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POVZETEK 
 

Od začetnega razvoja literarnih revij in časopisov sredi 19. stoletja pa do danes se je zgodilo 

veliko sprememb. Spremembe so tako vsebinske kot oblikovne in jih bo poskušala 

predstaviti ta diplomska naloga.  

 

Literarne revije in časopisi za otroke so danes zelo razširjeni in na voljo bralcem. Lahko jih 

kupimo v kioskih, trgovinah, knjigarnah ... 

Starši in otroci lahko izbirajo med različnimi revijami, saj je izbira le-teh zelo velika, vsebine 

v njih so raznovrstne in prilagojene otrokom različnih starosti. 

To delo poskuša natančneje predstaviti in pokazati, kakšna je dinamika pojavljanja 

literarnih revij in časopisov za predšolske otroke.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo pregledali, kaj je otroška in mladinska 

književnost, katera so besedila, ki jih označujemo za otroško in mladinsko književnost, in 

predstavili literarne revije in časopise za otroke vse od začetkov pojavljanja leta 1848 pa do 

2016. 

 

Empirični del diplomske naloge se bo osredotočil na vsako revijo posebej in primerjal 

vsebinske dele revij in časopisov. Empirični del naloge bo osredotočen na to, kakšne so bile 

vsebine nekoč, kako so se s časom spreminjale, ali so bile vsebine leposlovne ali 

neleposlovne, avtorske ali ljudske, poučne in izobraževalne ali zabavne, ali so opremljene s 

slikami, ilustracijami, literarnimi prvinami ter kdo so bili uredniki in avtorji besedil in število 

strani v posamezni reviji ter število prispevkov. 

 

Ključne besede: literarne revije in časopisi za predšolske otroke, zgodovina, vsebine in 

uredniki. 
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ABSTRACT 
 

From the initial development of the literary magazines and newspapers in the mid-19th 

century until today there had been numerous changes. We will try to present these changes 

in this diploma thesis. The changes are seen in the contents and in the design of the 

newspapers.  

 

Today, literary magazines and newspapers for children are very popular and we find them 

almost anywhere – we can buy them at the news-stands, in stores, bookstores etc.  

 

Parents and children can choose among different magazines, there is a wide selection; the 

contents are diverse and appropriate for children of different ages. In Slovene history there 

are only a few of these magazines for children. The first newspapers and magazines targeted 

the youngsters and not so much the preschool children.  

 

 

In the theoretical part of the thesis we will revise what is defined as literature for children 

and what is literature for young adults, which texts are defined as children and which as 

young adults literature and we will present the literary magazines and newspapers for 

children from their beginnings in 1848 to 2016. 

 

In the empirical part of the thesis we will focus on each of the magazines and compare the 

contents of the magazines and the newspapers. We will check the contents in the past and 

see how they have changed though time. We are particularly interested to see whether the 

contents are literary or non-literary, authorial or folk, educational and instructive or fun; 

whether they are illustrated or have pictures or illustrational elements and who were the 

editors and the authors of the texts and number of pages in individual magazines and the 

number of articles. 

 

Keywords: literary magazines and newspapers for preschool children, history, contents and 

editors. 
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1. UVOD 
 

Literarne revije in časopisi za otroke so danes zelo razširjeni in na voljo bralcem. Lahko jih 

kupimo v kioskih, trgovinah, knjigarnah ... 

Starši in otroci lahko izbirajo med različnimi revijami, saj je izbira le-teh zelo velika, 

vsebine v njih so raznovrstne in prilagojene otrokom različnih starosti. 

V slovenski zgodovini pa je literarnih revij za otroke bilo zelo malo ali nič. Časopisi in 

revije, ki so se pojavili prvi, so bili namenjeni mladostnikom in ne toliko predšolskim 

otrokom.  

Šele leta 1945 je izšla prva literarna revija, ki je bila namenjena tudi predšolskim otrokom, 

revija Ciciban. Kasneje, leta 1998, pa je poleg revije Ciciban pričel izhajati še revija Cicido, 

ki je namenjen otrokom od 2. do 5. leta starosti, ki še ne znajo brati in se z literarnim 

seznanjajo prek ilustracij in tako, da jim v revijah objavljene vsebine berejo drugi.  

Od začetkov izhajanj literarnih revij in časopisov za otroke se je zgodil bistven napredek, 

sajse je začelo predšolskega otroka obravnavati kot potencialnega bralca. 

Lahko rečem, da se je mladega bralca začelo skozi revije obravnavati tudi kot potencialnega 

potrošnika in ga prek oglasov v revijah tudi vzgajati v potrošnika, saj prek staršev uresničuje 

svoje želje, ki jih obravnava kot svoje potrebe. V revijah Cicido in Ciciban srečamo veliko 

komercialnih oglasov. 

 

Od začetnega razvoja literarnih revij in časopisov sredi 19. stoletja pa do danes se je zgodilo 

veliko sprememb. Spremembe so tako vsebinske kot oblikovne in jih bo poskušala 

predstaviti ta diplomska naloga.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo pregledali, kaj je otroška in mladinska 

književnost, katera so besedila, ki jih označujemo za otroško in mladinsko književnost, in 

predstavili literarne revije in časopise za otroke vse od začetkov pojavljanja leta 1848 pa do 

2016. 

 

Empirični del diplomske naloge se bo osredotočil na vsako revijo posebej in primerjal 

vsebinske dele revij in časopisov. Empirični del naloge bo osredotočen na to, kakšne so bile 

vsebine nekoč, kako so se s časom spreminjale, ali so bile vsebine leposlovne ali 

neleposlovne, avtorske ali ljudske, poučne in izobraževalne ali zabavne, ali so opremljene s 
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slikami, ilustracijami, inicialkami ter kdo so bili uredniki in avtorji besedil in število strani 

v posamezni reviji ter število prispevkov	
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.2. Otroška in mladinska književnost 
 

Mladinska književnost je naslovniška zvrst književnosti – njeno bistvo je umetniškost. 

Izhaja iz avtorjevega doživljanja otroštva, od nemladinske književnosti pa jo ločujejo 

oblikovne in vsebinske značilnosti (motivi, teme, žanri). Namenjena je predvsem bralcu do 

kronološke starosti osemnajst let; najbolj kakovostna nagovarja tudi odraslega bralca, kar 

pomeni, da je naslovniško univerzalna (Saksida, 2001). 
»Teoretična opredelitev pojma mladinska književnost predstavlja v literarni teoriji poseben problem, 

ki se kaže v neenotnem poimenovanju. Vzroki za neenotnost v teoriji so: a) vprašanje o starostnem 

razponu poglavitnega sprejemnika tega sektorja literature, predvsem njegova zgornja starostna meja; 

b) odnos do vprašanja raznovrstnih žanrov in drugih kategorij besedne tovrstnosti (ali sodi vanjo samo 

leposlovje ali tudi polliterarna in neliterarna besedila, morda celo besedna tovrstnost  mladine same); 

c) odnos do vprašanja o razmerju med mladinsko književnostjo in najširšim razponom branja mladih 

bralcev oziroma sprejemnikov.« (Kobe, 1987, 9) 

»Mladinska književnost je podtip književnosti, njen integralni del, ki se od nemladinske loči po 

svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjena pa je bralcu do starostne meje osemnajst let. Mladinska 

književnost ima dve podpomenki: otroška književnost in mladinska književnost v ožjem pomenu 

besede (namenjena bralcem v puberteti), ki se med seboj razlikujeta po različnem socialnem izkustvu 

bralca.« (Kobe, 1987, 10) 

Saksida meni, da: »Pisati mladinsko književnost pomeni vživljati oz. vračati se v otroštvo 

(»spominjanje na otroštvo«) – prevladujoča je torej komunikacija med odraslim in otrokom. 

Pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh – vrednotenjski vidik: obe 

naslovniški zvrsti sta izenačeni glede na umetniškost. Mladinska književnost je dialog z 

otroštvom – tudi za mladinsko književnost je torej bistven »užitek dialoga« kot temeljni 

užitek branja književnosti. Mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle – 

v opusih različnih avtorjev je mogoče opazovati vsebinske, idejne in slogovne vzporednice 

med mladinsko in nemladinsko književnostjo. Osrednje značilnosti mladinskih del so 

humor, zvočnost, igrivost, (otroška) izkušnja in čudenje, hkrati pa je v njih zaznati tudi t. i. 

tabu teme oz. »male proteste«. Bistvena za povojno in predvsem sodobno mladinsko 

književnost je torej pestrost vrst, motivov in tem, kar pomeni, da mladinske književnosti ni 

mogoče omejiti le na eno prevladujočo vrsto ali tematski sklop. Mladinska književnost je 

zanimiva za otroka in odraslega – pri analizi ter kritiki mladinske književnosti se je smiselno 

izogibati absolutiziranju estetskega okusa bodisi mladega bodisi odraslega bralca; zanimivo 
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je, da najkakovostnejša besedila klasične in sodobne mladinske književnosti nagovarjajo 

tako prvega kot drugega.« (Saksida in drugi, 2001)  

V Mali literarni teoriji pa Kmecl (1996) piše, da je otroška in mladinska književnost 

prilagojena sprejemnim zmogljivostim mladega, otroškega bralca. Glede na duševno starost 

se omejene zmogljivosti in zanimanja močno spreminjajo, zato ločimo več »starostnih« vrst 

otroške in mladinske književnosti: za predšolskega otroka, osnovnošolce, predmladostnika, 

mladostnika itd. Otroški bralec se s starostjo zelo hitro spreminja. 
»Mladinska književnost je književnost, ki ima za predmet preučevanja mladinsko književnost oz. 

književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta. Druga definicija predmeta je s stališča namena 

in naslovnika: mladinska književnost je področje literarne vede, ki ima za predmet preučevanja 

mladinsko književnost oz. književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta.« (Blažić, 2011, 

123) 

Nekateri menijo, da mora biti mladinska književnost dodatno poenostavljena, posebej za 

predšolske otroke. Motivi za poenostavljenje so velikokrat potrošniški, priredba pa pogosto 

izgubi vse svoje literarno-estetske značilnosti.« (Blažić, 2011, 124) 

 
»Mladinska književnost pa ni od nekdaj samostojna veja književnosti. Dokler ni bilo otroštvo 

pojmovano kot posebno obdobje v življenju, mladinska književnost namreč ni mogla postati 

samostojno področje (Blažić, 2011, 32–33). Predliterarne začetke mladinske književnosti lahko tako 

najdemo v družbi šele 17. stoletja, ko so začeli upoštevati otroštvo kot posebno obdobje v 

življenjskem ciklu. Novo pojmovanje otroštva in dostopnost izobraževanja sta bistveno vplivala na 

razvoj mladinske književnosti, ki je bila vzgojno sredstvo za socializacijo otrok, kasneje pa tudi 

sredstvo za opismenjevanje.« (Blažić, 2011, 27) 

 
»Književnost za odrasle pojmuje mladinsko književnost kot marginalno področje poleg trivialne 

književnosti, feminizma, manjšinskih literatur, izseljenske in zdomske literature. Mladinska 

književnost so književna besedila, napisana predvsem za mladega bralca. V literarni zgodovini so 

primeri besedil, ki prvotno niso bila namen- jena mladim bralcem, vendar so v procesu literarne 

recepcije postala kanonska (Tisoč in ena noč, Guliverjeva potovanja, Robinzonova potovanja, 

Povodni mož, Martin Krpan ...). Mladi bralci berejo tudi knjige, ki niso namenjene mlademu bralcu, 

zato je bistvena razlika med mladinsko književnostjo in mladinskim branjem. Nekateri menijo, da je 

treba definirati mladinsko književnost z ozirom na protagonista, ki naj bi bil otrok. Vendar številne 

knjige, ki govorijo o otrocih in otroštvu, niso mladinska književnost niti mladinsko branje (Lev 

Nikolajevič Tolstoj, Marcel Proust, Lojze Kovačič). Obstajajo tudi knjige, ki so prvotno bile 

namenjene otrokom, torej so mladinska književnost, berejo pa jih predvsem odrasli bralci in 

predstavljajo branje odraslih (Lewis Carroll: Alica v ogledalu, Alica v čudežni deželi, Antoine de Saint 

Exupery: Mali princ, John Ronald Reuel Tolkien: Gospodar prstanov ...). Obstajajo tudi knjige, ki 

jih pišejo otroci – Anne Frank (Dnevnik Ane Frank) –, torej so svojevrstna mladinska književnost in 
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jih berejo bolj odrasli kot mladi – imajo značilnosti branja mladega in odraslega bralca.« (Blažić, 

2007, 36–37) 

2.3. Književnost za otroke in mladino označujemo: 
 

• besedila, ki so bila ustvarjena posebej za otroke in mladino in 

• besedila, ki jih otroci in mladina sprejmejo, ne da bi bila ustvarjena posebej zanje. 

