanjo podobo, razumevanje besedila in 

ilustracije.« (Haramija in Batič, 2013, str. 29)  
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Vrste interakcije besedila in ilustracije v slikanici (Haramija in Batič, 2013): 

- slikanica vsebuje tri zgodbe (eno pripovedujejo besede, drugo ilustracije, tretja 

nastane kot kombinacija prvih dveh) (Nodelman, 1996, str. 240‒241), 

-  simetrična, komplementarna, stopnjevana interakcija (Nikolajeva, 2003, str. 8), 

- sinergijski odnos med besedilom in ilustracijo (zaporedje besedila in slik bi bilo 

nepopolno eno brez drugega) (Sipe, 1998, str. 99─191), 

- usklajenost (ilustracija potrdi, kar pove besedilo) in odmikanje (besedilo in 

ilustracije povedo dve različni, čeprav povezani zgodbi) (Sipe, 2012, str. 13─14). 

 

3. 4. ELEMENTI SLIKANICE 
Za nastanek slikanice so pomembni številni elementi, ki se morajo povezati z besedilom in 

ilustracijami. Ob njihovem poznavanju lahko globlje doživimo in razumemo slikanico kot 

posebno vrsto umetnosti. Ti elementi so: (Haramija in Batič, 2013, str. 37) 

 

3.4. 1. Besedilo v slikanici  

Besedilo v slikanici je lahko v obliki proze ali poezije. 

Proza  

Proza je izrazna oblika, za katero je značilen navaden, ne po posebnih obrazcih urejen jezik. 

(Proza, b. d.) Prozna besedila vsebujejo pripovedovalca, zgodbo, lik in kompozicijo, ki so tudi 

značilnosti proze. (Haramija in Batič, 2013) Najpogostejša prozna besedila v slikanicah so 

pravljice (folklorne pravljice, klasične pravljice in sodobne slovenske pravljice), pripovedke, 

bajke, basni, kratke realistične in kratke fantastične zgodbe, saj slikanice zaradi omejitve 

količine besedila lahko vsebujejo le kratko prozo.  

 

V realističnih kratkih zgodbah je glavni lik otrok, vsebina pa je otrokov vsakdan in zanj 

pomembni odnosi. Spadajo v žanr doživljajske (pogosto komičen opis vsakdanjih 

dogodivščin) in socialne (teme o družbenem dogajanju in intimnih razmerij glavnega 

literarnega lika do sorojencev, staršev, sorodnikov) kratke zgodbe. (Haramija in Batič, 2013, 

str. 44) 
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Primer: Neli Kodrič Filipić in Tomislav Trojanac: Punčka in velikan (2009), Cvetka Sokolov 

in Peter Škerl: Ponoči nikoli ne veš (2006). 

Kratke fantastične zgodbe združujejo lastnosti pravljice in fantastične pripovedi in v 

tovrstnih zgodbah se v realnem svetu pojavljajo elementi fantastičnega sveta, česar se glavni 

literarni lik zaveda. Obsegajo krajše časovno obdobje; književni čas in prostor sta pogosto 

natančno določljiva (Haramija in Batič, 2013, str. 47).  

Primer: Ela Peroci in Marlenka Stupica: Moj dežnik je lahko balon (1962), Leopold 

Suhodolčan in Marjanca Jemec Božič: Piko Dinozaver (1978). 

 

V klasičnih in sodobnih slovenskih pravljicah sta književni čas in prostor določena oz. jih 

lahko vsaj posredno določimo, medtem ko jih v folklorni pravljici ni mogoče natančno 

določiti. V folklornih pravljicah nastopajo liki, ki so upodobljeni črno ─ belo in določen lik 

vedno predstavlja isto lastnost (zlobna mačeha, lepa kraljična itd.) Liki so imenovani po 

poklicu in družbenem položaju, kar klasična pravljica opusti in like poimenuje z lastnimi 

imeni. V sodobni slovenski pravljici literarni liki dobijo tudi individualne lastnosti in jih opiše 

na način, da brez težav ugotovimo, kateri lik je dober in kateri slab. Zgodbe v pravljicah se 

največkrat končajo srečno. (Haramija in Batič, 2013, str. 45─46) 

Primer: Fran Levstik in Roža Piščanec: Kdo je napravil Vidku srajčico (1955, 1971, 2011), 

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, (1974, 1986, 1997, 2011). 

 

Poezija 

Poezija je literarno ustvarjanje, katerega izrazna oblika je pesem. (Poezija, b. d. ) Besedilo v 

poeziji je pisano v verzih in oblikovano v različne oblike. Besedilo vsebuje rimo in pogosto 

tudi ritem. Po notranji zgradbi je poezija lahko lirska (izpovedna) ali epska (pripovedna). 

(Haramija in Batič, 2013, str. 42) 

  

Lirske otroške pesmi so največkrat kratke, verzi niso nujno urejeni v popolne metrične 

sheme, ravno tako ne v stalne kitične oblike. Njihova pomembna sestavina je ritem, teme 

lirskih otroških poezij pa so doživljaji, osebe (pogosto tudi predmet, žival, igrača), 

razpoloženje, okolje in čustva, ki so povezana z majhnim otrokom in njegovimi izkušnjami. 

(Haramija in Batič, 2013, str. 42─43)  
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Primer: Niko Grafenauer in Marjan Manček: Pedenjped (1979), Lila Prap: Kam gredo sanje 

(2008). 

 

Pod epsko otroško poezijo spadajo balade in romance ter epske pesnitve. To so pripovedi 

dogodkov in opisovanja (nizanja motivov), zapisana v verzih. Vsebujejo pripovedovalca, 

zgodbo, lik in kompozicijo, ki so tudi značilnosti proze. (Haramija in Batič, 2013, str. 43) 

Primer: Tone Pavček: Juri Muri v Afriki: o fantu, ki se ni maral umivati (1958, 1988, 2012), 

Andrej Rozman Roza in Damijan Stepančič: Mihec gre prvič okrog sveta (2006) 

 

 

3. 4. 2. Literarne prvine v slikanici 

Tematologija 

Motivi v slikanici so najpogosteje liki, situacije, prostori, čas, predmeti in živali, ki jih otrok 

pozna. Tema je najpogosteje samo ena in je izražena že v naslovu; najpogostejše so (Kos, 

2006): strahopetnost; drugačnost; osamljenost; prijateljstvo; ljubezen; smrt; problem 

najmlajših; preobrazba; tema učenja, branja, knjig; potovanje; preizkušnje in popotne 

dogodivščine.  

 

Literarni liki 

Glavni literarni lik je star približno toliko, kot mladi bralec, literarni liki pa so tako realistični 

kot fantastični. Liki so pogosto tudi poosebljene živali ali poosebljeni predmeti.  

 

Književni prostor 

Književni prostor je lahko tako realen kot fantastični.  

 

Književni čas 

Književni čas je odvisen od književne vrste (pred sedmimi leti; nekoč; sedanjost). Nizanje 

dogodkov mora biti simetrično, književni čas pa logičen za otroka.  

 

Pripovedovanje 

Pripovedovalec je lahko prvoosebni, tretjeosebni ali personalni (pripoveduje eden od likov). 

(Kobe, 1999) 
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Perspektiva 

Perspektiva v slikanici ne opisuje le videnja dogodka, ampak tudi pripovedovalčevo stališče 

do literarne stvarnosti. (Saksida, 2005) Perspektive v slikanici so: tragična, komična, 

tragikomična, kritična in pravljična. (Kmecl, 1995) 

 

3. 4. 3. Ilustracije v slikanici 
 

Likovni jezik 

Orisni ( z njimi opisujemo druge): 

- točka, 

- barva, 

- svetlo-temno. 

Orisane: 

- prostor, 

- oblika, 

- likovne spremenljivke (velikost, teža, položaj, smer, število, gostota, tekstura), 

- kompozicija (razmerje, sorazmerje, ritem, ravnovesje, harmonija, kontrast, 

enotnost). 

 

 

3. 4. 4. Oblikovanje v slikanici 
Oblika slikanice s svojimi značilnostmi lahko močno vpliva na sporočilo, ki ga želi zgodba 

posredovati.  

 
Likovne tehnike in materiali 

»Vizualne informacije narekujejo naš odziv na zgodbo v slikanici, še preden jo sploh 

odpremo. Materialne značilnosti knjige, njena velikost in oblika, celo vrsta papirja, na 

katerega je natisnjena, vzbujajo določena pričakovanja.« (Nodelman, 1996) 

Likovni materiali in tehnike s svojimi lastnostmi vplivajo na doživljanje knjige, zato 

ilustratorji izberejo tisti material in tisto tehniko, za katero menijo, da bo najbolje predstavila 

motiv ali sporočilo, ki ga želijo predati. 
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Formati in oblika 

Format in velikost slikanice se spreminjata glede na naravo knjige. Premične slikanice so 

tridimenzionalne in vsebujejo okenca, zavihke idr. ter od bralca zahtevajo aktivnost. Najbolj 

značilne premične slikanice so:  

- pop-up knjige (ob odpiranju strani se v prostor dvigujejo tridimenzionalne oblike), 

- knjige z vrtljivimi elementi (z vrtenjem posameznih elementov v slikanici se 

odkrivajo nove podobe), 

- knjige v obliki kukala (slikanica z izrezanimi odprtinami v sredini, ki so povezane 

s stranicami, prepognjenimi v harmoniko na zgornji in spodnji strani ali levo in 

desno; ko slikanico raztegneš; skozi kukalo na naslovnici lahko gledaš vse plasti), 

- knjige z zavihki (knjiga vsebuje zavihke, ki jih bralec odpre, da pod njimi odkrije 

besedilo ali sliko), 

- knjige z okenci 'povleci in poglej' (podoben način, kot pri knjigah z zavihki, le da 

bralec zavihek povleče). 