 

Natančneje pa naj bi otroška in mladinska književnost izhajala iz naslednjih virov: 

 
• besedila, ki so povzeta iz književnosti za odrasle, 

• besedila iz ljudskega slovstva, ki so po nastanku anonimna in so praviloma ohranjena 

iz ustnih virov, in besedila, ki so nastala po vsebinah, prevzetih iz drugih 

umetnostnih medijev (še največkrat filmov) (Stražar, 1982, 5–6), 

• M. Blažić (2011) pa omenja še besedila, ki so namenjena mlademu naslovniku, ki 

jih berejo odrasli in besedila, ki so jih napisali otroci in mladi avtorji (do 18. leta), a 

jih prav tako berejo bolj odrasli kot mladi. 

 
»Mladinska književnost je nadpomenka za dve področji. Prvo je področje literarnega ustvarjanja za 

otroke (od rojstva do približno 12. leta) in mladostnike (od 12. do 18. leta), drugo za književnost, ki 

je sčasoma postala primerna za mlade bralce, čeprav je bila prvotno napisana za odrasle in ima status 

klasike. Vendar je treba definicije in mejnike upoštevati cum grano salis, kar pomeni, da so letnice 

predvsem informativne.« (Blažić, 2011, 123) 

 

Mladinsko književnost delimo na: 

1. otroško literaturo (od 0 do 10. leta starosti), 

2. mladinsko literaturo (od 11. do 17. leta starosti): najstniška ali prehodna literatura, 

3. literaturo za mlade odrasle. 

Mladinska književnost je edina književnost, ki potrebuje posrednika, saj ni dovolj le bralec. 

Od posrednika pa je odvisno, koliko in kaj otrok posluša. Posrednik je lahko neprofesionalen 

(starši, stari starši, bratje in sestre ...) in profesionalen (vzgojitelji, učitelji ...) 

2.4. Razvoj slovenske mladinske književnosti 
 

»Mladinska književnost je tako na Slovenskem kot širše v Evropi postopoma prehajala iz okvirov 

pedagogike v literarno vedo šele v drugi polovici petdesetih let dvajsetega stoletja.« (Kobe, 1987, 26) 

»Prve knjige za otroke in mladino so začeli tiskati kot predhodnico mladinske književnosti, 

namenjene pa so bile začetnemu opismenjevanju in verski vzgoji. Mladinska književnost je 
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potrebovala okrog 300 let od izdaje prvih knjig v slovenščini (Trubarjev Katekizem in Abecednik leta 

1550) do prve posvetne revije za šolsko mladino revija Vedež (1848).« (Blažić, 2011, 37) 

»Sociološko gledano se je začela mladinska književnost v 19. stoletju razvijati kot vzgojno sredstvo 

različnih religij, verstev in vzgojnih konceptov.« (Blažić, 2011, 33)  

»Prvo knjigo za slovenske mlade bralce je napisal protestant Sebastjan Krelj. Njegova Otročja biblija 

iz leta 1655 je teoretična, poučna, morda celo šolska knjiga z izrazito tendenčno vsebino, ki pa je bila 

nedvomno namenjena mlademu človeku. Enaka oznaka bi lahko veljala tudi za prvo katoliško knjigo 

avtorja Lenarta Pacherneckerja z naslovom Posnetek katoliškega katekizma v slovenskem jeziku 

(1574). Posvetna vsebina pa se je v književnosti za otroke in mlade uveljavila šele z razsvetljenstvom 

(Marko Pohlin, Valentin Stanič). Kasneje je svoje pisanje namenjal mladim Anton Martin Slomšek, 

ki je začel leta 1846 za duhovščino in učitelje izdajati almanah Drobtinice (1846–1901), da bi jim na 

ta način pomagal pri iskanju besedil in zglednih pripovedi za otroke in mladino. V slovenski 

književnosti je prišlo do obsežnejšega zavestnega ustvarjanja za otroke šele v drugi polovici 19. 

stoletja. Sprva so bile knjige za otroke in mlade razmeroma redke in svojim bralcem niso omogočile 

doživljanja literarno-umetniške vsebine, zaradi česar se je pogosteje dogajalo, da so za otroke in 

mlade prirejali besedila iz književnosti za odrasle. Tako mnoga besedila, prevzeta v otroško in 

mladinsko književnost, sodijo celo med klasična dela mladinske književnosti.« (Stražar, 1982, 6–7) 
 

2.5. Zgodovina slovenske mladinske književnosti 
 

Zgodovino slovenske mladinske književnosti lahko delimo na obdobja: 

Predliterarno obdobje (1550–1850): 

- otrok oziroma mladostnik je bil posreden naslovnik predvsem v neliterarnih 

besedilih z versko ali poučno vsebino, v času romantike oziroma realizma so številna 

besedila v procesu literarne recepcije postala mladinska (npr. Povodni mož); 

Začetno obdobje (1850–1900):  

- začetek posvetne mladinske književnosti, mejnik predstavlja izdaja prve posvetne 

revije Vedež: časopis za šolsko mladost;  

Avtorsko obdobje (1900–1950):  

- primarno besedilno produkcijo začne spremljati skromna strokovna javnost, nastajati 

začnejo knjige s prvinami ilustracij; 

Obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti (1950–1980):  

- to obdobje še traja, njegove značilnosti pa so: posebna usmerjenost k problemski 

tematiki in internacionalizaciji, pluralizem interesov ter dokončna uveljavitev stroke 

na vseh štirih slovenskih univerzah in v širšem kulturnem prostoru (Blažić, 2011, 

59). 
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»Pomemben dejavnik razvoja mladinske književnosti so časopisi in revije za mlade bralce. Posredno 

niso bili povezani le s šolo in izobraževanjem, ampak tudi z dejavnostmi zunaj šole, še vedno pa so 

bili v kontekstu vzgoje.« (Blažić, 2011, 38) 

 
»Zgodovina slovenske mladinske književnosti in infrastruktura oz. literarni repertoar se je začel 

pojavljati s prvo posvetno revijo Vedež: časopis za šolsko mladost, 1848–1850 (ur. Ivan Navratil), 

kar pomeni, da se je moral ustanoviti literarni trg oz. posredniki (časopisi, revije, založniki) med 

proizvajalci in sprejemniki. Kot predmet poučevanj ali kot literarna institucija se je v obliki knjižnične 

vzgoje, pravljičnih ur, igralnih ur s knjigo ipd. začela pojavljati v knjižnicah.« (Blažič, Simpozij 

Obdobja 28, 34).  

 

2.6. Zgodovina slovenskih literarnih revij in časopisov za otroke in 
mlade 

 
»Literarna revija ali časopis je periodična publikacija, namenjena samo ali predvsem leposlovju in 

razpravljanju o njem. Izhaja večinoma mesečno, lahko pa celo tedensko ali letno. V literaturi poleg 

termina literarna revija zasledimo tudi termin mladinsko časopisje. Pod tem pojmom razumemo 

periodične publikacije, namenjene otrokom in mladim. Mladinsko časopisje ima vse značilnosti 

časopisa: redno periodično izdajanje (večinoma med šolskim letom), naklado, aktualnost in 

usmerjenost k določenim bralcem.« (Amon in Kobe, 1993, 177) 

 

»Nekatere značilnosti mladinskega časopisja v letih od 1820 do 1945 so, da so ti bili na začetku 

namenjeni predvsem literarni vzgoji takratne mladine. Lahko jih bi opredelili kot mladinsko časopisje 

šolske vrste. Nato pa so vse bolj začele prevladovati ideje za obuditev in krepitev narodne zavesti. 

Razna društva, politične stranke in organizacije so začele izdajati svoje revije za mladino.« (Obal, 

2005, 38) 

 

Zgodovino literarnih revij in časopisov za otroke lahko razdelimo na pet obdobij: 

• 1550–1850, predliterarno obdobje; besedila so neliterarna z versko ali poučno 

tematiko, otrok ali mladostnik pa je le posreden naslovnik. 

• 1850–1900, začetno obdobje; izdaja prve posvetne revije Vedež, predstavlja začetek 

posvetne mladinske književnosti. Kasneje prične z izhajanjem tudi revija Vrtec. 

• 1900–1950, avtorsko obdobje; nastanek knjig s prvimi ilustracijami in revij Zvonček 

in Ciciban. 

• 1950–1980, obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti; na področju literarnih revij se 

prične velik napredek.  
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• 1980 do danes, obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti; razcvet otroških 

in mladinskih revij. Revije so povezane tako s šolo in izobraževanjem kot tudi z 

dejavnostmi zunaj šole. 

 

Na slovenskih tleh so se od leta 1848 naprej pojavljale naslednje literarne revije za otroke 

in mlade 

 

2.6.1.  Revija Vedež – Časopis za mladost sploh, pa tudi za odrašene proste 
ljudi in revija Vedež: Časopis za šolsko mladost (1848–1850) 

 

Vedež je bil prvi slovenski mladinski časopis, ki je začel izhajati leta 1848 in je izhajal do 

leta 1850 v obliki tednika. Izhajal je v Ljubljani in je sprva nosil podnaslov »Časopis za 

mladost sploh, pa tudi za odrašene proste ljudi«, kasneje pa so podnaslov opustili in je izhajal 

samo kot Vedež. Urednik je bil Ivan Navratil, ki je k sodelovanju povabil okrog 30 pisateljev 

in pesnikov, založnica pa je bila Rozalija Eger. Za Vedež so poleg urednika Navratila pisali 

tudi Amon Stranjšak, Andrej Praprotnik in Matija Valjavec (Vedež, 1848).  

»Vedež je prinašal pesmi, basni, poučne povesti in zgodbe, zgodovinske članke, dajal je 

nasvete za vsakdanje potrebe, mlade je učil spoznavati naravo in naravne pojave, opisoval 

je živalstvo, znamenitosti domovine, navade in običaje Slovencev, razlagal slovensko 

slovnico, učil sestavljati pisma, predstavljal življenjepise znamenitih Slovencev ...« (Stražar, 

1982, 59) 

Stražar meni, da je časopis prenehal izhajati, ker je odvračal naročnike s ponatiskovanjem 

prispevkov iz celovške Slovenske bčele in Ljubljanskega časnika, zapustilo ga je tudi več 

mladih piscev, ker je urednik objavljal tudi besedila v ilirščini, tovrstno »hrvatiziranje« pa 

mladim piscem ni bilo všeč. Vedež je kot prvi slovenski poučni in leposlovni list za mladino 

pomenil pomemben korak pri uveljavljanju pisanja za mlade, saj se je po njem vrsta 

slovenskih ustvarjalcev začela zavestno obračati k mlademu bralcu (Stražar, 1982). 
»Časopis je sprožil proces laizacije piscev za mladino, ki so se dotlej rekrutirali predvsem iz vrst 

duhovščine. Med posvetnimi delavci Vedeža so se pisanju posvetili predvsem posvetni učitelji, tako 

da je odtlej učiteljstvo postopoma prevzemalo idejno usmerjanje, pisanje in vrednotenje pisanja za 

mladino.« (Kobe, 1998, 5) 

Časopis ali revija je bila namenjena predvsem šolski mladini, ki do takrat ni imela na 

razpolago ustreznejših šolskih knjig. List so uporabljali tudi v šolah namesto berila, v njem 

pa je bilo poudarjeno področje jezikoslovja. 
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Vsebina časopisa je bila zelo raznovrstna, saj je prinašala povesti, basni, pesmi, zastavice, 

poučne zgodbe, zgodovinske članke in nasvete za vsakdanjo rabo. 

 

2.6.2. Revija Vrtec – Časopis s podobami za slovensko mladost (1871–1944) 
 

Vrtec je bil krščanski mladinski časopis, ki je izhajal enkrat mesečno v Ljubljani, s 

podnaslovom »Časopis s podobami za slovensko mladost«. Bil je kot naslednik revije Vedež 

in je pričel izhajati 20 let po tem, ko je revija Vedež končala z izhajanjem. Prvi urednik je 

bil Ivan Tomšič (1838–1894, učitelj in pisatelj) in ga je urejal vse do svoje smrti leta 1894. 

Po Tomšiču je urejanje prevzel katehet Anton Kržič (1846–1920, duhovnik, pisatelj), od 

1895 pa vse do leta 1918. Nato je uredništvo prevzel Josip Volc (1869–1958, duhovnik, 

urednik, pisec) od leta 1918 do leta 1932. Najprej je izhajal pod imenom Vertec do leta 1875, 

leta 1876 pa se je preimenoval v Vrtec. Po zasnovi je bila revija Vrtec podobna reviji Vedež; 

njegova vsebinska zasnova je obsegala zabavo, izobraževanje, krščansko (zapis IHS na 

platnicah, zgodba o stvarjenju sveta) in domovinsko vzgojo, vseboval pa je tudi literarne in 

neliterarne sestavke: leposlovje, stvarna (naravoslovje, zgodovina, zemljepis, literarna 

zgodovina, vera) in zabavna (uganke, rebusi, dovtipi, igre) besedila in glasbeno prilogo. S 

svojim krščanskim duhom je časopis močno vplival na razvoj slovenske mladinske 

književnosti in glasbe. 
»V Vrtcu so objavljali najpomembnejši slovenski mladinski ustvarjalci (Dragotin Kette, Fran Levstik, 

Ksaver Meško, Jospi Murn, Janez Trdina, Josip Vandot in  Oton Župančič) in veliko ženskih dopisnic 

(Martina Bidovc – Petančičeva in Nada Martelančeva), predvsem učiteljic. Po reviji Vrtec so se 

zgledovali številni dijaški listi. Od leta 1895 je imel prilogo Angelček.« (Saksida, 2000, 391–392) 

»Vrtec je prvi uvedel igre za mladino, s čimer se je mladinskemu pesništvu in pripovedništvu 

pridružila tudi dramatika.« (Kobe, 1998, 5) 

 

2.6.3. Revija Zvonček – List s podobami za slovensko mladino (1900–1939) 
 

Leta 1900 na prelomu stoletja je na področju mladinskega časopisja pričel izhajati časopis 

Zvonček. Izhajal je v Ljubljani, in sicer enkrat na mesec, bil pa je izrazito liberalno usmerjen, 

saj so ga liberalci izdali kot protiutež reviji Vrtec. Nekaj časa je nosil tudi podnaslov List s 

podobami za slovensko mladino. Izdajali so ga učitelji, združeni v Zvezo avstrijskih 

učiteljskih društev, in sicer kot protiutež reviji Vrtec. Prvi urednik je bil Engelbert Gangl 

(1873–1950, pesnik, pisatelj, esejist, dramatik in kritik) do leta 1929, ko ga je prevzela 
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Učiteljska tiskarna in je dobil novega urednika, to je postal Pavel Karlin (1899–1965, 

pisatelj) vse do leta 1939.  

Revija Zvonček je bil zelo bogato opremljen z ilustracijami in liberalnimi vsebinami. V njem 

najdemo tako leposlovna kot neleposlovna besedila, zabavne vsebine, kot so rebusi in šale. 

Imel pa je celo glasbeno prilogo.  

Posebnost časopisa je bila rubrika Kotiček gospoda Doropoljskega, v katero so pisali otroci 

svoja pisma, nanje pa je odgovarjal urednik. Pisma so omogočala vpogled v takratno 

življenje otrok. 

V Zvončku najdemo veliko avtorjev, ki so v njem objavljali (Anton Ingolič, Marica 

Gregorič-Stepančič, Srečko Kosovel, Ivo Trošt, Josip Vandot, Fran Žgur, Oton Župančič, 

idr.). Posebnost lista je bila rubrika Kotiček gospoda Doropljskega, v kateri so objavljali 

otroška 

besedila (pisma, otroške pesmi) in hudomušne odgovore nanje. 

 
»Zvonček je imel 1000–2000 naročnikov, izhajal pa je v višji nakladi. Po kakovosti je presegal 

druge podobne časopise.« (Saksida, 2001, 278) 

 

2.6.4. Revija Ciciban (1945–) 
 

»Leta 1945 je v Ljubljani začel izhajati Ciciban, ki je bila prva revija, namenjena tudi  predšolskim 

otrokom. Revija je izhajala pod okriljem Mladinske knjige. Prvi urednik Cicibana je postal Josip 

Ribičič. Od vsega začetka so se v Cicibanu zbirali znani slovenski pisci in pisatelji, kot so: France 

Bevk, Janez Bitenc, Ferdo Godina, Kristina Brenk, Anton Ingolič, Kajeta Kovič, Neža Mauer, Ela 

Peroci in Tone Pavček, ilustratorji in strokovnjaki z različnih strokovnih in znanstvenih področij. V 

Cicibanu poleg del slovenskih piscev najdemo tudi dela iz evropske in svetovne mladinske 

književnosti. Do druge polovice sedemdesetih let so v Cicibanu prevladovali literarni sestavki, 

kasneje pa so se začele pojavljati raznovrstne spodbude za samostojno ustvarjalno delo otrok.« (Kobe, 

1988, 65) 

»Ciciban je s pestrim izborom avtorjev in prispevkov že prav na začetku postal pomemben 

pripomoček vzgojiteljem in učiteljem pri njihovem delu in v vseh teh letih popestril marsikatero 

igralno ali učno uro.« (Štumereger, 1995, 121) 

Revija je rekord v številu tiskanih izvodov v enem letniku postavila v šolskem letu 

1980/1981, ko je bila redna mesečna naklada 95.000 izvodov (Vse najboljše, Ciciban!, 

2013). 
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2.6.5. Revija Cicido (1998–) 
 
Leta 1998 je bila izdana prva revija Cicido, in sicer pod vodstvom Nataše Bucik, saj so 

ustvarjalci in oblikovalci revije Ciciban ugotovili, da težko v isti reviji zadovoljijo potrebe 

šolskih in predšolskih otrok. Revija Cicido je namenjena otrokom od 2. do 5. leta starosti.  

Revija Cicido je ime dobila po ljudski pesmi Sinička se je usedla gor na drobno vejico, po 

oglašanju ptičke siničke. »Mlajši bratec Cicibana« je nastal na podlagi izkušenj z urejanjem, 

izdajanjem in funkcioniranjem že uveljavljene revije Ciciban z namenom, da bi bolje 

poskrbeli za primernost starosti in razvojni stopnji otrok. Zasnovan je kot leposlovna in 

poučna revija za otroke od 2. do 5. leta. Osnovni namen revije je ponuditi dovolj 

kakovostnega gradiva za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene 

umetnosti. Prav tako ponuja dovolj gradiva za učenje na vseh področjih intelektualne in 

gibalne vzgoje, povsod pa vključuje tudi socialno učenje 

(http://www.mladinska.com/cicido/o_cicidoju/predstavitev). 

Nastal pa je tudi z namenom, da bi bilo bolje poskrbljeno za starostne in razvojne potrebe 

otrok. K soustvarjanju revije so povabljeni najboljši slovenski pisci, ilustratorji in 

strokovnjaki s področja razvojne psihologije, pedagogike, naravoslovja ter likovne in 

športne vzgoje. Namen revije same je ponuditi dovolj kakovostnega gradiva za estetsko 

vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti ter ponuditi gradivo za socialno 

učenje na vseh področjih intelektualne in gibalne vzgoje. 

Najpogostejši avtorji leposlovnih besedil so: Niko Grafenauer, Neža Mauer, Svetlana 

Makarovič, Boris A. Novak, Andrej Rozman, Anja Štefan in Bina Štampe Žmavc. Revija v 

didaktičnem delu pokriva vsa področja otrokovega razvoj (drobna motorika, jezik, logika, 

prostorske in numerične predstave).  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Opredelitev vzorca 
 

V sredini 19. stoletja so se na slovenskem začele pojavljati revije in časopisi za otroke in 

mlade. Natančneje se je prvi takšen časopis pojavil leta 1848, in sicer Vedež. Skozi 

zgodovino pa se je na tem področju marsikaj spreminjalo. 

 

Cilji 

V empiričnem delu diplomske naloge bom med seboj primerjala posamezne številke 

literarnih revij in časopisov za otroke in mlade. Pregledala bom zgodovinski razvoj 

slovenskih literarnih revij in časopisov za otroke v predšolskem in začetnem šolskem 

obdobju ter poskusila ugotoviti, kako so se spreminjale. Zanima me, kako so v literarnih 

revijah in časopisih zastopane pravljice in pesmi ter ali vsebujejo tudi razvedrilni del, v 

katerem so izštevanke, uganke, rime, križanke ... Osredotočila se bom na prvi letnik in prvo 

izdano številko ter na zadnjo najdeno številko posamezne revije in pogledala, kakšna dela 

so zbrana v določeni reviji, ali so ta leposlovna oziroma neleposlovna ter avtorska oziroma 

neavtorska, ljudska. Kakšne vsebine so v posamezni reviji od uvodnika, rubrik, do števila 

objavljenih prispevkov. 

Seveda se bom osredotočila tudi na ostale elemente, ki so v reviji, kot so: kdo je bil prvi 

urednik revije, kdo jo je izdajal in kateri so avtorji v reviji, kakšna je bila njena oblika in 

kakšno pisavo so uporabljali.  

 

Skladno s cilji diplomske naloge sem zastavila naslednje hipoteze: 

 

H1:  Ali teme pravljic in pesmi, ki so v posamezni reviji, sledijo trendom  

 zgodovinskega obdobja, v katerem je literarna revija za otroke izhajala. 

H2: V literarnih revijah in časopisih za otroke so ali leposlovna ali neleposlovna 

besedila. Predvidevam, da v večini revij prevladujejo leposlovna besedila, ki so 

avtorska. 

H3: Teme pravljic in pesmi v literarnih revijah za otroke so večinoma vzgojne in 

poučne za otroke. 

H4: Predvidevam, da se ne glede na zgodovinski čas izhajanja literarnih revij za otroke 

v njih pojavljajo razvedrilne vsebine, kot so uganke, izštevanke in rime. 
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Raziskovalni vzorec zajema po dve od naštetih revij oziroma časopisov za otroke in mlade. 

Analizirala sem naslednje revije oziroma časopise za otroke:   

1. Vedež, leto 1848, letnik 1, številka 1 od 26,  

2. Vedež, 1850, letnik 3, številka 52 od 52, 

3. Vrtec, leto 1871, letnik 1,  številka 1 od 11, 

4. Vrtec, leto 1944/45, letnik 75, številka 2 od 2, 

5. Zvonček, leto 1900, letnik 1, številka 1 od 12,  

6. Zvonček, leto 1939, letnik 40, številka 9/10 od 9/10, 

7. Ciciban, leto 1945/46, letnik 1, številka 1 od 10, 

8. Ciciban leto 2016, letnik  71, številka 11/12 od 11/12, 

9. Cicido, leto 1998, letnik 1, številka 1 od 10,  

10. Cicido, leto 2016, September 2016, 1.  

 

	

Grafikon 1: Čas izhajanja literarnih revij. 
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Število izdanih številk posamezne revije 

 

Grafikon 2: Število izdanih številk. 