 

Tipografija 

Pisava v slikanici mora biti nemoteča. Glede na ujemanje z besedilom sta Phinney in L. 

Colabucci (2010) tipografijo razdelila na štiri kategorije: 

- pisava se ne ujema z vsebino, 

- pisava upošteva besedilo in je izbrana temu primerno, 

- pisava poudarja sporočilnost besedila tako, da postane bolj aktiven element vidne 

izkušnje, 

- pisava je uporabljena ekspresivno, saj se velikost, oblika, barva in postavitev 

spreminjajo znotraj iste slikanice in tako še intenzivneje vplivajo na sporočilnost 

besedila.  

 

Naslovnica 

Naslovnica slikanice mora vsebovati podatke o naslovu dela in avtorjih. Pogosto vsebuje 

ilustracijo z glavnim likom, lahko pa ilustrator ustvari tudi nov motiv. Kljub temu, da je 

zadnja stran slikanice najpogosteje uporabljena za povzetek knjige, jo nekateri avtorji, skupaj 

z naslovnico v slikanico vključijo kot pomemben del zgodbe.  
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Vezni listi  

Sipe in C. E. McGuire (2010) ločita štiri vrste veznih listov: 

- neilustriran, identičen spredaj in zadaj, 

- neilustriran, različen spredaj in zadaj, 

- ilustriran, identičen spredaj in zadaj, 

- ilustriran, različen spredaj in zadaj. 

 

 

Postavitev slike in besedila 

Glede na oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo, slikanice delimo na: (Omerzel, 2006): 

- klasične slikanice (na strani je samo besedilo ali ilustracija), 

- besedilo je vključeno v ilustracijo (besedilo je vključeno v neko polje ilustracije in 

ji je prilagojeno), 

- del besedila je oblikovno sestavni del ilustracije (besedilo kot grafični znak, 

računalniška imitacija), 

- poučne slikanice (besedila in ilustracije so manjše enote obdane z okvirji – 

povzemajo kompozicijo časopisa). 

 

 

3. 4. 5. Posebne izrazne možnosti v slikanici 
 

Upodabljanje prizorišča 

Prizorišče je lahko podano preko besedila ali ilustracije. Podajanje prizorišča preko ilustracije 

je veliko bolj učinkovito, saj ilustracije bralcu prizorišče dejansko prikažejo, medtem ko ga 

besedilo lahko samo opisuje in pri tem izpostavlja nekatere stvari, druge pa izpusti. (Haramija 

in Batič, 2013) 

Prizorišče lahko avtor opiše v besedilu ali pa ga nariše ilustrator. (Haramija in Batič, 2013) 

Vizualen opis prizorišča je veliko bolj učinkovit, saj ilustracija prizorišče lahko dejansko 

prikaže, medtem ko ga besedilo le opiše. (Nikolajeva, 2003). Besedilo ima tudi lastnost, da 

bralcu opiše le določene stvari, medtem ko bralec pri »branju« ilustracij nima omejitev. Pri 

upodabljanju prizorišča mora biti ilustrator pozoren tudi na zorni kot, fokus, velikost lika. To 

lahko vpliva na dojemanje zgodbe. (Nodelman, 1996) Bralec kot pomembnejšega dojema 
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večji lik, glede na postavitev in velikost opredeljuje tudi razpoloženje, psihološke lastnosti, 

mizanscéno, medsebojne odnose. (Nikolajeva, 2003) 

 

Upodabljanje dogajanja 

Dogajanje se v slikanici se upodablja skozi prostor in čas. Ker se preko ilustracij čas težko 

prikaže, ilustratorji večinoma uporabljajo prostor. Najpogosteje se ga uporablja skozi 

simultano sukcesijo, ki je zaporedje upodobitev človeške figure v časovno ločenih trenutkih, 

ki jih bralec dojema kot celoto, ker se dogajajo v strogem zaporedju. (Nikolajeva, 2003, str. 

15) Ilustratorji tako uporabljajo zaporedje slik. Gibanje se lahko upodobi tudi s pomočjo 

dodajanja črt, upodabljanjem istega lika v različnih položajih in gibanja od leve proti desni. 

(Nodelman, 1996) 

 

Razbiranje pomena slik 

Pomene slik razbiramo preko simbolov in znakov. Razbiranje pomena slik sodi k likovnemu 

branju slikanic. Največ informacij iz slike dobimo iz določenega upodobljenega predmeta. Ti 

predmeti dobijo pomen preko konteksta, ki ga sprožijo. Ko bralec spozna kontekst, hitreje 

opazi pomembne podrobnosti, ki mu potem pomagajo pri interpretaciji slike. Predmeti težo 

dobijo s kodi in simboliko. (Nodelman, 1996) Prednost simbola je, da bralca nagovori brez 

posrednika, simboli pa so lahko iz določene kulture ali pa so mednarodni. (Forty, 2006) Sliko 

lahko razberemo tudi preko kulturnih kodov, ki so znaki, ki so za nas samoumevni (npr.: zlo 

povezujemo s têmo, dobro s svetlobo). 

 

Besedilo v sliki (intraikonično besedilo) 

Intraikonično besedilo so besedni zapisi znotraj slik, kot so: zapis vsebine na embalaži, napis 

na majici, hišne številke, pripis pod določeno upodobitev ipd.  

  

 

Teoretičarke v svojih monografijah navajajo vsaka svojo definicijo in klasifikacijo slikanice. 

Teorija Sandre Beckett v monografiji Crossover Picturebooks slikanice klasificira glede na 

njihove inovativne značilnosti, ki jih delajo zanimive za bralce vseh starosti, teoriji Marije 

Nikolajeve in Carole Scott ter Dragice Haramija in Janje Batič pa slikanice klasificirata glede 

na njihov izvor, delež besedila, parabesedilo ter interakcijo med besedilom in ilustracijo. D. 

Haramija in J. Batič slikanico naprej klasificirata še glede na njeno funkcijo, oblikovanje 

ilustracij in besedila ter elemente slikanice.  
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Med njimi lahko potegnemo tudi nekatere vzporednice, in sicer si vse teorije delijo mnenja, 

da slikanica ni eden od žanrov mladinske književnosti, ampak kombinacija le-teh, da je 

slikanica zaradi kombinacije dveh vrst komunikacij (vizualne in verbalne) posebne vrste 

knjiga in da je primerna za bralce vseh starosti. 
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Slika 5: Marija Lucija Stupica 

4. ANALIZA SLIKANIC PO TEORIJI MARIJE NIKOLAJEVE 

Slikanici Deček in hiša in Dvanajst mesecev sem analizirala po teoriji Marije Nikolajeve in 

Carole Scott. Za analizo slikanic po njuni teoriji sem se odločila, ker se ta najbolj poglobi v 

odnos med besedilom in ilustracijo v slikanici, ki je za to vrsto knjige ključnega pomena. 

Slikanici bom analizirala glede na njun izvor, delež besedila ter glede na interakcijo med 

besedilom in ilustracijami v prizorišču, karakterizaciji, perspektivi, času in gibanju, 

modalnosti, figurativnem jeziku in parabesedilu slikanice. 

 

4. 1. DVANAJST MESECEV (MARIJA LUCIJA STUPICA), 1983 

  

Slika 4: Slikanica Dvanajst mesecev 

O avtorici 
Marija Lucija Stupica je slovenska slikarka in ilustratorka. Rodila se 

je 13. decembra leta 1950 v Ljubljani in umrla 28. maja leta 2002. 

Študirala je na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, kjer je leta 

1976 diplomirala, izobraževanje pa nato nadaljevala na slikarski 

specialki. Med študijem je leta 1973 prejela Levstikovo nagrado za 

ilustracije v Andersenovem delu Kraljična na zrnu graha in leta 1976 

študentsko Prešernovo nagrado za slikarstvo. Po študiju se je 

posvetila knjižnemu slikarstvu, predvsem ilustriranju pravljic bratov 

Grimm in H. C. Andersena. Svoja dela je razstavljala tako doma kot 

v tujini, in sicer na bienalih ilustracij v Bratislavi in Barceloni, v 

Centro Culturale Le Zitelle v Benetkah, v Palazzo Martinengno v Brescii, v Centre Georges 

Pompidou v Parizu, v Pallazo Ducale v Genovi, v Palácio Foz , v Lizboni, v Centro Civico v 

Luganu, v Palacio Yanduri v Sevilli idr. Eden izmed njenih pomembnejših dosežkov je 

verjetno uvrstitev v finalni izbor za Andersenovo nagrado, ki jo podeljuje IBBY, leta 2000. 

(Inhof, 2001) 
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Izvor knjige 

Slikanica je avtorska, ilustracije v slikanici je ustvarila Marija Lucija Stupica. 

 

Slikanica glede na delež besedila 

Glede na delež besedila slikanico uvrščamo med slikanice brez besedila.  

 

Prizorišče 

Vsaka ilustracija v slikanici ima drugo prizorišče, skupno slikanica torej vsebuje dvanajst 

prizorišč. Na levi strani slikanice je vedno zapisano ime enega od mesecev v letu, pod njim pa 

so v slogu koledarja s številkami zapisani dnevi meseca. Zaradi tega lahko domnevamo, da 

ilustracije, ki so na desni strani, predstavljajo mesec, zapisan na levi strani. Vsa prizorišča so 

zunanja in večina prizorišč prikazuje podeželsko okolje, njeno naravo ter aktivnosti ljudi 

(nabiranje kurjave za zimo, drsanje, obrezovanje dreves, delo na polju, košenje trave, obiranje 

jabolk, plavanje, počitnice na morju, kupovanje novoletne jelke), ki so značilne za mesec, ki 

ga ilustracija predstavlja. Pri mesecu maju in decembru se kot prizorišče pojavi tudi mesto, v 

mesecu juliju pa prizorišče prikazuje pristanišče, oziroma pomol blizu morja. Prizorišča so 

čisti, jasno razprostrti prikazi, likovni prostori, oblikovani po načelu največje razvidnosti. 

Predmeti in arhitektura v njih so obrnjeni tako, da ne zastirajo pogleda. Pokrajina je 

upodobljena z dvignjenim horizontom, ki povzroča ploskovitost in hkrati iluzijo poglobitve 

ilustracije.  

 

Karakterizacija 

Opisi karakterjev so samo vizualni. Ilustracije prikazujejo mestne in podeželske ljudi. Na 

podeželju ilustracije prikazujejo ljudi pri njihovem delu na polju, na travnikih in v 

sadovnjakih, ravno tako pa tudi pri uživanju v zimskih aktivnostih. Ljudje na podeželju so 

oblečeni v delovne obleke, medtem ko so ljudje v mestu upodobljeni v elegantnejših oblekah 

in obutvi. Obrazi ljudi so sicer narisani nekoliko zamegljeno, vendar iz nekaterih kljub temu 

lahko razberemo njihovo razpoloženje.  

 

Perspektiva 

Perspektiva ilustracij je vseobsegajoča, saj bralec lahko vidi celotno dogajanje, vse like in vse 

podrobnosti. Za upodobitev dogajanja je ilustratorka uporabila panoramski pogled na 

prizorišče.  
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Čas in gibanje 

Ilustracije v slikanici opisujejo čas enega leta, od prvega do zadnjega meseca. Ilustratorka 

preko ilustracij ponazori zaporedje mesecev in potek letnih časov in njihovih značilnosti. Da 

gre za prikaz mesecev v letu, avtorica ponazori z imenom meseca in številom njegovih dni na 

levi strani knjige. Od ene ilustracije do druge torej mine tolikšno število dni, kolikor jih je v 

določenem mesecu, ena ilustracija pa obsega čas enega meseca in ponazarja dogajanje v tem 

mesecu in njegove značilnosti. Na posamezni ilustraciji vidimo več ljudi in njihove 

dejavnosti, vendar se na naslednji ilustraciji prizor ne razvije, ampak prikaže čisto nov prizor, 

v drugem kraju in ne nujno z istimi ljudmi.  

 

Modalnost 

Modalnost v slikanici je indikativna, saj prikazuje realno vsebino.  

 

Parabesedilo 

- format 

Format knjige je A4, usmerjenost formata pa je pokončna. 

 

- naslov 

Naslov ustreza vsebini knjige in napoveduje njeno vsebino. Napisan je z velikimi tiskanimi 

črkami in je zanimiv in privlačen, saj so črke obarvane v različnih barvah. Sklada se z vsebino 

slikanice, saj nakazuje na raznolikost mesecev in letnih časov, ki so predstavljeni v knjigi.  

 

- naslov in naslovnica 

Ilustracija na naslovnici prikazuje belo drevo v zasneženi pokrajini; na njegovih vejah visijo 

deževni oblak, luna, zvezde, sonce, list, jabolko, strela in dežne kaplje. Drevo tako kljub 

temu, da je upodobljeno v zimskem letnem času, upodablja značilne lastnosti vseh letnih 

časov, kar se sklada tudi z vsebino slikanico in napoveduje njeno vsebino. Ilustracija, ki je na 

naslovnici se ne pojavi nikjer drugje v slikanici, kar pomeni, da lahko že predstavlja začetek 

zgodbe oziroma je nek uvod v njo. Naslovnica in naslov se skladata tako oblikovno kot 

vsebinsko, saj so pri obeh uporabljene barve podobnih odtenkov, obe pa napovedujeta tudi 

isto vsebino. Ilustracija na naslovnici je uokvirjena, kar ustvari določeno distanco med njo in 

bralcem. 
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- sprednji in zadnji listi 

Sprednji in zadnji listi so roza barve, posuti z belimi pikicami in so na začetku in koncu enaki. 

Ne vsebujejo nikakršnega besedila ali ilustracij. Sprednjim listom sledi razgrnitev belih listov. 

Na dnu levega lista so zapisane informacije o slikanici, na desnem listu pa je velik moder 

okvir, na dnu katerega sta napisana naslov slikanice in avtorica slikanice. Napisana sta v 

enakem fontu, kot na naslovnici, in se skladata z izbranim oblikovanjem slikanice. 

 

- zadnja platnica 

Zadnja platnica je prazna bela stran in nima nobenega pomena za zgodbo in ne nosi nobenih 

dodatnih informacij o slikanici.  

 

- intraikonično besedilo 

Intraikonično besedilo so z besedo napisani meseci in številke za število dni v mesecu, ki jih 

najdemo na levih straneh slikanice, nasproti ilustracij na desni strani. To napoveduje, oziroma 

pomaga pri razlagi vsebine ilustracije na desni strani. Je popolnoma ločeno od ilustracij, saj je 

vedno na levi strani, medtem ko je ilustracija vedno na desni strani. Intraikonično besedilo ni 

okvirjeno kot ilustracije, kar bralca bolj povabi v branje. 
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4. 2. DEČEK IN HIŠA (MAJA KASTELIC), 2015 
 

 

Slika 6: Slikanica Deček in hiša 

 

O avtorici 
Maja Kastelic je slovenska slikarka, rojena leta 1981. Na 

Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani je študirala slikarstvo 

na Fakulteti za humanistične študije pa Filozofijo in teorijo 

vizualne kulture. Je slikarka in ilustratorka, avtorica teoretičnega 

dela o statusu umetnika in soavtorica Pojmovnika slovenske 

umetnosti. S knjižno ilustracijo je odkrila način, kako spojiti dve 

njeni veliki ljubezni, besedilo in risbo. Svoja dela je razstavila 

že na več samostojnih in skupinskih razstavah. Je prejemnica 

Levstikove nagrade (2015); za svoje ilustracije v slikanici Deček in hiša je prejela tudi 

Priznanje Hinka Smrekarja (2012), Plaketo Hinka Smrekarja (2014) in nagrado Kristine 

Brenkove (2015). (Kastelic, b. d. ) 

 

Izvor knjige 

Slikanica je avtorska, ilustracije v slikanici je ustvarila Maja Kastelic. 

 

Slikanica glede na delež besedila 

Glede na delež besedila v slikanici slikanico uvrščamo med slikanice brez besedila.  

 

Prizorišče 

Dogajalni prostori so ulice v starem mestu in sobe v eni od hiš v tem mestu. Imena ulic, po 

katerih se deček sprehaja, lahko preberemo na tablicah s hišnimi številkami (Andersenova in 

Grimmova ulica), imena mesta pa ni mogoče določiti. Prizorišča prikazujejo sodobni čas, saj 

Slika 7: Maja Kastelic 
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ljudje na ilustracijah uporabljajo sodobna kolesa, na knjižnih policah pa so narisana tudi 

literarna dela sodobnih avtorjev (Neža Maurer, Damijan Stepančič, Martin Salisbury, Shaun 

Tan, Pablo Auldell, Tove Jansson, Arto Paasilinna idr.). Tako ulice mesta, kot sobe v hiši so 

ilustrirane zelo podrobno. Na fasadah hiš lahko opazimo razne napise oziroma grafite, 

smerokaz za brivca, nastavke za obešanje zastav, okrušene dele fasade. Na strehah so vidni 

strešniki ter antene, vidne so opeke dimnikov in okrasi v obokih vrat. Ilustrirano je tudi 

dogajanje v hišah, ki ga bralec lahko spremlja skozi nekatera osvetljena okna. Ko deček 

vstopi v hišo, se najprej znajde na hodniku, kjer vidi odprta vrata nekega stanovanja, poštne 

nabiralnike, razglednice na stenah, obvestilo za stanovalce, otroški voziček in še mnogo 

drugih stvari. V sobah, v katerih se znajde potem, vidi različne okvirjene slike, veliko knjig, 

časopise, mizo s pripravljeno večerjo, otroške igre, gramofon in še mnogo drugih predmetov. 

V zadnji sobi najde deklico, ki dela papirnata letala, ki jih potem spuščata z balkona. 