Iz grafikona 2 lahko razberemo, da je bilo največ objavljenih številk revije Vrtec, ki jih je 
bilo 786. Sledi mu revija Ciciban, pri kateri so v 71 letih izdali 725 številk revije. Za skoraj 
polovico manj je bilo izdanih številk revije Zvonček, izdanih je bilo 391 številk. Najmanj 
izdanih številk sta imeli reviji Cicido in Vedež. Pri reviji Cicido je bilo od leta 1998 izdanih 
185 številk. Najkrajši čas izhajanje je imela revija Vedež in sicer le dve leti. V tem času so 
izdali 104 številke revije.  

3.2. Revija Vedež – časopis za mladost sploh, pa tudi za odrasle 
proste ljudi in Vedež – Časopis za šolsko mladost 
(leto 1848, letnik 1, številka 1) in Vedež (1850, letnik 3, številka 52) 

              
Slika 1: Naslovnica prve številke revije Vedež (1848) 
Slika 2: Naslovnica zadnje revije Vedež (1850) 
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Revija Vedež je pričela z izhajanjem leta 1848. Njegovo izhajanje pa se je zaključilo leta 

1850. Izhajal je v obliki tednika in je nosil podnaslov »Časopis za mlade sploh, pa tudi za 

odrasle proste ljudi«.  

Urednik prve in tudi druge številke, ki sem ju analizirala, je J. Navratil, njegova založnica 

pa Rozalija Eger (1778–1871, tiskarka). 

 
 

Slika 3: Rozalija Eger 

(Andrej Ludvik Cetinović, 1939, Narodna galerija, s40) 

 

V obeh analiziranih številkah je uporabljen črno-beli tisk in male tiskane črke, format obeh 

številk pa je manjši od A5. Prva analizirana številka časopisa obsega osem strani in naslednje 

rubrike: Nenavadne besede, Novice, Povesti in zgodbe, Razni (mnogovrstni) spisi in 

Smešnice. Na osmih straneh najdemo sedem prispevkov, ki pa so vsi besedni in brez podob. 

Zadnja številka časopisa je izšla na devetih straneh in v njej najdemo 8 prispevkov. Med 

prispevki so povesti, razlage, pismo in uganka. Ima pa tudi prilogo, v kateri so podobe.  

Pri prvi in zadnji številki je prva stran časopisa tudi naslovna stran. 

 

V večini besedil prepoznamo vzgojno tematiko. V prvi številki časopisa prevladujejo 

neleposlovna besedila, ki so poučna. Zasledimo pa tudi eno besedilo, ki je leposlovno, in to 

je avtorsko besedilo in spada v slovensko književnost. Avtor je podpisan z začetnico imena 
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in celim priimkom (M. Valjavec), gre pa za Matijo Valjavca. Besedilo je prozno, označeno 

kot prigoda, in bralce že v naslovu, še intenzivneje pa v samem besedilu, poziva naj ne 

odlašajo z molitvijo (Moliti ne odlašaj!). 

V zadnji številki revije prav tako prevladujejo neleposlovna besedila. Leposlovni besedili, 

ki sta v zadnjem časopisu, sta povest Staro leto ali poboljšanje, zraven katere pa ni 

navedenega avtorja, in na drugi strani dramsko besedilo Vožnja po železni cesti, poleg 

katerega prav tako ni navedenega avtorja besedila. 

 

V prvi številki v neleposlovnih besedilih najdemo informiranje bralcev o novem pravopisu, 

o nepoznanih oziroma nenavadnih besedah. Srečamo pa tudi besedila o pomenu kopanja in 

varnostnih ukrepih pri kopanju.  

 

V zadnji številki revije pa najdemo razlage, kot so: kaj je papiga ali papagaj, morska kropiva, 

srebro in živo srebro.  

V tej številki je prav tako tudi pismo, ki ga v prvi reviji ni. To pismo ima tudi podpis 

»hvaležni sin Blaže«. 

 

V prvi številki revije ne najdemo nobenih inicialk, medtem ko so v zadnji številki revije tri 

ilustracije, ki sodijo k besedilom v reviji.  

V zadnji reviji je tudi uganka, ki je v prvi reviji ni. V prvi reviji pa najdemo smešnico in 

rubriko Nenavadne besede, ker je razlaga besed (abeceda, aboten, ašterželj in čarovnik). 

 

Medtem ko so v prvi številki revije Vedež skoraj pri vseh prispevkih navedeni tudi avtorji 

prispevkov (Ivan Navratil, Matija Valjavec), v zadnji številki ni navedenega nobenega 

avtorja besedila. 

 

Del zapisa Otroci naj se brez varha ne kopljejo; Vedež (leto 1848, letnik 1, številka 1) 

 

»Kopati se je zdravo. Človeška koža je polna majhnih majhnih in tedej nevidnih 

luknjic, po katerih se iz človek zmirej nekakošin puh kadi. Skozi ravno te luknjice 

tudi, kadar nam je vroče, pot izpod kože vun prihaja. Ako pa so te luknjice zavoljo 

naše nečednosti zamazane, se ta puh ne more čisto izkaditi in potlej se tudi čisto ne 

izpotimo, kar je nezdravo. S kopanjem pa se nesnaga od života odpere, vse  luknjice 
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so potem popolnoma odperte, nevidljivi puh se zopet čisto iz nas kadi, in pot ne 

zastaja pod kožo; tedaj se je kopati zdravo.« (Ivan Navratil, Vedež, 1848) 

 

 Vedež (1850, letnik 3, številka 52); zapis Srebro 

 

»Srebro je belo, na pol lažje od zlata, se tudi lažje stopi, in lepo zveni. Tudi srebro 

se pod zemljo dobiva in koplje. Le s kako drugo kovino zmešano se najde. Iz srebra 

delajo mnogoverstno srebernino in denarje. Zlato in srebro nikdar ne zarujavi.« 

(avtor neznan, Vedež, 1850) 

 

 
Slika 4: Primer ilustracije dodatka k besedilom in razlagi  

(K. Egerčin, Vedež, 1850, 9) 
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3.3. Revija Vrtec - časopis s podobami za slovensko mladost 
(leto 1871, letnik 1, številka 1, in leto 1944, letnik 74, številka 10) 

 

  
Slika 5: Naslovnica prve revije Vrtec (1871) 

Slika 6: Naslovnica zadnje revije Vrtec (1944/45) 

 
Revija Vrtec je začela izhajati leta 1871. Izhajala je več kot 7 desetletij vse do leta 1944. 

Časopis je bil mesečnik, saj je izhajal enkrat mesečno. Imel je tudi podnaslov »Časopis s 

podobami za slovensko mladost«. Že sam podnaslov časopisa nam razkriva, da bomo v njem 

našli tudi vizualne podobe. Uredništvo v prvi številki bralcem obljubi, da bo časopis prinašal 

lepe podobe. Urednik in založnik prve izdane številke je Ivan Tomšič. Urednik zadnje izdane 

številke je Franc Ločniškar, založba, ki je revijo izdala, pa je »Ljudska tiskarna« v Ljubljani. 

 

Tako prva kot zadnja številka revije sta izšli v črno-belem tisku na formatu A5. Uporabljali 

pa so male tiskane črke. Prva številka revije ima 16 strani in 15 prispevkov. V njej pa 

najdemo naslednje rubrike: Pesmi, Povesti, pravljice, prilike in basni, Prirodpisno-

natoroznansko polje ter Zabavne in kratkočasne stvari. 

Zadnja številka revije je izšla na 19 straneh in ima 13 prispevkov. V njej najdemo pesmi, 

povesti, pravljice, prilike in basni. Prav tako v reviji najdemo zanke, vrtčevsko pošto in 

listnico uprave, kjer se obračajo na bralce revije. 
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V prvi izdaji časopisa si sledijo najprej literarna dela, nato poučne vsebine in nazadnje 

rubrika Zabavne in kratkočasne stvari, ki zajema šale, uganke in matematično nalogo. 

Leposlovna besedila so razdeljena v dve rubriki, in sicer Povesti, pravljice, prilike in basni 

ter Pesmi. V časopisu je objavljena ena pesem Deček in jablana, ki je izrazito domovinsko 

obarvana, drugače pa je večina besedil proznih. Polovica leposlovnih besedil je ljudskih, 

tretjina avtorskih, objavljena pa je celo ena predelava. 

V zadnji številki časopisa najdemo pet pesmi (Dežek pada, Godec Martin in njegove gosli, 

Moj dom, Oktober, Razgledi). 

V prvi številki časopisa najdemo omenjene samo tri avtorje: Krištof Šmid, Ivan Tomšič, in 

»č« (Ivan Tomšič, Vrtec, 1871). 

Imeni dveh avtorjev sta zapisani z začetnicama, priimka pa sta izpisana, v enem primeru pa 

je objavljena samo črka »č«. 

V zadnji številki časopisa so pri vseh besedilih objavljeni tudi avtorji le-teh. Nekateri so 

objavljeni s celotnim imenom in priimkom, nekateri pa le z začetnico imena in priimkom. 

Avtorji iz zadnje izdane številke revije so bili: A. Adamov, A. Debeljak, Martina Bidovec 

Petančič, Simon Gregorčič, Mirko Kučič, Nada Martečančeva, Janko Samec in Janez 

Samotar. V zadnji izdani številki najdemo tudi napisanega avtorja ilustracij, in sicer je to 

Tone Ljubič. 

Vsa besedila razen Milosrčne deklice v prvi številki časopisa, ki jo je napisal nemški avtor 

Krištof Šmid (Christoph Schmid), so iz slovenske književnosti.  

Vsa leposlovna besedila imajo vzgojno tematiko (Miloserčna deklica, Ne bodi sebičen in 

Najslajši smeh). 

Neleposlovna besedila govorijo o številu devet, opicah, žirafi, škorcu ter Zemlji in njenih 

prebivalcih. Pri neleposlovnih besedilih se pojavijo tudi nebesedni elementi, in sicer podoba 

orangutana, žirafe in škorca, prvo podobo pa najdemo že v literarnem delu časopisa v 

besedilu z naslovom Milosrčna deklica, kjer je upodobljena naslovna junakinja. Avtorji 

podob niso navedeni. V zadnji številki revije takšnih besedil ne najdemo. Je pa prisotnih 

nekaj ilustracij in fotografij. 

Večina prispevkov v analiziranih številkah je le besednih. V prvi analizirani številki pa 

najdemo tudi nekaj okraskov, dva sta na naslovnici, ki je hkrati tudi prva stran časopisa, dva 

pa sta na koncu prispevka in imata le estetsko funkcijo. V zadnji izdani številki časopisa teh 

okraskov ne najdemo več. 

Na zadnji strani prve številke časopisa najdemo rubriko, ki nosi naslov Listnica in ima 

manjši tisk kot ostale rubrike. Gre za rubriko, v kateri uredništvo odgovarja bralcem oziroma 
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z njimi vzpostavlja stik javno in ne po pošti. Piše celo, kdo je uredništvu poslal premalo 

naročnine in kdo preveč; vse, ki so poslali premalo denarja, pa naproša, da se »pri 

naročevanju na drugo polletje ti krajcarji privržejo, kajti stroški so obilni«. 

 

Odlomek pesmi Deček in jablana; revija Vrtec (leto 1871, letnik 1, številka 1) 

 

»Na vertu jablana stoji 

vsadili so jo oče mi, 

na rojstva moj'ga pervi dan, 

oj jablano najraje imam. 

 

Drevesce majhno šibko je, 

pa vendar se razcveta že, 

jesen preteklo sladek sad, 

rodilo mi je prvikrat.  

 

Tud' jaz sem mlad in majhen še 

pa vendar navke znam lepe, 

sem v šoli že pohvaljen bil 

darilo lepo sem dobil.« (Č, Vertec, 1871) 

 

Pesem Dežek pada; revija Vrtec (leto 1944, letnik 74, številka 10) 

 

»Dežek pada, dežek pada, 

Breda na sprehod bi rada. 

Enkrat sem in tja poskoči, 

kaj če dežek nosek zmoči, 

kaj če vode se napije čeveljček. 

A dežek lije. 