Slikanica je oblikovana tako, da se vse ilustracije razlivajo »čez rob«, oziroma segajo čez dve 

strani, kar omogoča prikaz številnih podrobnosti. V ilustracijah je upodobljeno veliko knjig, 

od romanov pa do slikanic in poučnih knjig… Nekatere izmed njih so: Blindness ─ José 

Saramago, Children's Picturebooks: The Art of Visual Storytelling ─ Martin Salisbury in 

Morag Styles, Močvirniki ─ Barbara Simoniti in Peter Škerl, Poletna knjiga ─ Tove Jansson, 

Pravi umetnik ─ Maja Kastelic, Soie ─ Alessandro Baricco in Rebecca Dautremer, Tales of 

Soburbia ─ Shaun Tan, The Arrival ─ Shaun Tan, Tujec ─ Albert Camus in Alenka Sotler, 

Velika knjiga pravljic, Zgodba o sidru ─ Damijan Stepančič. Na podlagi tega lahko sklepamo, 

da so prebivalci hiše radi brali in da so jih zanimale knjige različnih vrst. Na osnovi ilustracij 

lahko domnevamo, da so bili v določenem obdobju v tej hiši prisotni tudi otroci, saj je v 

sobah polno igrač. Ilustratorka za prikaz prizorišč uporablja panoramski pogled, v njih pa 

vključuje tudi kontrast svetlo ─ temno. S kontrastom ponazori potovanje dečka, ki ga od sobe 

do sobe vodi svetloba – tja, kamor gre, je svetlo, drugje pa temno. Dogajanja je v slikanici 

malo, vendar bralec ideje za ustvarjanje lastne zgodbe lahko črpa iz številnih podrobnosti v 

lustracijah prizorišč. 

 

Karakterizacija 

Glavni lik je majhen deček, najverjetneje šolar, saj na začetku zgodbe na hrbtu nosi torbo. Je 

radoveden fant, saj zvedavo sledi mački v hišo in ji z zadovoljnim izrazom na obrazu sledi. 

Njegov obraz včasih kaže tudi osuplost nad stvarmi, ki jih vidi. Ko na koncu najde deklico, je 

zadovoljen, saj se smeji, ko spuščata papirnata letala. Deklici je medtem v hiši dolgčas, saj je 
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v njej sama, zato si čas krajša z risanjem risb, ki jih nato zgiba v papirnata letala. Dečkove 

družbe je vesela, saj ima na obrazu zadovoljen obraz. Zadovoljne obraze lahko vidimo tudi na 

obrazih prebivalcev mesta, ki se sprehajajo po ulici, ali pa jih vidimo skozi osvetljena okna. 

Nekateri so se na ulico odpravili le na jutranji sprehod s svojimi hišnimi ljubljenčki, medtem 

ko se nekateri urejeni odpravljajo v službe ali po opravkih.  

 

Perspektiva 

Perspektiva v slikanici je vseobsegajoča, saj bralec lahko vidi celotno prizorišče, vse like, 

dogajanje in podrobnosti, ki jih ilustratorka upodobi v ilustraciji. Ilustratorka je za prikaz 

prizorišča uporabila panoramski pogled. Bralec tako lahko vidi vse podrobnosti, ki jih deček v 

zgodbi ne, ker je premajhen ali pa jim ne posveti nobene pozornosti.  

 

Čas in gibanje 

Zgodba se dogaja zgodaj zjutraj, ko je zunaj še temno in prikazuje, kako se deček odpravi v 

šolo. Mesec, v katerem se zgodba dogaja, bi lahko bil mesec junij, saj je na eni od sten v hiši 

obešen koledar, čas dogajanja pa 6:45, saj v eni od sob vidimo uro, ki kaže omenjeni čas. 

Kljub temu v to ne moremo biti prepričani, saj je možno, da je hiša zapuščena in da koledarja 

zato nihče več ne obrača in da se je ura ustavila. Slikanica dogajanje upodablja z eno 

ilustracijo, ki je razgrnjena na dve strani. Vsaka razgrnitev kaže dečka v eni od sob in 

stopnice, proti katerim gleda, zato predvidevamo, da se deček po stopnicah povzpenja vedno 

višje v hiši in se na vsaki razgrnitvi znajde v novi sobi. Koliko časa se deček zadržuje v kateri 

od sob, ne moremo določiti, za zgodbo pa lahko domnevamo, da se dogaja toliko časa, da se 

zunaj zdani. Na začetku je namreč zunaj noč, medtem ko je v kasnejšem prizoru, ko deček in 

deklica na balkonu spuščata papirnata letala, zunaj svetlo.  

 

Modalnost 

Zgodba je dvoplastna in v njej se prepletata realen in pravljični svet. Dogajanje v zgodbi bi 

lahko bilo resnično, vendar možnost, da se je zgodba dejansko zgodila, zavržejo podrobnosti 

v ilustracijah, saj v nekaterih zasledimo upodobljene like iz nekaterih pravljic.  

 

Figurativni jezik 

- intertekstualnost 

V slikanici je ogromno podrobnosti, ki se navezujejo na druge pravljice in njihove avtorje. Na 

začetku se imena ulic mesta navežejo na znane pravljičarje (Andersenova in Grimmova ulica), 
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na stenah hiš je polno okvirjenih ilustracij iz različnih literarnih del (Zlata ptica, Punčka in 

velikan, Sidro), motiv mize s pripravljenim obrokom se navezuje na delo Alica v čudežni 

deželi, motiv papirnatih letal se navezuje na delo Daneta Zajca Papirnata letala, knjige na 

policah nosijo naslove znanih pravljic, ilustracija na strani za naslovnico, ki prikazuje dečka, 

ki kuka skozi okno, pa se navezuje na delo Pedenjped, avtorja Nika Grafenauerja.  

 

Parabesedilo 

- format 

Format knjige je A4, usmerjenost je pokončna. Velikost formata ustreza vsebini slikanice, saj 

avtorici omogoča dovolj prostora za podrobno upodobitev prizorišč.  

 

- naslov 

Naslov je jasen in napoveduje vsebino slikanice. V njem se pojavita glavni junak in kraj, kjer 

se zgodba dogaja. Napisan je z velikim tiskanimi črkami in je rjave barve, kar se sklada z 

oblikovanjem knjige, v kateri je rjava ena od glavnih barv. 

 

- naslov, naslovnica in zadnja platnica 

Zadnja platnica vsebuje ilustracijo in kratek opis knjige. Ilustracija na zadnji platnici knjige in 

ilustracija na naslovnici skupaj tvorita eno ilustracijo, ki prikazuje mesto in dečka, preden se 

odpravi na pot v šolo. Ta ilustracija se ne ponovi nikjer v slikanici in služi kot nek uvod v 

zgodbo, na kateri spoznamo glavnega junaka in kraj dogajanja. Na ilustraciji na naslovnici se 

zdi, da deček gleda bralca in mu maha. To lahko interpretiramo, kot da deček ve za bralca in 

ga vabi v zgodbo.  

 

- sprednji in zadnji listi 

Sprednji in zadnji listi so identični, in sicer rjavi in prazni ter niso del zgodbe in ne podajajo 

nobene dodatne informacije o njej. Sprednjim listom sledi razgrnitev z rjavim listom na levi in 

belim listom na desni, na katerem je ponovno zapisan naslov slikanice. Tej razgrnitvi sledi 

ponovna razgrnitev dveh belih listov. Leva stran je prazna, na desni pa je z nekoliko večjimi 

črkami kot na prejšnji razgrnitvi zapisan naslov slikanice, pod njim pa ilustracija dečka, ki 

kuka skozi zlat okvir.  

Pred zadnjimi listi je razgrnitev belega lista, ki vsebuje informacije o knjigi, in praznega 

rjavega lista.  
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- intraikonično besedilo 

V slikanici je veliko intraikoničnega besedila. Pojavi se v obliki napisov na stenah, naslovov 

na knjigah, imenih ulic, imenih ilustratorjev na obešenih slikah, besedila v časopisu, besedil 

na obešenih diplomah na steni, imenih albumov na gramofonskih ploščah, besedilu na 

koledarju, obvestil za stanovalce hiše idr. Bralec lahko vse podrobnosti, vključene v 

intraikonično besedilo, uporabi pri ustvarjanju svoje zgodbe, kar omogoča veliko število 

različnih interpretacij, saj vsak bralec izbere druge podrobnosti, ki jih vključi v zgodbo.  

 

 

Analiza slikanic po teoriji Marije Nikolajeve in Carole Scott je pokazala, da sta slikanici 

različni, vendar imata klub temu nekaj skupnih točk. Obe slikanici sta po izvoru avtorski 

slikanici, saj imata le eno avtorico, in sicer ilustratorko, ki je sama ustvarila celotno slikanico. 

Glede na delež besedila se obe slikanici uvrščata med slikanice brez besedila, saj ne vsebujeta 

besedila.  

Tako Maja Kastelic, kot Marija Lucija Stupica zgodbo slikanice predstavita skozi 

vseobsegajočo perspektivo in ilustracije upodobita s panoramskih pogledom, ki bralcu 

razkriva vse, kar se v zgodbi dogaja. Kljub enaki tehniki prikaza ilustracij pa se ilustracije 

obeh slikanic močno razlikujejo. Marija Lucija Stupica v slikanici Dvanajst mesecev 

ilustracije brez izjeme umesti na desno stran slikanice, medtem ko na levo stran umesti 

ikonično besedilo slikanice. Svojim ilustracijam doda tudi okvir, ki ustvarijo neko distanco 

med bralcem in ilustracijo. Ilustracije Maje Kastelic se medtem razlivajo »čez rob« in segajo 

čez dve strani. Ravno tako nimajo okvirja in segajo čez celo stran, kar je za bralca zelo 

vabljivo, saj se lahko popolnoma potopi vanjo. Slikanici se razlikujeta tudi glede prizorišč. Ta 

so v slikanici Dvanajst mesecev zunanja in prikazujejo pokrajino na podeželju, okolico morja 

in ulice mest, medtem ko je prizorišče v slikanici Deček in hiša postavljeno v eno od hiš v 

starem mestu, zaradi česar so prizorišča z izjemo prvih dveh ilustracij notranja. Razlikujejo se 

tudi karakterji v slikanicah. V slikanici Dvanajst mesecev nastopajo podeželski in mestni 

ljudje, ki so prikazani pri svojih aktivnostih skozi vse mesece v letu, noben od likov pa ni 

izpostavljen. Slikanica Deček in hiša medtem prikazuje mestnega dečka in mačka, ki potujeta 

po sobah v hiši. Iz ilustracij lahko razberemo tudi njuna razpoloženja in odzive na stvari, ki 

jih vidita v hiši. Čas dogajanja v slikanici Dvanajst mesecev je eno leto, medtem ko za zgodbo 

v slikanici Deček in hiša ne poznamo točnega časa dogajanja. Vemo le, da se dogaja nekega 

zgodnjega jutra v času ko se zunaj dani. Slikanica Dvanajst mesecev prikazuje dogajanje po 

mesecih, in sicer vsaka ilustracija prikazuje en mesec, medtem ko v slikanici Deček in hiša 
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vsaka ilustracija prikaže eno od sob v hiši, ne vemo pa, koliko časa se deček in maček v 

določeni sobi zadržita.  

Zgodba slikanice Dvanajst mesecev prikazuje resnično dogajanje, ki bi se lahko zgodilo v 

resničnem svetu, zato jo bralec dojema objektivno, medtem ko se v zgodbi slikanice Deček in 

hiša pojavijo bitja iz pravljic, kar kaže na prepletanje realnega in fantazijskega sveta, zaradi 

česar zgodbo bralec doživi kot subjektivno. Pojav bitij iz pravljic v slikanici Deček in hiša je 

primer intertekstualnosti, ki je v slikanici Dvanajst mesecev ne zasledimo.  

Format obeh slikanic je A4 in je obrnjen pokončno. Naslovnica in naslov pri obeh slikanicah 

napovedujeta vsebino knjige; obe naslovnici imata unikatno ilustracijo, ki se ne ponovi nikjer 

v slikanici in sta del zgodbe. Pri slikanici Deček in hiša ilustracija na naslovnici predstavlja le 

polovico celotne ilustracije. Druga polovica ilustracije je na zadnji platnici slikanice, medtem 

ko pri slikanici Dvanajst mesecev zadnja platnica predstavlja samo prazno, belo stran. 

Sprednji in zadnji listi so pri obeh slikanicah identični, prazni in enobarvni. Obe slikanici 

imata po sprednjih listih še en list, na katerem je ponovno napisan naslov slikanice; slikanica 

Deček in hiša ima po tem listu še dodatni list, na katerem je ponovno napisan naslov; pod 

njim je narisan majhen motiv dečka iz slikanice, ki gleda skozi zlat okvir.  

V obeh slikanicah se pojavi tudi intraikonično besedilo. V slikanici Dvanajst mesecev mu je 

ilustratorka namenila levo stran slikanice in prikazuje ime posameznega meseca in število dni 

v njem. Povezuje se z ilustracijami, ki so na desni strani, saj te prikazujejo dogajanje 

posameznega meseca. V slikanici Deček in hiša se intraikonično besedilo medtem pojavlja v 

ilustracijah, in sicer kot ime ulice, naslov v časopisu, obvestilo stanovalcem hiše, ime 

glasbenega albuma, naslov knjige, napis na steni idr.  

 

Analiza slikanic je pokazala, da sta si slikanici glede na izvor, delež besedila in v marsikateri 

značilnosti parabesedila (naslovnica, zadnji in sprednji listi, format, naslov) podobni. Razlike 

se medtem pojavljajo v modalnosti slikanice, načinu ilustriranja, karakterizaciji, času 

dogajanja in izboru prizorišč.   
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EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV PROBLEMA 
V empiričnem delu se bom osredotočila na slikanice brez besedila. To so slikanice, ki nimajo 

verbalno zapisanega besedila, ampak zgodbo bralec »bere« preko ilustracij. Zaradi tega 

nastanejo različne verzije govorjenega besedila, saj lahko isto ilustracijo različni bralci 

interpretirajo drugače. Vsak bralec pri ustvarjanju zgodbe namreč izhaja iz svojih izkušenj in 

znanja. Moj cilj je spoznati različne interpretacije izbranih slikanic in jih med seboj primerjati. 

Posebnost slikanic po mnenju M. Nikolajeve (2003) in S. L. Beckett (2013) je, da jih lahko 

berejo vse generacije. Preko dejavnosti želim ugotoviti, ali bosta slikanici tako odraslima kot 

otrokoma nudili prijetno izkušnjo »branja« literarnega dela. 

Slikanici, ki sem ju uporabila v empiričnem delu, sta slovenski slikanici brez besed Dvanajst 

mesecev (Marija Lucija Stupica) in Deček in hiša (Maja Kastelic).  

 

CILJI 

- Preko interpretacij in ilustracij spoznati, kako otroka in odrasla dojemata slikanici 

Dvanajst mesecev in Deček in hiša. 

- Ugotoviti, ali ob branju slikanic Dvanajst mesecev in Deček in hiša bralci ustvarijo 

enako zgodbo. 

- Ugotoviti odziv otrok in odraslih na slikanici Dvanajst mesecev in Deček in hiša. 

- Razvijati izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

- Ali se bodo interpretacije razlikovale med seboj? 

- Ali bodo interpretacije odraslih zasnovane v realnosti, otroške pa bodo imele 

elemente fantazijskega sveta? 

- Ali bodo odrasli v zgodbo vključili več podrobnosti (besede, številke, simboli) iz 

ilustracij v slikanicah kot otroci? 

- Ali bosta slikanici brez besed všeč tako odraslima kot otrokoma? 
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METODOLOGIJA 
Raziskovalna metoda 

Pri empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Opis vzorca 

Za izvedbo empiričnega dela sem izbrala dva otroka (starost do 8 let) in dva odrasla (starost 

nad 30 let). V obeh skupinah sta predstavnika obeh spolov (moški in ženska). Izvajanje 

dejavnosti je potekalo v domačem okolju vsakega posameznika. 

 

Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

Na temo dveh slikanic brez besed Dvanajst mesecev (Marija Lucija Stupica) in Deček in hiša 

(Maja Kastelic) sem z dvema otrokoma ( starost do 8 let) izvedla tri dejavnosti: 

- »branje« slikanic brez besed Dvanajst mesecev in Deček in hiša, 

- ustvarjanje lastnih ilustracij za slikanici Dvanajst mesecev in Deček in hiša 

- ustvarjanje lastne slikanice brez besed. 

Z dvema odraslima (starost nad 30 let) sem izvedla le prvo od naštetih dejavnosti. 

Dejavnosti sem z vsakim posameznikom izvedla individualno s to razliko, da sem dejavnosti 

z otrokoma izvedla v treh oz. štirih ločenih srečanjih, z odraslima pa v enem srečanju.  

Dejavnost branja nebesednega besedila sem posnela z digitalnim fotoaparatom in nato s 

pomočjo posnetkov interpretacije posameznikov zapisala ter jih nato primerjala glede na 

literarne prvine (glavni literarni lik, kraj dogajanja, čas dogajanja, vsebina zgodbe). Drugo in 

tretjo dejavnost sem dokumentirala s fotografijami. 

Interpretacije slikanice odraslih in otrok sem pridobila preko zastavljanja vprašanj, morebitne 

spontane odzive pa sem sproti zapisovala. 
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REZULTATI 
 

MARIJA LUCIJA STUPICA: DVANAJST MESECEV 

1. Branje slikanice brez besed 

1. VPRAŠANJE: Kdo je glavna oseba v slikanici (glavni literarni lik)? 

OTROK 1: Vsi, ki nastopajo noter. 
OTROK 2: Oče, mama in otroci. 
ODRASEL 1: Vsi liki v knjigi.  
ODRASEL 2: Ga ni, oz. so to vsi v knjigi.  
 

Za glavni literarni lik v slikanici so tri osebe opredelili vse like, ki se pojavijo v ilustracijah, 

ena oseba pa je za glavne literarne like navedla očeta, mamo in otroke.  

 

2. VPRAŠANJE: Kje se zgodba dogaja (kraj dogajanja)?  

OTROK 1: V sadovnjaku, pa v parku, pa na morju, pa v mestu.  
OTROK 2: Na kmetijah, ker veliko delajo na njivi. 
ODRASEL 1: V naravi, na podeželju, nekje na našem delu Zemlje, ker ni povsod letnih 
časov. 
ODRASEL 2: Večinoma na podeželju, nekaj tudi v mestu in na morju.  
 
Tri od štirih oseb so naštele več krajev dogajanja. Enkrat so bili omenjeni sadovnjak, park in 

kmetija, dvakrat pa narava na podeželju, morje in mesto.  