To ni dežek, to je dež, 

Breda, glej, da v hišo greš.« (Martina Bidovc Petančičeva, Vrtec, 1944/45) 
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Slika 7: Primer nalog za odprte glave  

(Vrtec, 1944, 2) 

 
Slika 8: Primer ilustracije Milosrčna deklica  

(Vrtec, 1871, 5) 
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Slika 9: Primer ilustracije Godec Martin in njegove gosli  

(ilustrirala Bara Remc); (Vrtec, 1945/46, 7) 

 

3.4. Revija Zvonček – list s podobami za slovensko mladino 
(leto 1900, letnik 1, številka 1) in Zvonček (leto 1939, letnik 40, številka 9/10) 

              
Slika 10: Naslovnica prve revije Zvonček (1900). 

Slika 11: Naslovnica zadnje revije Zvonček (1939) 
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Revija Zvonček je izhajala enkrat mesečno skoraj 40 let (1900–1939). Revija je nosila 

podnaslov »List s podobami za slovensko mladino«, ki pa je zelo podoben podnaslovu, s 

katerim je izhajal Vrtec »Časopis s podobami za slovensko mladost«. 

Analizirala sem prvo izdano številko in številko, ki je izšla kot dve številki skupaj leta 1939, 

letnik 40, številka 9 in 10. Prvo izdano številko časopisa je izdala Zaveza jugoslovanskega 

učiteljstva, uredil pa jo je Engelbert Gangl. Drugo analizirano številko je uredil  Pavel 

Karlin, natisnila pa jo je Učiteljska tiskarna v Ljubljani. Obe analizirani številki sta izšli na 

A5 formatu in v črno-belem tisku. V obeh številkah so uporabljene male tiskane črke, poleg 

njih pa se v drugi analizirani številki pojavita dva prispevka, v katerih so uporabljene velike 

tiskane črke. Prva analizirana številka ima dvajset strani, na njih je 17 prispevkov, druga 

analizirana številka obsega štirideset strani in v njej je vključenih 22 prispevkov. V obeh 

časopisih najdemo več rubrik: pesmi, zgodbe naloge, spise in pravljico. 

V prvi številki, ki jo analiziram, se pojavi šest pravljic (Bolček – prijatelj ptičic, Dva berača, 

Francek in Tonček, Samostanski zvonovi, V poslednjih trenutkih in V božični noči) in sedem 

pesmi (Božične sanje, Da mi biti je drevo, Pozdrav, Pozimi, Molitev, V sanjah in Vprašanja 

solnčecu), en rebus, en demant in ena naloga. Na prvi strani časopisa pa je tudi nagovor 

staršem, vzgojiteljem in učiteljem. 

V drugem analiziranem časopisu je trinajst pravljic (Božična zgodba, Danček in ptički, Kako 

je smrečica postala božično drevo, Modri pastirček, Prigode palčka Bobka, Prismojeni 

Etaro, Sneži, Uporni parkelj in sveti Miklavž, Trije gavran in Zaklad) in štiri pesmi (Igorjev 

Sveti večer, Parkelj hodi od hiše do hiše in Svetemu Miklavžu) dva notna zapisa za klavir, 

naloge za brihtne glave, napotki za risanje, navodila za izdelavo nakita in tomahavka, na 

zadnji strani pa najdemo tudi en oglas. Tudi v drugi analizirani številki je na začetku 

nagovor, ki je namenjen naročnikom in je deloma zapisan z malimi, deloma pa z velikimi 

tiskanimi črkami. 

 

V obeh analiziranih številkah močno prevladujejo leposlovna besedila s krščansko tematiko, 

ki govorijo o Cerkvi, misijonarjih, božiču, svetemu Miklavžu in parkeljcih (Samostanski 

zvonovi, Uporni parkelj in sveti Miklavž in Božična zgodba), pojavi pa se tudi nekaj 

neleposlovnih besedil in polleposlovna besedila.  

V časopisih najdemo vzgojno, estetsko in poučno tematiko (Dva berača).  

 

Vsa besedila v prvi analizirani številki so avtorska in spadajo v slovensko književnost, le 

eno besedilo ne sodi v slovensko književnost in je češka pravljica. Avtorji proznih besedil 
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so Fran Črnagoj, Andrej Rope, A. S., Vuk Slavič in Rudolf Vrabl. Avtorji poezije v številki 

pa so Engelbert Gangl, Janko Leban, Kristina, Modest, Leon Poljak, Vid in Oton Župančič. 

Avtorji so deloma objavljeni s celim imenom in priimkom, nekateri samo z začetnico imena 

in priimkom, v enem primeru sta objavljeni samo začetnici imena in priimka, v dveh 

primerih pa samo ime in v enem primeru vzdevek Modest (Marjan Širca, 1854–1932, 

duhovnik, pisec, frančiškan). 

V drugi analizirani številki je prav tako večina besedil avtorskih in sodi v slovensko 

književnost, le tri izmed njih ne (češka pesem, norveška pravljica in japonska pravljica). 

Avtorica poezije je le Ana Požarjeva, pri dveh pesmih ni navedenega avtorja, ena pesem pa 

je prevedena iz češčine in jo je prevedel P. Karlin. Avtor obeh notnih zapisov pa je Lucijan 

Marija Škerjanec. 

 

V prvi analizirani številki imamo na zadnji strani rubriko naročnikom in bralcem, ki 

naročnike poziva k plačevanju naročnine in privablja nove naročnike, podobno besedilo 

najdemo v drugi analizirani številki na drugi strani revije, ki pa ni tako obsežno. 

V drugi analizirani številki imamo na zadnji strani revije rubriko Stric Matic s košem novic, 

kjer najdemo novice in zanimivosti. Čisto na dnu strani pa je tudi oglas. 

V prvi številki časopisa so prisotni številni slikovni okraski, ki besedilo začnejo ali pa ga 

zaključijo. Večinoma gre za razne cvetlice, v nekaterih primerih med cvetlicami vidimo tudi 

otroka, ki ima precej angelske poteze. Okraski so tudi v podobi ženske, živali ali kipa. Na 6 

strani je čez celo stran podoba angela in dveh otrok v postelji. Časopis bralcem prinaša 

številne podobe, tako kot je napisano v podnaslovu. Na naslovnici, ki je hkrati tudi prva 

stran časopisa, je majhna podoba zvončkov in otrok.  

V drugi analizirani številki teh literarnih podob ne najdemo več le na naslovni strani, temveč 

tudi na dnu strani, ki se nadaljuje v ilustracijo. Uporabljene so le črte in zvezdice, ki ločijo 

besedila. V časopisu je vsega skupaj sedemnajst ilustracij in dve fotografiji. Pri ilustracijah 

imamo navedenega le enega avtorja, in sicer je to Franc Podrekar pri zgodbi Prigode palčka 

Bobka. 

 

V prvi analizirani številki revije Zvonček je večino besedil leposlovnih, eno izmed besedil 

je slovanska pravljica Dva berača (češka ljudska pravljica). Nekaj besedil je neleposlovnih 

(demant, naloga). Tudi v drugi analizirani reviji Zvonček je večino besedil leposlovnih, med 

njimi so prisotne pesmi in pravljice (Kako je smrečica postala božično drevesce, Zaklad ...). 

Nekaj besedil pa je tudi neleposlovnih (Cicek na gramofonu in zastavice za brihtne glavice). 
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Pesem V sanjah; Zvonček (leto 1900, letnik 1, številka 1) 

 

»Leži na postelji in spi, 

na smeh se Milica drži 

in sanj, sanja, sanja ... 

 

Po njo je angelček dospel, 

med zvezdice jo s sabo vzel, 

in luna se ji klanja.« (Marijan Širca, Zvonček, 1900) 

 

Pesem Igorjev Sveti večer; Zvonček (leto 1939, letnik 40, številka 9/10) 

 

»Čuden angel je z neba 

prišel k Igorju nocoj, 

štirilistno deteljo 

mu prinesel je s seboj: 

 

Ta listek deteljni 

bo prinesel srečo ti, 

da boš v šoli in doma 

srečen in vesel vse dni. 

 

Dam ti še prirodopis, 

ves iz čokolade je; 

da boš dobro v šoli znal, 

hitro snej živali vse.« (Zvonček, 1939) 
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Slika 12: Primer Rebusa 

 (Zvonček, 1900, 21) 

 

  
Slika 13: Primer križanke 

(Zvonček, 1939, 39) 
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Slika 14: Primer ilustracije Angela  

(Zvonček, 1900, 8) 

 

 
Slika 15: Primer ilustracije Uporni parkelnji in sveti Miklavž 

(Zvonček, 1939, 5) 
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3.5. Revija Ciciban 
(leto 1945, letnik 1, številka 1 in leto 2016, letnik 71, številka 11/12) 

   

  
Slika 16: Naslovnica prve revije Ciciban (1945/46) 

Slika 17: Naslovnica revije Ciciban (avgust, 2016) 

 

Revija Ciciban je prvič izšla leta 1945 in izhaja že več kot 70 let. Sprva je izšlo 10 številk 

na leto, trenutno jih izide 12. Analizirala sem prvo in zadnjo izdano številko, ki je dvojna 

ter tudi obsežnejša. Prvo analizirano številko je uredil uredniški odbor Mladinske knjige, 

izdala pa jo je Mladinska knjiga. Drugo analizirano številko je prav tako izdala založba 

Mladinska knjiga, odgovorna urednica je Slavica Remškar (urednica od leta 1885 in glavna 

urednica od leta 2000), urednici sta še Maja Žugič in Jasna Merc. Obe analizirani številki 

sta izšli v barvah, in sicer so v drugi številki uporabljene bolj živahne barve kot v prvi. 

Formata obeh analiziranih številk sta nekoliko večja kot A5.  

Prva analizirana številka ima 19 strani, na katerih je objavljenih 16 prispevkov.  

Druga analizirana številka ima 108 strani skupaj s platnicami, v njej je objavljenih 45 

prispevkov. Številka je dvojna, saj zajema poletni počitniški čas.  

V prvi analizirani številki je šest prispevkov objavljenih z velikimi tiskanimi črkami, deset 

pa z malimi tiskanimi črkami, kombinacija obeh tipov črk pa ni uporabljena. 

V drugi analizirani številki je 21 prispevkov objavljenih z malimi tiskanimi črkami, 20 z 
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velikimi tiskanimi črkami, pri štirih prispevkih pa so uporabljene tako male kot velike 

tiskane črke.  

 

V prvi analizirani številki rubrik ni mogoče posebej razbrati. V njej je na drugi strani 

križanka, navodila za igre s vžigalicami in uganke. V reviji sta objavljeni še dve povesti, 

eno dramsko besedilo, pesem, sedem zgodb, en slikopis in na zadnji strani Ciciban riše. 

V zadnji analizirani številki je prispevkov mnogo več, med njimi najdemo 8 križank, 8 

prepogibank, eno športno izpeljanko in eno morsko izpeljanko, dve pobarvanki, dve nalogi 

od pike do pike, dva stripa, dva slikopisa, uganke, pet zgodb, tri pesmi, kviz in vietnamsko 

ljudsko pripoved Mačka ostane mačka. Medtem ko v prvem delu revije ne moremo posebej 

razbrati rubrik, je drugi del revije razporejen v rubrike, ki so: Ime mi je; Cici vesela šola 

(poletni izlet, nevarne živali, najljubši gozdni plodovi); Nalepi, poišči, pokaži, pripoveduj; 

Reportaža; Raziskujemo; Moj hobi; Ustvarjamo; Raziskujemo naravo; Poišči, nalepi; Črke; 

Šport; Poišči, poveži; Pobarvaj; Napiši; Kviz; Poskus; Kuhamo in Umetnija meseca. 

 

Medtem ko v prvi analizirani številki prevladujejo leposlovna besedila, ki jih je kar  70 %, 

je v drugi analizirani številki velik delež neleposlovnih besedil. V obeh analiziranih revijah 

pa se pojavijo tudi polleposlovna besedila, kot je slikopis in križanke. Nobena izmed 

analiziranih številk nima posebnega uvodnika in bralca ne nagovarja neposredno. Besedila 

v analiziranih revijah so različno dolga.  

V prvi analizirani številki revije je objavljeno tudi eno dramsko besedilo z naslovom 

Čudežne punčke. Prozna besedila so Tinče in Binče, Oslova senca in lev, Mickine storjice, 

Mravljica-kavljica, Trije pastirčki in ptičica, Rokodelci, Rihterjevo tele, velikan na kolečaju 

in Potepinski ježek. 

Poezijo najdemo samo eno, in sicer pesem z naslovom Pesem (Marija Zalar). 

V drugi analizirani številki revije so objavljena prozna besedila Na hudi poti, Mačka ostane 

mačka in poezija Sonce, Kaj želiš postati in Na otok. 

 

Avtorji, ki so objavljali v prvi analizirani številki revije, so Liza Hribar, Josip Ribičič, Tone 

Seliškar, Hinko Vilfan ter Marija Zalar. Avtor dramskega besedila Jože Kranjc. Tri besedila 

pa nimajo navedenega avtorja. 

Vsa dela v reviji spadajo v slovensko književnost. 

Avtorjev v drugi analizirani številki je občutno več, saj je številka mnogo obsežnejša. 

Nekateri izmed njih so: Jelka Godec Schmidt, Nataša Konc Lorenzutti, Ambrož Kvartič, 
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Vladan Nikolič, Slavica Remškar, Andrej Rozman Roza, Cvetka Sokolov, Tereza Žerdin in 

drugi. 

Vietnamsko ljudsko pripoved Mačka naj ostane Mačka je prevedla Kristina Brenk, zgodbo 

Na hudi poti pa je po Josipu Vandotu priredila Slavica Remškar.  

Avtorji ilustracij v prvi analizirani številki so Oton Gaspari, Boris Jurekovič, Tone Kralj, 

Mara Kraljeva, Mirko Lebez, Ljubo Ravnikar, Maksim Sedej in Ive Šubic. 

Avtorji ilustracij v drugi analizirani reviji so Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Jure Engelsberg,  

Jelka Godec Schmidt, Bojan Jurc, Samo Jenčič, Maja Kastelic, Tanja Komadina, Polona 

Lovšin, Vladan Nikolič, Matjaž Schmidt in Igor Šinkovec. 

V drugi analizirani reviji najdemo tudi veliko pripravljenih besedil, katerih avtorji so Sara 

Lužovec, Rudi Ocepek, Nataša Pečko Primc, Petra Primc Marko, Sanja Remc, Maja Šubic, 

Urša Vodopivec, Jaka Vukotič,  Lilijana Praprotnik Zupančič in Ana Katarina Ziherl. 

 

Medtem ko je prvi Ciciban je zaznamovala tematika druge svetovne vojne in ima veliko 

besedil povojno vsebino: omenjen so fašisti, časti se partizane, omenja Tita in piše o 

pionirjih (pesem o pionirju,agodba o sovražnikuh), je tematika v zadnji reviji poletna in je 

v njej veliko počitniških vsebin (Uganke z morja, Na otok ...). 

 

Pesem Pesem; Ciciban (leto 1945/46, letnik 1, številka 1) 

 

»Kikeriki, kikeriki,  

naš partizan na krmi še spi, 

nesem me čaj in tri cigarete, 

in ga pošteno potegnem za pete. 

 

Prišli iz Dola so Gašperjev stric 

in mu prinese krofov, potic, 

mi oa smo svinjko na črno zaklali, 

dober priboljšek bomo mu dali. 

 

 

Revež izgubil je starše in dom, 

jaz sem tovariš za starša mu bom, 

ga obiskujem, krajšam mu čas, 
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lepo in dobro mu bodi pri nas. 

 

Godlja se kuha, mast se že cvre, 

zelje od zgodnjega jutra že vre, 

njemu na čast so današnje koline, 

da za par uric vsaj žalost ga mine. 

 

Kikeriki, kikeriki, 

naš partizan na krmi še spi, 

mucek mu prede, psiček hov – hov: 

da bi le srečno kdaj prišel domov.« (Marija Zalar, Ciciban, 1945/46) 

 

Pesem Na otok, Ciciban (leto 2016, letnik 71, številka 11/12) 

 

»Na vodi ziblje se čolniček, 

vanjo urno vkrca se Matiček. 

Z Mornarko čepico na glavi 

na dolgo vožnjo se odpravi. 

 

Za čolnom pljuje še blazina, 

na njej je kapitanka Tina,  

usmerja jo na otok sonca, 

kjer školjk nabiranju ni konca. 

 

S pomola mami se odrine, 

hitro odplava do blazine 

in še naprej do tiste plaže, 

kamor Matiček pot ji kaže. 

 

Ata zakliče: 'Kam brez mene?' 

nato v valove se požene. 

Zdaj vsa družina že krmari 

k otoka sončnega obali, 
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kjer voda modra se leskeče, 

so v pesku skrita zrna sreče, 

galebi v zraku, ribe v morju 

in bele ladje na obzorju.« (Cvetka Sokolov, Ciciban, 2016) 

 

 
Slika 18: Primer slikopisa 

Trije Pastirčki in ptičica, (avtor Josip Ribičič, ilustriral Mirko Lebez); (Ciciban, 1945/46, 

10/11) 

 

  
Slika 19: Primer slikopisa  

Cicibanda spet doma (napisala in ilustrirala Jelka Godec Schmidt); (Ciciban, 2016, 4) 
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Slika 20: Primer ilustracije  

Potepinski ježek (ilustriral Boris Jurkovič); (Ciciban, 1945/46, 17) 

 

 
Slika 21: Primer ilustracije  

Na otok (avtor Cvetka Sokolov, ilustrirala Suzi Bricelj); (Ciciban, 2016, 10/11) 
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3.6. Revija Cicido  
(leto 1998, letnik 1, številka 1, Cicido, leto 2016, letnik 19, številka 1) 
  

  
  

 

Slika 22: Naslovnica prve revije Cicido (1998)  

Slika 23: Naslovnica revije Cicido (September, 2016) 

 

Revija Cicido je pričela izhajati leta 1998. Najprej je izhajal v 10 številkah v letu, trenutno 

pa jih izide 12 na leto, prva številka je izšla meseca septembra. V prvi številki prvega letnika 

je bila glavna urednica Nataša Bucik (1998–2000), urednici številke pa sta Slavica Remškar 

in Karmen Bizjak Merzel. Revijo je izdala Mladinska knjiga Založba, d. d. V zadnji izdani 

številki je odgovorna urednica Slavica Remškar, urednici pa sta še Maja Žugič in Jasna 

Merc.  

Prva številka revije Cicido je izšla s podnaslovom »Revija za predšolske otroke«. Zadnja 

izdana številka pa tega podnaslova nima več in ima nov podnaslov »Doma in v vrtcu«. 

Obe reviji sta izšli v barvah in v velikem formatu A4. V prvi številki revije je objavljenih 

22 prispevkov. Pri desetih prispevkih so uporabljene velike tiskane črke, pri sedmih 

prispevkih male tiskane črke in pri petih prispevkih tako male kot velike tiskane črke. Vsi 

naslovi so zapisani z velikimi tiskanimi črkami. 
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V drugi analizirani številki je 28 prispevkov, od tega so v petnajstih uporabljene samo velike 

tiskane črke, v devetih samo male tiskane črke v štirih prispevkih kombinacija malih in 

velikih tiskanih črk. 

Prva analizirana številka ima 35 strani, druga številka pa 56 strani vključno s platnicami. 

Rubrik ni možno posebej razbrati – leposlovna, polleposlovna in neleposlovna besedila so 

pomešana med seboj, izstopajo pa rubrike Cici vesela šola, Cici nabiralnik in Umetnija 

meseca. 

 

V prvi izdani številki revije Cicido najdemo zapisana štiri prozna besedila, pet pesmi, eno 

pesem, h kateri je dodan tudi notni zapis, en strip, tri uganke, Cici veselo šolo, kjer je razlaga, 

kako skrbeti za male živali, pobarvanko, razlago in izpolnjevanko dobro/slabo, 

križanko/izpolnjevanko, pobarvanko z navodili, cici nabiralnik, umetnijo meseca, zanke in 

uganke in seveda tudi nekaj oglasov. Vsa leposlovna besedila v obeh revijah imajo 

zapisanega avtorja. V prvi reviji je objavljena tudi ena predelava (Kristina Brenk: Miška je 

kuhala kašico). 

V obeh analiziranih številkah je pri prispevku objavljen avtor z imenom in priimkom. 

Avtorji poezije v prvi analizirani številki so Matej Bor, Kristina Brenk,  Nataša Hrastnik, 

Anja Štefan in Bina Štampe Žmavc. Avtorji proznih besedil pa Jelka Pogačnik, Katarina 

Sokač in Anja Štefan. V reviji so poleg besedil in ilustracij napisani tudi avtorji ilustracij: 

Mojca Cenjak, Daniel Demšar, Jelka Godec Schmidt, Marjanca Jemec Božič, Silvan 

Omerzu, Andreja Pečak, Jelka Reichman, Marlenka Stupica in Matjaž Schmidt. Dve besedili 

sta iz svetovne književnosti, vsa ostala pa spadajo v slovensko književnost. Polleposlovni 

besedili sta v obliki stripa in ugank, neleposlovna pa govorijo o živalih, spodbujajo k 

povezovanju, barvanju, iskanju, izpolnjevanju, obkroževanju ... Besedila so različno dolga, 

v osnovi pa gre za kratka besedila, le redka so daljša. 

V drugi analizirani številki najdemo strip, dva slikopisa, dve pesmi, dve zgodbi, uganke, od 

katerih ima ena tudi notni zapis, rubriko Lepim, barvam, čečkam s prilogo nalepk, poučno 

zgodbo s slikami Zakaj Hopka joka?, predstavitev in opis živali bober, razlago denarja in 

kolesa, slika psa z razlago iz Narodne galerije ter navodila za izdelavo psa iz škatel, cici 

nabiralnik in umetnijo meseca. V reviji je veliko križank, izpolnjevank in dopolnjevank. 

Na drugi in tretji strani revije je naročilnica in razlaga naročila ter ugodnosti, na zadnjih treh 

straneh pa so oglasi. 

Avtorji poezije v drugi analizirani številki so: France Bevk in Josef Guggenmos (prevod 

Alja Brehends). Avtorji proznih besedil so: Jelka Godec Schmidt, Marko Jakopič, Nadja 
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Jakopin Planinc, Ljubica Marjanovič Umek, Jana Milčinski, Jelka Pogačnik, Sanja Remc in 

Anja Štefan. Avtorji ilustracij pa so naslednji: Jelka Godec Schmidt, Maja Kastelic, Tanja 

Komadina, Maša Kozjek, Ana Košir, Marjan Manček, Silvan Omerzu, Jelka Reichman in 

Ana Zavedlav.  

V drugi analizirani številki je na strani 18 objavljena bolgarska ljudska pravljica z naslovom 

Maček in lev, ki jo je prevedel Matej Tratnik. 

 

Nobena od analiziranih številk nima uvodnika, mladega bralca pa nagovarjata in ga 

spodbujata k temu, naj reši kakšno nalogo. Več kot polovica prispevkov namreč vsebuje 

naloge za otroke. V besedilih se v večini primerov pojavi poučna tematika, precej je tudi 

estetske, vzgojne je malo. Reviji sta zelo prilagojeni otrokom, saj tematizirata živali, 

posvečeni sta zgodbam, pesmim in nalogam. V obeh analiziranih številkah je opaziti nov 

element, in sicer oglase. V prvi izdani številki jih najdemo štiri, v zadnji številki pa pet. Ta 

besedila imajo poučno tematiko, rečemo pa lahko, da gre za prikrito vzgojno tematiko, saj 

mladega bralca vzgajajo v potrošnika. 

 

V prvi izdani številki revije izstopajo rubrike Cici vesela šola, Cici nabiralnik in Umetnija 

meseca, ki so se obdržale vse do zadnje izdane številke. Cici vesela šola je v analizirani 

številki namenjena spoznavanju malih živali. Tudi leposlovni besedili imata funkcijo 

poučevanja otrok. V rubriki Cici nabiralnik so objavljene risbe otrok. Gre za vizualno 

rubriko, ker je revija namenjena predšolskim otrokom, ki še ne zanjo pisati. Otroci so 

podpisani z imenom, priimkom, navedena sta tudi njihova starost in vrtec, iz katerega 

prihajajo. Tudi rubrika Umetnija meseca je vizualna rubrika, v kateri med likovnimi deli 

predšolskih otrok izberejo eno delo, ki ga objavijo z razlago. Na začetku revije izstopa tudi 

naloga, ki otroke spodbuja k temu, da v številki, ki jo imajo pred seboj, poiščejo štiri podobe. 