 

 3. VPRAŠANJE: Kdaj se zgodba dogaja (čas dogajanja)? 

OTROK 1: Pozimi, poleti, jeseni pa takrat, ko je pomlad.  
OTROK 2: Čez letne čase. 
ODRASEL 1: Dogajanje čez celo leto.  
ODRASEL 2: Čez celo leto. 
 
Čas dogajanja sta dve osebi opredelili kot čas celega leta, dve pa kot čas letnih časov.  
 

4. VPRAŠANJE: O čem govori zgodba (vsebina zgodbe)? 

OTROK 1: O ljudeh, ki delajo pa o Božiču.  
OTROK 2: O očku, mamici in otrocih in o kmetih, ki delajo na polju.  
ODRASEL 1: O življenju človeka tekom leta.  
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ODRASEL 2: O letnih časih in aktivnostih ljudi v vsakem letnem času.  
 
Ena oseba je odgovorila, da vsebina govori o ljudeh, ki delajo in o Božiču; ravno tako je bilo 

enkrat omenjeno, da zgodba govori o očku, mamici, otrocih in o kmetih, ki delajo na polju. 

Dve osebi sta odgovorili, da zgodba govori o življenju človeka v teku leta oziroma v teku 

letnih časov.  

 

5. VPRAŠANJE: Ali ti je bila slikanica všeč?Zakaj? 

OTROK 1: Všeč, ampak ne toliko kot prejšnja (Deček in hiša). Ker je bilo poletje.  
OTROK 2: Ja. Všeč mi je bilo, da so praznovali Božič in ko so šli po novoletno jelko in ko so 
plavali in ko so kupili sladoled in ko so bili v sadovnjaku.  
ODRASEL 1: Ne morem jasno reči ne ali ja.  
ODRASEL 2: Ne, ker ne govori zgodbe, ampak je koledar.  
 
Dvema osebama je bila slikanica všeč, ker je bilo v njej poletje in zaradi različnih aktivnosti, 

ki so bile prikazane (plavanje, praznovanje Božiča, nakup novoletne jelke). Ena oseba je bila 

neopredeljena, eni pa slikanica ni bila všeč, ker ni pripovedovala zgodbe. 

 

 

2. Ustvarjanje lastnih ilustracij za slikanico Dvanajst mesecev 

Z otrokoma sem se dogovorila, da za vsak letni čas, narišeta eno lastno ilustracijo. 

Zima 

                                                  
                                 Slika 8: otrok 1 (zima)                                                                                       Slika 9: otrok 2 (zima) 

Na levi ilustraciji je upodobljena zimska pokrajina s snežaki, sanmi, zvezdami repaticami in 

oblakom, iz katerega sneži. Na desni ilustraciji je narisan otrok, ki se drsa na zaledenelem 

jezeru, poleg njega pa je luknja v ledu.  
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Pomlad 

 

                                                  
 Slika 10: otrok 1 (pomlad)                                                                          Slika 11: otrok 2 (pomlad) 

Na levi ilustraciji je narisan travnik z dvema drevesoma, ptice ter nevihtni oblaki. Na desni 

ilustraciji je narisan človek, ki dela na polju.  

 

Poletje 
 

                                                 
 Slika 12: otrok 1 (poletje)                                                                                Slika 13: otrok 2 (poletje) 

Na levi ilustraciji so na nebu narisane ptice, ob pomolu sta upodobljeni dve ladji, na pomolu 

pa dve palmi. Na desni ilustraciji je narisan človek, ki vozi traktor.  

 
Jesen 

 

                                                   
Slika 14: otrok 1 (jesen)                                                                                    Slika 15: otrok 2 (jesen) 

Na levi ilustraciji je narisan travnik z iglavcem in listavcem, ki mu je večinoma že odpadlo 

listje ter nevihtni oblak, iz katerega pada dež in se bliskajo strele. Na desni ilustraciji je 

narisan travnik s poljem in drevesom ter človek, ki se odpravlja na polje.  
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Primerjava lastnih ilustracij otroka 1 in otroka 2: 

OTROK 1 OTROK 2 

Ilustracije upodabljajo pokrajino in 

njene značilnosti v določenem letnem 

času. 

Ilustracije upodabljajo aktivnosti ljudi 

v določenem letnem času.  

 

Ilustracije prikazujejo otrokovo lastno 

predstavo o letnih časih, z izjemo 

ilustracije poletja, ki je podobna 

ilustraciji poletja v slikanici. 

 

Otrok v svojih ilustracijah posnema 

ilustracije iz slikanice. V ilustracijah 

upodobi aktivnosti ljudi, ki so 

upodobljene v ilustracijah slikanice.  

Tabela 3: Primerjava lastnih ilustracij slikanice Dvanajst mesecev otroka 1 in otroka 2 

 

 

  

MAJA KASTELIC: DEČEK IN HIŠA 

1. Branje slikanice brez besed 

1. VPRAŠANJE: Kdo je glavna oseba v slikanici (glavni literarni lik)?  
 

OTROK 1: Deček. 
OTROK 2: Deček Luka. Hodi v šolo, v prvi razred, star je sedem let. 
ODRASEL 1: Deček. Pa hiša. Težko bi se odločila. Ali pa svetloba. Ne. Deček je na vsaki 
sliki, zato bi ga opredelila za glavno osebnost.  
ODRASEL 2: Maček. Ker je je tisti, ki sproža dogajanje. 
 
Za glavno literarno osebo v slikanici so tri osebe opredelile dečka, ena pa mačka.  
 
 

2. VPRAŠANJE: Kje se zgodba dogaja (kraj dogajanja)?  
 
OTROK 1: V hiši v mestu. V Ljubljani. 
OTROK 2: V velikem mestu. 
ODRASEL 1: V mestu. 
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ODRASEL 2: Po slikanici sodeč v starem mestnem jedru, kjer so hiše še imele stil gradnje v 
duhu prejšnjega stoletja. 
 
Za kraj dogajanja so vse štiri osebe določile mesto, ena pa je določila tudi, da je to mesto 
Ljubljana.  
 
 

3. VPRAŠANJE: Kdaj se zgodba dogaja (čas dogajanja)?  
 

OTROK 1: Ponoči. 
OTROK 2: Ob večeru. 
ODRASEL 1: Eno preteklo obdobje v starem delu mesta. Glede na del dneva bi bilo zelo 
zgodnje jutro, bi rekla. Vmes med zgodbo je pa potem spet noč in na koncu spet dan.   
ODRASEL 2: Vsekakor se mi zdi, da je to tam nekje konec 19. stoletja. Kar se tiče dela 
dneva, se mi zdi zgodba malo nedosledna. Se mi zdi, da je težko določiti pravo uro dneva.  
 
Ena oseba je za čas dogajanja glede na del dneva navedla noč; druga večer; tretja oseba 

zgodnje jutro, ki se nato spremeni v noč in nato znova v dan; po mnenju četrte pa je uro dneva 

težko določiti. Ena oseba je čas dogajanja opisala tudi glede na stoletje, v katerem se dogaja, 

in sicer naj bi se zgodba dogajala nekje konec 19. stoletja.  

 

 

4. VPRAŠANJE: O čem govori zgodba (vsebina zgodbe)?  
 
OTROK 1: O dečku, ki je srečal muco in je šel za njo in potem srečal punčko. 
OTROK 2: O fantku in deklici. Fantek deklice ni poznal in potem sta se spoznala in spuščala 
aviončke.  
ODRASEL 1: O dečku in njegovem potovanju do deklice.  
ODRASEL 2: Gre za prikaz otroške radovednosti. Kako en dogodek vodi k drugemu in na 
koncu ta pripelje do tretjega.  
 
Tri osebe so odgovorile, da zgodba govori o dečku in deklici ter dečkovem potovanju do 

deklice. Ena oseba je odgovorila, da zgodba govori o prikazu otroške radovednosti in tem, 

kako en dogodek vodi k drugemu in na koncu pripelje do tretjega.  

 

 

5. VPRAŠANJE: Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj? 
 
OTROK 1: Nikakor mi ni grda.  
OTROK 2: Ja. Veliko je ptičev in veliko sličic in veliko stare robe, volna, radio, mucka.  
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ODRASEL 1: Ko sem jo prvič videla, mi ni bila všeč tako zelo, ampak, ko sem jo začela 
listati, me je pritegnila, ker je arhaično obarvana. 
ODRASEL 2: Meni osebno niti ne preveč. Nima neke jasne zgodbe, zdi se mi preveč polna 
namigov. Kako bi rekel, premalo se zgodi. 
 
Tri osebe so odgovorile, da jim je bila slikanica všeč. Všeč jim je bilo, da je bilo v njej veliko 

ptic, sličic, stare robe in drugih predmetov ter ker je arhaično obarvana. Eni osebi slikanica ni 

bila všeč zaradi preveč namigov in ker se v njej premalo zgodi.  

 

2. Ustvarjanje lastnih ilustracij za slikanico Deček in hiša 

Otroka sta obnovila vsebino slikanice in narisala lastne ilustracije za slikanico Deček in hiša.  

Otrok 1:  

                   1. ILUSTRACIJA 2. ILUSTRACIJA 

                               

 Slika 16: (otrok 1) prva ilustracija                                                 Slika 17: (otrok 1) druga ilustracija 

 

Prva ilustracija prikazuje hiše v mestu in dečka, ki hodi po ulici. Na strehi dečka opazuje 

mačka, na nebu pa svetijo luna in zvezde. 

Druga ilustracija prikazuje dečka, ki gleda v mačka, ki kuka skozi vrata ene od hiš.  