Revija je izredno vizualno naravnana. 

 

V obeh analiziranih številkah revije Cicido najdemo nasvete, navodila za starše ob 

prispevkih, ki so objavljeni. V zadnji objavljeni številki so ta navodila še obsežnejša in bolj 

podrobna kot v prvi številki. 

 
Pesem Miška je kuhala kašico; Cicido 1998, letnik 1, številka 1 
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»Miška je kuhala kašico, 

v loncu vrtela kuhalnico. 

 

Pet mišk otrok v vrsti stoji, 

pet mišjih otrok si kaše želi: 

prva miška žlico, 

druga rdečo skledico, 

tretja vilice drži, 

četrta krožniček moli. 

Kaj pa mišek naš dobi? 

Velik lonec sladke kaše, 

sladke kaše, mišje paše.« (slovaška ljudska, prepesnila Kristina Brenk, Cicido, 

1998) 

 

Uganka; Cicido 2016, letnik 19, številka 1 

 

»Spada med igrače, 

med otroki skače, 

jo lovimo, 

jo podimo, 

joj, uboge hlače.« (Anja Štefan, Cicido, 2016) 
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Slika 24: Primer pesmi z notnim zapisom  

Polžek (avtorica besedila Anja Štefan, uglasbila Mira Voglar, ilustrirala Mojca Cerjak); 

(Cicido, 1998, 29) 

 

  
Slika 25: Primer slikopisa  

Stric Viktor in gozdni mož (avtorica Anja Štefan, ilustrirala Jelka Reichman); (Cicido, 

2016, 8/9) 
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Slika 26: Primer ilustracije  

Pav (ilustrirala Marlenka Stupica); (Cicido, 1998, 5) 

 

  
Slika 27: Primer ilustracije  

Polžek (ilustrirala Maja Kastelic); (Ciciban, 2016, 11) 
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4. POVZETEK ANALIZE 
 

4.1. Uredniki: 
 

Med analizo literarnih revij in časopisov za otroke in mladino lahko razberemo, da so bili 

najprej uredniki Ivan Navratil (od 1848 do 1850), Ivan Tomšič (od 1871 do 1894), Franc 

Ločniškar (od 1939 do 1944/45), Engelbert Gangl (od 1900 do 1929) in Ivan Karlin (od 

1930 do 1939). Tudi urednik prve izdaje revije Cicban je bil Josip Ribičič (od 1945 do 1958). 

Zadnje izdane revije Ciciban pa je glavna urednica Slavica Remškar (urednica od leta 1985 

in glavna urednica od leta 2000), poleg nje pa še urednici Maja Žugič in Jasna Merc. Pri 

reviji Cicido pa so že v prvi izdaji revije urednice, in sicer glavna urednica Nataša Bucik (od 

1998 naprej), urednici Slavica Remškar in Karmen Bizjak Mrzel. Tudi pri zadnji izdani 

številki so urednice, in sicer so iste kot pri izdaji revije Ciciban. 

 
4.2. Izhajanje: 

 
Naslov revije Leto izida prve 

revije 

Leto izida zadnje 

revije 

Naslovnica 

prve 

številke 

Naslovnica 

zadnje 

številke 

Vedež 1848 1850 

 
 

 

Vrtec 1871 1944/45 

  
Zvonček 1900 1939 

  
Ciciban 1945 2016 
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Tabela 1: Leto izida prve in zadnje analizirane številke literarne revije. 

 

4.3. Pisava in tisk: 
 

Naslov revije/leto Male tiskane črke Velike tiskane črke Kombinacija črk 

Vedež, 1848 7 0 0 

Vedež, 1850 8 0 0 

Vrtec, 1871 15 0 0 

Vrtec, 1944/45 13 0 0 

Zvonček, 1900 17 0 0 

Zvonček, 1939 20 2 0 

Ciciban, 1945/46 10 6 0 

Ciciban, 2016 21 20 4 

Cicido, 1998 7 10 5 

Cicido, 2016  9 15 4 

 

Tabela 2: Število prispevkov, objavljenih z malimi tiskanimi črkami, velikimi tiskanimi 

črkami in kombinacijo obeh tipov črk 

 

Iz analize lahko izberemo, da so v prvi polovici analiziranih revij bili prispevki objavljeni z 

malimi tiskanimi črkami. V zvončku leta 1939 pa sta objavljena dva prispevka z velikimi 

tiskanimi črkami. Tudi v prvi izdaji revije Ciciban leta 1945/46 so uporabljene le velike 

tiskane črke in male tiskane črke. Zveča pa se odstotek prispevkov z velikimi tiskanimi 

črkami. V reviji Zvonček je 91 % prispevkov objavljenih z malimi tiskanimi črkami in le 9 

% z velikimi tiskanimi črkami. V reviji Ciciban je 62,5 % prispevkov objavljenih z malimi 

tiskanimi črkami in 37,5 % z velikimi tiskanimi črkami.  

Cicido 1998 2016 

 
 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Kržič, diplomsko delo 
 

	 -	42	-	

V reviji Ciciban leta 2016 pa je približno polovica prispevkov objavljenih z malimi tiskanimi 

črkami in polovica z velikimi tiskanimi črkami. Štirje prispevki pa so objavljeni s 

kombinacijo obeh tipov črk. 

V reviji Cicido leta 1998 je 45,5 % prispevkov objavljenih z malimi tiskanimi črkami, 31,8 

% prispevkov z velikimi tiskanimi črkami in 22,7% s kombinacijo obeh črk. V zadnji izdani 

reviji Cicido se delež prispevkov, objavljenih z velikimi tiskanimi črkami, poveča na 53,6 

%, delež prispevkov z malimi tiskanimi črkami ostane skoraj isti kot v prvi analizirani izdaji 

revije Cicido in znaša 32,1 %. Prispevkov, objavljenih s kombinacijo obeh tipov črk, pa je 

14,3 %. 

 
 

Grafikon 3: Delež prispevkov, objavljenih z malimi tiskanimi, črkami, velikimi tiskanimi 

črkami in kombinacijo obeh tipov črk. 

 

V prvih šestih analiziranih revijah (Vedež, Vrtec in Zvonček) je uporabljen le črno-beli 

tisk. Z Revijo Ciciban leta 1945/46 se to spremeni in tisk postane barven. 
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4.4. Velikost, število strani in število prispevkov: 
 

Tabela 3: Velikost, število strani in število prispevkov v posamezni reviji 

 

Skozi zgodovino razvoja literarnih revij in časopisov za otroke opazimo, da se veča format 

izdane revije, povečuje pa se tudi število strani in prispevkov. Prve revije (Vedež) so bile 

izdane na formatu, manjšem od A5. Reviji Vrtec in Zvonček sta bili izdani na velikosti 

formata A5. Reviji Ciciban leta 1945/46 in leta 2016 sta obe izdani na formatu, ki je nekoliko 

večji kot A5, a še vedno manjši kot A4. Prva in zadnja revija Cicido pa je izdana na formatu 

A4 in je od analiziranih revij največja. 

Število strani in prispevkov v analiziranih revijah in časopisih za otroke se prav tako skozi 

zgodovino povečuje. Na začetku je strani in prispevkov manj, izjema je le revija Zvonček 

leta 1939, ki je bila objavljena v dvojni številki in ima 40 strani. Opaziti je, da je največ 

strani in prispevkov objavljenih v najnovejših revijah Ciciban in Cicido leta 2016. Zadnja 

analizirana revija Ciciban je objavljena kot poletna počitniška izdaja in obsega 108 strani.  

 

4.5. Leposlovni in neleposlovni prispevki: 
 

V prvi analizirani številki revije Vedež je le eno besedilo leposlovno, in sicer gre za prigodo 

z naslovom Moliti ne odlašaj, katere avtor je Matija Valjavec. 

»Odkrij se, kdorkoli si, kadar slišiš angeljsko češenje zvoniti, tega se ti ni treba sramovati; 

ne odlašaj molitve ter ne reci: Ta se ne odkrije, in ne moli, uni tudi ne, pokaj bom pa jez?« 

(Valjavec, 1848, 4)  

Naslov revije/leto  Format tiska Število strani Število prispevkov 

Vedež, 1848 Manjši kot A5 8 7 

Vedež, 1850 Manjši kot A5 9 8 

Vrtec, 1871 A5 17 15 

Vrtec, 1944/45 A5 19 13 

Zvonček, 1900 A5 22 17 

Zvonček, 1939 A5 40 (dvojna št.) 22 

Ciciban, 1945/46 Večji kot A5 17 16 

Ciciban, 2016 Večji kot A5 108 (dvojna št.) 45 

Cicido, 1998 A4 36 22 

Cicido, 2016  A4 56 28 
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Ostala besedila so neleposlovna (Pomen kopanja in varnostni ukrepi pri kopanju). V zadnji 

izdani številki revije Vedež sodita med leposlovna besedila dve besedili, in sicer povest z 

naslovom Staro leto ali poboljšanje in dramsko besedilo z naslovom Vožnja po železni cesti. 

V prvi analizirani številki revije Vrtec je manj kot polovica prispevkov leposlovnih in 

prevladujejo neleposlovna besedila (Število devet, Opice, Žirafa, Škvorec, Kratkočasnice 

...). Leposlovnih besedil je manj in imajo vzgojno in poučno tematiko. Med leposlovnimi 

besedili so pesmi, pravljice, basni in povesti. Objavljena so tako avtorska kot ljudska 

besedila. V drugi analizirani reviji Vrtec se leposlovna in neleposlovna besedila delijo 

približno na polovico. Med leposlovnimi besedili so pesmi in pravljice (Čuvaj Tonček, Moj 

dom,...). Med neleposlovnimi besedili pa so opisi, križanke, pošta in nagovor uredništva 

(Listnica uprave, Vrtčeva pošta ...). 

V prvi analizirani številki revije Zvonček je večino besedil leposlovnih, eno izmed besedil 

je slovanska pravljica Dva berača (češka ljudska pravljica). Nekaj besedil je neleposlovnih 

(demant, naloga). Tudi v drugi analizirani reviji Zvonček je večino besedil leposlovnih, med 

njimi so prisotne pesmi in pravljice (Kako je smrečica postala božično drevesce, Zaklad ...). 

Nekaj besedil pa je tudi neleposlovnih (Cicek na gramofonu in zastavice za brihtne glavice). 

V prvi analizirani številki revije Ciciban je večina prispevkov leposlovnih (Tinče in Binče, 

Čudežne punčke), nekaj je tudi neleposlovnih besedil (križanka, Igra s šibicami, Ciciban 

riše), pojavita pa se tudi dve polleposlovni besedili (uganke in slikopis). 

V drugi analizirani številki revije Ciciban se število leposlovnih besedil manjša, povečuje 

pa se število neleposlovnih in polleposlovnih besedil.  

V prvi analizirani številki revije Cicido je polovica objavljenih besedil leposlovnih 

(Srajčica, Majhen živalski vrt), skoraj polovica besedil je neleposlovnih (Dobro – slabo, 

izpeljevanka, zanke in uganke, Cici nabiralnik) in nekaj besedil je polleposlovnih (strip, 

uganke). Tako kot v drugi analizirani številki revije Ciciban se tudi v drugi analizirani 

številki revije Cicido delež leposlovnih besedil manjša, veča pa se delež polleposlovnih in 

neleposlovnih besedil. 

Leposlovna besedila so se skozi zgodovino spreminjala. V prvih objavljenih literarnih 

revijah in časopisih (Vedež, Vrtec, Zvonček) so bila daljša, kasneje v reviji Ciciban in Cicido 

pa so besedila postajala krajša. 