 

                      3. ILUSTRACIJA    4. ILUSTRACIJA 

                             
 Slika 18: (otrok 1) tretja ilustracija                                                 Slika 19: (otrok 1) četrta ilustracija 
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Tretja ilustracija prikazuje dečka in mačka v sobi s slikami. Na levi strani sobe so narisane 

stopnice. Deček v roki drži prvo sličico, maček pa kaže v smer, kjer je že nova sličica. 

Četrta ilustracija prikazuje naslednjo sobo s stopnicami. Deček z dvema sličicama sledi 

mačku, ki kaže na naslednjo sličico.  

 

                     5. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

                                    
Slika 20: (otrok 1) peta ilustracija                                                   Slika 21: (otrok 1) šesta ilustracija 

 

Peta ilustracija prikazuje sobo z mizo in oknom. Okno ima veliko rdečo zaveso, skozi okno pa 

gleda ptica. Deček s tremi sličicami sledi mačku, ki kaže na četrto sličico.  

Šesta ilustracija prikazuje sobo, v kateri sedi nasmejana deklica. V sobi so različne igrače, na 

steni visijo tudi slike. Maček sedi na okenski polici, deček pa s presenečenim obrazom zre v 

deklico. 

 

       7. ILUSTRACIJA 

 
Slika 22: (otrok 1) sedma ilustracija 

 

Sedma ilustracija prikazuje dečka in deklico, ki iz hiše spuščata papirnata letala. 

 

Ilustracije otroka so podobne ilustracijam v slikanici in se večinoma osredotočajo na dečka in 

mačka, ki sledita sličicam. Narisane so zelo podrobno, kar pomeni, da je bil otrok pri »branju« 

slikanice pozoren in da so ga ilustracije v slikanici motivirale.  
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Otrok 2: 

          NASLOVNICA 

 

Slika 23: (otrok 2) naslovnica 

 

Naslovnica prikazuje dečka, ki z balkona spušča papirnata letala. 

 

                       1. ILUSTRACIJA 2. ILUSTRACIJA 

                        

Slika 24: (otrok 2) prva ilustracija                                                Slika 25: (otrok 2) druga ilustracija 

 

Prva ilustracija prikazuje hiše v mestu in dečka, ki hodi po ulici.  

Druga ilustracija prikazuje dečka, ki zagleda mačka, ki kuka skozi vrata ene od hiš.  

 

                     3. ILUSTRACIJA 4. ILUSTRACIJA 

                         

Slika 26: (otrok 2) tretja ilustracija                                         Slika 27: (otrok 2) četrta ilustracija 

 

Tretja ilustracija prikazuje dečka in mačka v hiši.  
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Četrta ilustracija prikazuje dečka, ki sledi mačku po stopnicah v hiši.  

 

                    5. ILUSTRACIJA 6. ILUSTRACIJA 

                               

 Slika 28: (otrok 2) peta ilustracija                                                    Slika 29: (otrok 2) šesta ilustracija 

 

Peta ilustracija prikazuje dečka in mačka v sobi z mizo. Deček v vsaki roki drži po eno 

sličico, na stolu za mizo pa je narisana porcelanasta punčka.  

Šesta ilustracija prikazuje dečka, ki se je skril za velik rdeč naslanjač, ker ga je maček 

prestrašil. 

 

                 7. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

                                     

 Slika 30: (otrok 2) sedma ilustracija                                                     Slika 31: (otrok 2) osma ilustracija 

 

Sedma ilustracija prikazuje dečka in mačka v sobi s slikami. Deček v roki drži sličice in sledi 

mačku.  

Osma ilustracija prikazuje, kako se deček in maček povzpenjata po stopnicah do sobe na 

podstrešju, v kateri je deklica. 
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9. ILUSTRACIJA 

 

Slika 32: (otrok 2) deveta ilustracija 

 

Deveta ilustracija prikazuje dečka in deklico, kako iz balkona hiše spuščata papirnata letala. 

 

Ilustracije se osredotočijo na dečka in mačka, ki potujeta po hiši. Večinoma je na ilustracijah 

upodobljeno le njuno gibanje, medtem ko podrobnosti prizorišča za otroka niso bile tako 

pomembne. V nekaterih sobah so kljub temu upodobljene tudi nekatere podrobnosti, ki si jih 

je otrok zapomnil iz ilustracij v slikanici (npr.: miza, velik rdeč naslanjač, slike na steni). 

Otrok je za ilustriranje izbral popolnoma drug pristop kot avtorica slikanice. Na ilustracijah ni 

upodobil le ene od sob, ampak je na vsaki ilustraciji narisal hišo, notranjost hiše pa je 

predstavljala eno od prizorišč zgodbe. Otrok je po lastni želji narisal tudi naslovnico slikanice, 

ki prikazuje dečka, ki z balkona spušča papirnata letala. Predvidevam, da se mu je spuščanje 

papirnatih letal najbolj usedlo v spomin, zato se je odločil, da ta prizor upodobi na naslovnici.  
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USTVARJANJE LASTNE SLIKANICE BREZ BESED 

Ustvarjanje lastne slikanice brez besed je bila zadnja dejavnost, ki sem jo izvedla z otrokoma. 

Na začetku dejavnosti sem otrokoma ponovno ponudila slikanici Dvanajst mesecev in Deček 

in hiša, da sta si ju prelistala in osvežila spomin nanju. Nato sem se z otrokoma pogovorila o 

tem, ali si tudi onadva sama kdaj izmišljata zgodbe in predlagala, da eno od teh zgodb 

upodobita v slikanici brez besed.  

Otroka sta mi najprej povedala zgodbo, ki sem si jo jaz sproti zapisovala. Nato sem otroku 

njegovo zgodbo prebrala, skupaj pa sva jo potem razdelila na več delov. Otroka sta zgodbo po 

delih nato upodobila v ilustracijah. Na koncu sem ju spodbudila, da si za svoji slikanici 

izmislita tudi naslov ter za lastno slikanico brez besed ustvarita tudi naslovnico.  

 

ZGODBA 1: LISIČKA IN ROJSTNI DAN 

 

         NASLOVNICA 

 
Slika 33: Zgodba 1 (naslovnica) 

 

     1. ILUSTRACIJA       2. ILUSTRACIJA 

                                      
                    Slika 34: Zgodba 1 (prva ilustracija)                                                      Slika 35: Zgodba 1 (druga ilustracija) 
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 3. ILUSTRACIJA    4. ILUSTRACIJA 

                                          
Slika 36: Zgodba 1 (tretja ilustracija)                                                          Slika 37: Zgodba 1 (četrta ilustracija) 

 

 

ZGODBA 2: MUCA MICA NA POTEPU 

 

 NASLOVNICA 

 
Slika 38: Zgodba 2 (naslovnica) 

 

   1. ILUSTRACIJA 2. ILUSTRACIJA 

                              
Slika 39: Zgodba 2 (prva ilustracija)                                                   Slika 40: Zgodba 2 (druga ilustracija)  
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                          3. ILUSTRACIJA      4. ILUSTRACIJA 

                                 
              Slika 41: Zgodba 2 (tretja ilustracija)                                                  Slika 42: Zgodba 2 (četrta ilustracija)   

  

 5. ILUSTRACIJA      6. ILUSTRACIJA 

                               
Slika 43: Zgodba 2 (peta ilustracija)                                                Slika 44: Zgodba 2 (šesta ilustracija) 

  

 7. ILUSTRACIJA 8. ILUSTRACIJA 

                                          
Slika 45: Zgodba 2 (sedma ilustracija)                                                Slika 46: Zgodba 2 (osma ilustracija) 

 

Otrok 1 si vsakodnevno izmišlja zgodbe in jih pripoveduje svojim družinskim članom. Za 

dejavnost ustvarjanja lastne slikanice se je odločil, da upodobi zgodbo o lisički, ki je pogosto 

glavni lik njegovih zgodb. Otrok 1 zelo rad praznuje svoj rojstni dan, praznovanje le-tega pa 

je velikokrat tudi tema njegove proste igre, zaradi česar nisem bila presenečena, ko je njegova 

zgodba govorila o rojstnem dnevu glavnega lika. Svoji slikanici brez besed je otrok 1 dal 

naslov Lisička in rojstni dan. Otrok 2 je v svoji slikanici medtem upodobil zgodbo sosedove 

mačke, s katero se veliko igra in mu je zelo pri srcu. Naslov njegove slikanice brez besed je 

Muca Mica na potepu.  
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Proces ustvarjanja lastne slikanice brez besed se je med otrokoma razlikoval. Otrok 1 je bil pri 

pripovedovanju zelo samozavesten in mi je naštel naslove številnih zgodb, ki si jih pogosto 

izmišlja. Povedal mi je dve zgodbi, med katerima je potem izbral eno, ki jo je upodobil v 

lastni slikanici brez besed. Otrok 2 je bil medtem pri pripovedovanju bolj zadržan in je 

potreboval nekaj spodbude. Za pripovedovanje si je vzel več časa in bolj premišljeno izbiral 

besede, ki jih je uporabil. Njegovo pripovedovanje zgodbe sem spodbujala z različnimi 

vprašanji (Kaj pa se je zgodilo potem? Kaj mucka stori zatem? Kaj se potem zgodi z mucko?). 

Oba otroka sta za glavni lik zgodbe izbrala žival, dogajanje pa je opisovalo dan v življenju 

glavnega lika. Vsebina zgodbe slikanice brez besed Lisička in rojstni dan je fantazijska, saj se 

njeno dogajanje ne bi moglo zgoditi v realnem svetu, v eni od ilustracij pa se pojavi celo 

mitološko bitje samorog. Slikanica Muca Maca na potepu ima medtem realistično vsebino.  

Otroka sta ilustracije za lastno slikanico brez besed ustvarila brez težav; v njih sta narisala 

tudi podrobnosti, ki sta jih omenila v zgodbi. V slikanici brez besed Lisička in rojstni dan 

lahko tako na tretji ilustraciji vidimo lisičko, obdano z desetimi darili, kar je točno toliko, 

kolikor je otrok v zgodbi na začetku rekel, da jih je lisička dobila. Otrok v ilustracijah nariše 

tudi vsebino vseh daril.  

 

V lastnih slikanicah brez besed sta otroka z ilustracijami upodobila svojo zgodbo. Njune 

ilustracije so narisane podrobno, na podlagi česar lahko domnevamo, da se zavedata pomena 

podrobnosti v ilustracijah slikanic brez besed, ki morajo prikazati pomembne podrobnosti za 

zgodbo slikanice, saj ta ne bo imela besedila. Oba otroka na naslovnici upodobita glavni lik v 

dogajalnem okolju zgodbe, s čimer naredita nek uvod v zgodbo slikanice in bralcu predstavita 

glavni lik. V naslovu obeh slikanic se pojavi glavni lik (v enem celo njegovo ime), kar je 

značilnost slikanic, ter glavni dogodek zgodbe, ki jasno napoveduje vsebino slikanice.  
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ZAKLJUČEK 

Diplomsko delo je sestavljeno iz prvega, teoretičnega in drugega, empiričnega dela. V prvem, 

teoretičnem delu, so predstavljene tri poglavitne teorije slikanice, in sicer teorije Marije 

Nikolajeve in Carole Scott, Dragice Haramija in Janje Batič ter Sandre L. Beckett. 

Predstavitvi teorij slikanice sledi analiza dveh slikanic brez besed Dvanajst mesecev in Deček 

in hiša po teoriji Marije Nikolajeve in Carole Scott. V drugem, empiričnem delu, so opisane 

tri dejavnosti, in sicer vizualno branje slikanic brez besed Dvanajst mesecev in Deček in hiša, 

ustvarjanje lastnih ilustracij za slikanici brez besed Dvanajst mesecev in Deček in hiša ter 

ustvarjanje lastne slikanice brez besed. Pri prvi dejavnosti sta sodelovala tako dva otroka kot 

dva odrasla, medtem ko sta pri drugi in tretji dejavnosti sodelovala samo dva otroka.  

 

Avtorski slikanici Dvanajst mesecev in Deček in hiša sta otroka in odrasla aktivno vključili v 

proces ustvarjanja njune zgodbe, pri čemer so nastale različne interpretacije le-te. Različne 

interpretacije so rezultat različnega zapolnjevanja vrzeli v ilustracijah slikanice, ki jih je vsaka 

oseba zapolnila na drugačen način glede na lastne izkušnje, pričakovanja in znanje.  

 

Da vsaka oseba drugače doživlja isto slikanico, smo lahko ugotovili tudi na podlagi lastnih 

ilustracij otrok za slikanici Dvanajst mesecev in Deček in hiša. V lastnih ilustracijah sta otroka 

upodobila tisto, kar sta v ilustracijah slikanice najmočneje doživela. Pri slikanici Dvanajst 

mesecev je bila za enega otroka to pokrajina, za drugega pa aktivnosti ljudi. Pri slikanici 

Deček in hiša pa sta glede na njune ilustracije oba otroka najmočneje doživela potovanje 

dečka in mačka po sobah hiše in nekatere podrobnosti, ki so bile v sobah (okvirjene ilustracije 

na steni, velik rdeč naslonjač, miza z večerjo).  

 

Ob vizualnem branju slikanice Deček in hiša so se osebe vračale nazaj na predhodne 

ilustracije in dopolnjevale zgodbo ali jo spremenile. Podrobnosti v trenutni ilustraciji so jih 

namreč spomnile na podobe iz predhodnih ilustracij ali pa so jim vzbudile nove asociacije ali 

povezave, ki so poglobile njihovo razumevanje slikanice in spremenile interpretacijo zgodbe. 

 

Ena odrasla oseba je poseben komentar namenila parabesedilu slikanice Deček in hiša, in 

sicer je bila mnenja, da barvni sprednji in zadnji listi dajejo občutek povezanosti slikanice in 

da slikanica zaradi tega deluje kot celota. Njena izjava potrjuje, da je oblikovanje parabesedila 

slikanice pomembno ter da ima velik vpliv na posameznikovo dojemanje slikanice.  
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Cilji, ki sem si jih zadala na začetku diplomske naloge, so bili, da preko interpretacij 

spoznam, kako odrasla in otroka bereta slikanici Dvanajst mesecev in Deček in hiša, da 

ugotovim ali različni bralci na enak način interpretirajo zgodbo iste slikanice ter da ugotovim 

odziv otrok in odraslih na slikanico Dvanajst mesecev in Deček in hiša. 

Cilji so bili doseženi. 

 

Preko interpretacij slikanice Dvanajst mesecev sem spoznala, da odrasla in otroka slikanico 

interpretirata predvsem kot prikaz mesecev v letu in opis letnih časov ter ilustracij ne 

povezujejo v zgodbo. Ilustracije je v zgodbo povezal le eden od otrok, govorila pa je o družini 

in njihovih aktivnosti v teku celega leta.  

Interpretacije oseb za slikanico Deček in hiša so se medtem bolj razlikovale.  

Otroka sta ilustracije brala bolj »površinsko«, brez iskanja skritih pomenov in sta v slikanici 

odkrila zgodbo o dečku in mačku, ki sta sledila sličicam in na vrhu hiše srečala deklico. 

Odrasla sta medtem v slikanici iskala globlje pomene ilustracij in sta v njej odkrila zgodbo o 

otroški radovednosti, naključjih ter iskanju odnosa. Zgodba iste slikanice je bila torej 

interpretirana na več nivojih, v njej pa sta vsebino zase našla tako otroka kot odrasla.  

 

Ko sem otrokoma in odraslima ponudila slikanici, so jih najprej prelistali in otroka sta bila 

začudena, ker slikanici nista imeli besedila. Spraševala sta me, kako se tako slikanico sploh 

prebere in zakaj nima besedila. V slikanici Dvanajst mesecev sta hitro poiskala mesec, v 

katerem imata rojstni dan, v slikanici deček in hiša pa sta si hitela ogledovat vse podrobnosti v 

ilustracijah. Odraslima se je zdelo zanimivo, da sta slikanici brez besedila, drugih odzivov pa 

ni bilo. 

 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se interpretacije razlikujejo med seboj? 

Da.  

Interpretacije posameznikov so različne, čeprav imajo določene podobnosti. Vsaka oseba je 

vanjo vključila svoja stališča, znanje, pričakovanja in izkušnje.  
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2. Ali so interpretacije odraslih zasnovane v realnosti, otroške pa imajo elemente 

fantazijskega sveta? 

Ne.  

Zgodilo se je ravno obratno. Vse interpretacije so opisovale zgodbe, ki bi se lahko zgodile v 

vsakdanjem življenju, z izjemo interpretacije slikanice Deček in hiša ene odrasle osebe. V njej 

je zaradi imena ulice (Andersenova ulica) v slikanici oseba dopuščala možnost, da se zgodba 

dogaja v pravljični deželi.  

 

3. Ali so odrasli v zgodbo vključili več podrobnosti (besede, številke, simboli) iz ilustracij v 

slikanicah kot otroci? 

Da. 

Odrasla sta v svoje interpretacije vključila več podrobnosti iz ilustracij in jih skušala tudi 

smiselno umestiti v zgodbo. Otroka sta se v svojih interpretacijah bolj osredotočila na 

potovanje dečka in mačka, če pa sta v svojo interpretacijo vključila kakšno podrobnost, sta jo 

le naštela in nista razlagala njihovega pomena.  

 

4. Ali sta bili slikanici brez besed všeč tako odraslima kot otrokoma? 

Ne.  

Otrokoma sta bili všeč obe slikanici, eni odrasli osebe ni bila všeč nobena od slikanic, eni 

odrasli osebi pa je bila všeč le slikanica Deček in hiša. 

  

 

Slikanice brez besed so na osnovi študija virov in literature najboljša vrsta slikanic, saj bralcu 

omogočajo, da se poglobi v ilustracije in pri ustvarjanju zgodbe razvija svojo lastno 

kreativnost in domišljijo. Ker vsak bralec ustvari lastno interpretacijo zgodbe v slikanici, se 

mi primerjanje interpretacij različnih bralcev zdi zanimivo, saj na nek način tako dobimo 

vpogled v svet nekega drugega bralca in njegov način dojemanja stvari. Ob primerjanju 

različnih interpretacij lahko tudi odkrijemo kakšen namig, ki ga sami nismo našli in lahko 

poglobi na naše razumevanje zgodbe.  

S svojo diplomsko nalogo sem želela prikazati, kako raznolike in zanimive so slikanice ter 

spodbuditi bralce vseh generacij, da sežejo po njih.  
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