Večino leposlovnih besedil v analiziranih revijah sodi v slovensko književnost. V prvi 

analizirani reviji Zvonček je prisoten prispevek z naslovom Milosrčna deklica, ki v originalu 

sodi v nemško književnost. V prvi analizirani številki revije Ciciban so prav tako prisotna 
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le dela iz slovenske književnosti. Kasneje pa se v obeh analiziranih številkah revije Cicido 

in drugi analizirani številki revije Ciciban pojavijo tudi dela iz tujih književnosti. 

 

4.6. Tematika prispevkov: 
 
Tematika se skozi zgodovino spreminja in sledi teku zgodovine in času, v katerem so bile 

literarne revije in časopisi izdani. 

Prva analizirana številka revije Cicibana vključuje socialno tematiko (revščino, žalost), v 

drugi analizirani reviji Ciciban pa je tematiko prostega časa.Pri obeh analiziranih revijah 

Cicidoja pa ni opaziti posebne tematike. 
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5. SKLEP 
 
S teoretičnim in empiričnim delom diplomske naloge sem poskušala pokazati, kako so se v 

obdobju od 1848/50 do 2015/16 literarne revije in časopisi (Vedež; od 1848 do 1850, Vrtec; 

od 1871 do 1944/45, Zvonček; od 1900 do 1939, Ciciban; od 1945/46 do 2016, Cicido; od 

1998 do 2016) skozi zgodovino pojavljali in spreminjali ter katere so bile bistvene razlike 

(avtorji, število strani, število prispevkov in oblike). 

 

Z raziskavo lahko dokažemo, da prva postavljena hipoteza drži. Teme pravljic in pesmi, ki 

so objavljene v posamezni izdani reviji, sledijo trendom in času zgodovinskega obdobja, v 

katerem je bila literarna revija izdana. 

 

Druga zastavljena hipoteza drži delno. V analiziranih literarnih revijah in časopisih so 

objavljena tako leposlovna kot neleposlovna besedila. A njihovo število se skozi zgodovino 

spreminja. V najstarejših revijah je leposlovnih besedil manj kot neleposlovnih, kasneje se 

število leposlovnih števil povečuje (Vrtec 1944/45, Zvonček 1900 in 1939 in Ciciban 

1945/46). V novejših revijah Ciciba in Cicido pa se število leposlovnih besedil ponovno 

zmanjšuje in se povečuje število neleposlovnih besedil. 

 

S tretjo zastavljeno hipotezo smo poskušali ugotoviti, ali so se vzgojne in poučne vsebine 

pojavljale v vseh analiziranih revijah skozi zgodovino. Raziskava nam pokaže, da hipoteza 

drži, saj v vsaki reviji, ki sem jo analizirala, najdemo tako poučne kot vzgone vsebine. 

 

Z raziskavo lahko dokažemo, da četrta zastavljena hipoteza drži izjemoma. V vseh 

analiziranih revijah so prisotne razvedrilne vsebine za otroke, kot so uganke, izštevanke in 

rime. Izjema je le prva analizirana revija Vedež (1848), v kateri ni objavljenih razvedrilnih 

vsebin.  

V raziskavo sem vključila prvo in zadnjo izdajo naslednjih literarnih revij za otroke: Vedež, 

Vrtec, Zvonček, Ciciban in Cicido. To pa niso vse revije, ki so od leta 1848 izhajale na 

slovenskem ozemlju. Literarnih revij in časopisov je od 1848 izhajalo veliko (Angelček, 

Pionir, Pionirski list, Mladi rod, Kurirček, Kekec, Bučka, Zmajček ...) in bi jih lahko še 

dodatno vključili v raziskavo in analizirali. Analiza bi zajela posamezne številke revij (prvo 

in zadnjo). 
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Analizirala sem obdobje od leta 1848 do leta 2016, kar je 168 let dolga doba. V analizo sem 

zajela po dve številki posamezne revije ali časopisa (prvo in zadnjo izdano številko), seveda 

pa je objavljenih številk veliko več in bi bilo raziskavo mogoče še dopolniti. Tudi literarnih 

revij, ki so izhajale predvsem v kasnejšem času, je veliko več. 

 

5.1. Diplomska naloga je pokazala naslednje izsledke:  
	

V začetkih pojavljanja literarnih revij in časopisov za otroke opazimo, da so bili najprej 

uredniki (revije Vedež: Ivan Navratil od leta 1848 do 1850, revija Vrtec: Ivan Tomšič od 

leta 1871 do 1894, Franc Ločniškar od leta 1939 do 1944/45, revije Zvonček: Engelbert 

Gangl od leta 1900 do 1929 in Ivan Karlin od leta 1930 do 1939, revije Ciciban: Josip Ribičič 

1945 do 1958), v kasnejših revijah, kot sta revija Cicido in zadnja revija Ciciban, pa so 

sledile urednice (glavna urednica Slavica Remškar od leta 2000 in urednici Maja žugič in 

Jasna Merc, revije Cicido: Nataša Bucik od leta 1998, urednici Slavica Remškar in Karmen 

Bizjak Mrzel). V analizirani reviji Cicido so že v prvi izdani številki urednice.  

 

Vse analizirane številke literarnih revij za otroke so izhajale v obliki mesečnika (enkrat na 

mesec), le revija Vedež je izhajala v obliki tednika (enkrat na teden). 

 

V prvih analiziranih revijah so za tisk uporabili male tiskane črke (Vedež, Vrtec, Zvonček), 

šele z zadnjo analizirano številko revije Zvončka se v dveh prispevkih pojavijo tudi velike 

tiskane črke. Kasneje se v analizirani reviji Ciciban pričnejo povečevati prispevki, kjer so 

uporabljene velike tiskane črke. V prvi izdani številki revije Cicido pa se pojavijo tudi 

prispevki, kjer sta uporabljena oba tipa črk (velike in male tiskane). 

V zadnji analizirani številki revije Cicido se močno poveča število prispevkov, kjer so 

uporabljene le velike tiskane črke, saj je revija namenjena predšolskim otrokom. 

 

Raziskava pokaže tudi, na kakšnih formatih so izhajale posamezne literarne revije za otroke 

in kakšne barve je bil tisk. V začetku pojavljanja literarnih revij so formati manjši kot A5 

(Vedež), reviji Vrtec in Zvonček pa sta izhajali na formatu A5. Obe analizirani številki revije 

Ciciban sta izšli na formatu, ki je nekoliko večji kot A5, reviji Cicido pa na formatu A4. 

V analiziranih številkah revij Vedež, Vrtec in Zvonček je uporabljen le črno-beli tisk, 

medtem ko je v prvi izdani številki revije Ciciban uporabljen barvni tisk. Tudi v drugi 
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analizirani številki revije Ciciban in obeh številkah revije Cicido je uporabljen barvni tisk, 

ki pa s časom postane živahnejših barv. 

 

V analiziranih številkah literarnih revij srečamo tako leposlovna kot polleposlovna in 

neleposlovna besedila. Delež posameznih revij se skozi zgodovino spreminja. V začetku 

izhajanj je leposlovnih besedil manj in je večji delež neleposlovnih besedil (revija Vedež), 

kasneje narašča delež leposlovnih besedil (reviji Vrtec, Zvonček), z revijo Ciciban in Cicido 

pa ponovno narašča delež neleposlovnih besedil, pojavijo pa se tudi polleposlovna besedila 

(uganke). 

V analiziranih številkah revij prevladujejo besedila iz slovenske književnosti, med njimi pa 

je tudi nekaj besedil iz tujih književnosti, a je le-teh malo. 

 

V prvi analizirani reviji Vedež vizualnih podob ni, kasneje se vizualne podobe pričnejo 

pojavljati v drugi analizirani številki revije Vedež, kjer so na koncu revije v dodatku tri 

ilustracije. Skozi zgodovino analiziranih literarnih revij delež vizualnih podob (ilustracij, 

slik in fotografij) narašča. Novejše revije (Ciciban in Cicido) imajo visok delež vizualnih 

podob, ki so zelo živahnih barv. 

 

Raziskava pokaže, da so literarne revije za otroke sedaj veliko bolj prilagojene mlajšim 

otrokom. Velik poudarek je na vizualni zaznavi otroka. Vsebina v revijah danes je bolj 

zabavna in poučna, včasih pa je bila le-ta vzgojna in resnejša. Novejše revije otroka 

pritegnejo s svojimi živahnimi barvami in z dodatki, kot so nalepke in plakati. 
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6. ZAKLJUČEK 
	
Cilji diplomske naloge so pregledati zgodovinski razvoj literarnih revij in časopisov za 

otroke v predšolskem obdobju ter ugotoviti, kako so se revije spreminjale, kako je na razvoj 

literarnih revij in časopisov vplivalo posamezno zgodovinsko obdobje in kateri avtorji so v 

revijah objavljali. V pregledu literarnega dela revij in časopisov pa ugotoviti, kako so v reviji 

zastopane pesmi in pravljice ter ali je njihov namen vzgajati in poučevati otroka in ali revija 

vključuje tudi razvedrilni del, v katerem so vključene uganke, izštevanke, rime, križanke ...  

Z diplomsko nalogo sem pregledala zgodovinski razvoj literarnih revij in časopisov od leta 

1848 naprej. V času od leta 1848 do leta 2016 je na slovenskem izhajalo veliko literarnih 

revij za otroke in mlade. Odločila sem se, da v diplomskem delu pregledam prvo in zadnjo 

izdano številko naslednjih revij: Vedež (1848–1850), Vrtec (1871–1944/45), Zvonček 

(1900–1939), Ciciban (od 1945/46 naprej) in Cicido (od 1998 naprej).   

 

Z zastavljenimi hipotezami sem prišla do zaključka, da revije Vedež, Vrtec, Zvonček, 

Ciciban in Cicido skozi čas izhajanja sledijo trendom v zgodovinskemu obdobju, v katerem 

je izdana obravnavana številka. Na tematiko, ki je obravnavana v posamezni reviji, vpliva 

tudi čas izhajanja posamezne revije. V analiziranih revijah so prisotne vse tri vrste besedil: 

leposlovna, neleposlovna in polleposlovna. Skozi zgodovino se njihovo število spreminja. 

V najstarejših številkah revije Vedež in Vrtec je manj leposlovnih besedil, skozi zgodovino 

se število leposlovnih besedil povečuje. V novejših izdajah revij Ciciban in Cicido pa se 

število leposlovnih besedil ponovno zmanjšuje in povečuje se delež neleposlovnih besedil. 

V revijah najdemo tudi polleposlovna besedila, ki pa jih je v reviji Ciciban in Cicido veliko 

več, kot jih je bilo nekoč. 

Skozi zgodovino se spreminja tudi objavljanje avtorjev. V starejših revijah je velikokrat 

objavljeno besedilo brez avtorja ali pa je objavljen le psevdonim. Od leta 1939 v reviji 

Zvonček pa so večinoma objavljeni vsi avtorji besedil, le redko je besedilo objavljeno brez 

avtorja. Literarne revije in časopisi so ves čas zgodovine za otroka vzgojni in poučni, le da 

so bile revije v začetkih izhajanja bolj prilagojene mladostnikom, šele z revijo Ciciban so 

postale prilagojene tudi mlajšim otrokom, z revijo Cicido pa so postale bolj prilagojene tudi 

predšolskim otrokom. 

Ves čas izhajanja literarnih revij in časopisov za otroke so v revijah prisotne tudi zabavne in 

razvedrilne vsebine (uganke, križanke, naloge ...), le da je teh v novejših revijah veliko več 

kot nekoč. Izjema je prva izdana revija Vedeža, ki teh vsebin ni imela. 
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 Raziskovanje bi lahko v tej smeri nadaljevala še naprej ali ga razširila tudi na druge literarne 

revije za otroke. V raziskavo je vključenih deset številk revij. Vseh objavljenih številk je 

veliko več. Tudi drugih revij s področja predšolske literature je veliko, ki bi se jih vključilo 

v nadaljnjo razširjeno raziskavo. Raziskava bi lahko obravnavala večje število posameznih 

revij ali časopisa in številke drugih literarnih revij in časopisov za otroke. 
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