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POVZETEK 

Književna vzgoja in z njo literatura predstavlja pomemben dejavnik v otrokovem razvoju. V 

govorno-jezikovnem razvoju je ključnega pomena, zato morajo odrasli (in še posebej 

vzgojitelji, ki otroke dnevno izpostavljajo različnim literarnim delom) poskrbeti, da je dovolj 

kakovostna, da omogoča otrokovo napredovanje. Slednje pomeni, da je treba otroke seznaniti 

s kakovostno literaturo na kakovosten način. 

 

Diplomsko delo z naslovom Kriteriji za izbor kakovostne literature v vrtcih je sestavljeno iz 

teoretičnega in empiričnega dela.  

 

V teoretičnem delu sem opredelila pomen književnih besedil za govorno-jezikovni razvoj 

otroka in njihov vpliv na otrokovo nadaljnjo bralno pismenost. Podrobneje sem predstavila 

kriterije za izbor kakovostne literature in kriterije, ki so vzgojiteljem lahko v pomoč pri izboru 

kakovostnih literarnih del. Naredila sem primerjavo med slovenskim, finskim, hrvaškim in 

angleškim kurikulom za vrtce ter preverila, ali vsebujejo smernice za izbor kakovostne 

literature.  

 

V sklopu empiričnega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika preverila, ali vzgojitelji 

poznajo kriterije za izbor kakovostne literature in v kolikšni meri jim sledijo. V anketi so 

sodelovale vzgojiteljice treh slovenskih vrtcev. 

 

Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice poznajo nekatere kriterije za izbor kakovostne 

literature (predvsem kriterij vsebine dela in kriterij estetske vrednosti), kar pomeni, da 

otrokom predstavljajo kakovostna književna dela. Kljub temu pa bi jim poznavanje več 

kriterijev za izbor kakovostnih del olajšalo izbor  besedil. Na delovnem mestu imajo nekatere 

anketiranke sicer možnost dodatnega izobraževanja, vendar bi več informacij s tega področja 

lahko pridobile že med študijem. Smernice za izbor kakovostne literature bi bile lahko 

vključene tudi v kurikulum, kajti tako v slovenskem kot v kurikulumih treh drugih držav 

(Finska, Hrvaška, Velika Britanija) teh ni. 

 

Ključne besede: kriteriji, kakovostna literatura, vrtci, Kurikulum za vrtce, priporočilni 

seznam knjig  



 
 

ABSTRACT 

Literary education presents an important factor in the child's development. It is of key 

importance in regard to speech and language development and due to this fact, it is important 

that adults (the emphasis is on preschool teachers who daily present different literary works to 

children) provide quality literary education which enables the children to grow and to make 

progress. This means that the children need to be in contact with quality literature and also the 

presentation of literary works and its explanation need to be qualitative and reasonable. 

 

The thesis titled The criteria for choosing quality children's literature in kindergartens consists 

of theoretical and empirical part.  

 

In the theoretical part I explained the meaning of literary works for a child's speech and 

language development and their influence on the further reading literacy. More specifically I 

defined the criteria for choosing quality literature and in which ways preschool teachers can 

choose literary works. I also compared the Slovenian, Finnish, Croatian and English (UK) 

preschool curriculum to see whether they include any directions for choosing quality 

literature.  

 

Within the empirical part I used a questionnaire to find out if preschool teachers can define 

the criteria for choosing quality literature and to what extent do they follow them. The 

questionnaire was sent out to three different Slovenian kindergartens. 

 

The research showed that preschool teachers know some of the criteria for choosing quality 

children’s literature (for example the criteria for choosing good content and illustrations) 

which means they provide quality books for their children. Some of the preschool teachers 

said that they can get involved in some courses where they learn which books are considered 

quality children’s books, but they could also get more knowledge about this topic already 

during their formal education. Also, the criteria for choosing quality literature should be a part 

of the preschool curriculum, because at the moment the Slovenian as well as the Finnish, 

Croatian and English (UK) don’t include any. 

 

Keywords: criteria, quality literature, kindergarten, kindergarten curriculum, a list of 

recommended books 
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UVOD 

 

Leto 1990 se je v zgodovino zapisalo kot mednarodno leto pismenosti, ki je potekalo pod 

geslom Otroci in knjige morajo postati prijatelji. (Jamnik, 1994). 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je javnost in vlade nagovorila z besedami, 

da pomeni vzgajati otroka na pravi način v današnjem svetu to, da ga naučimo, kako naj bere 

(Jamnik, 1994). V okviru vodilne ideje so želeli javnost opozoriti na vpliv, ki ga ima literatura 

na otroke. Otroci ob pomoči knjig namreč razvijajo govor in jezik, prek njiju pa tudi 

razmišljanje, inteligenco, domišljijo, ob knjigah postanejo bolj ustvarjalni in ne nazadnje jim 

knjige predstavljajo pogled v svet. Če želimo, da bi otroci vse te zmožnosti usvojili s 

književno vzgojo, moramo poskrbeti, da se seznanjajo s kakovostnimi literarnimi deli. Pri 

izbiri teh so tako vzgojiteljicam in vzgojiteljem kot vsem odraslim v pomoč kriteriji za izbor 

kakovostne literature in različne literarne nagrade, ki jih strokovnjaki podeljujejo knjigam, ki 

tem kriterijem ustrezajo.  

V teoretičnem delu bom predstavila vpliv književnih del na govorno-jezikovni razvoj otroka, 

različne kriterije za izbiro kakovostne literature, razloge, zakaj je treba tem kriterijem slediti, 

načine oziroma sredstva, s katerimi lahko vzgojitelji in vzgojiteljice pridejo v stik s 

kakovostno literaturo, na koncu pa bom preverila še, ali se v kurikulumih različnih držav 

(Slovenija, Finska, Hrvaška, Velika Britanija) pojavijo smernice za izbor kakovostne 

literature. V empiričnem delu želim raziskati, ali so slovenske vzgojiteljice in vzgojitelji 

seznanjeni s kriteriji za izbor kakovostne literature, ali jih pri izbiri knjig, ki jih predstavijo 

otrokom, upoštevajo ter v kolikšni meri. 
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 
 

Predšolsko obdobje je za otrokov govorno-jezikovni razvoj najpomembnejše. Prav zato je 

zelo pomembno, da vzgojiteljice in vzgojitelji z vsakodnevnimi dejavnostmi čim bolj 

spodbujajo razvoj govora, ki pa ni le eden izmed ciljev jezikovne vzgoje in se ne tiče le 

področja jezika; govor in jezik se spontano razvijata ves čas, tudi med dejavnostmi, ki so 

primarno namenjene usvajanjem ciljev z drugih področij.  

Razvoj govora pri otroku poteka v dveh fazah, in sicer govorimo o predjezikovni in jezikovni 

fazi. S pojmom predjezikovna faza označujemo obdobje, ko otrok še ne obvlada verbalnih 

sredstev; to se konča kmalu po vstopu v vrtec, od takrat pa opazujemo razvoj v okviru 

jezikovne faze (Kranjc in Saksida, 2001, str. 79). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, 

da se otroci jezika učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih 

besedil ter ob poslušanju glasnega branja odraslih. Ker na razvoj govora (predvsem na 

besedišče in pomensko znanje) in usvajanje slovničnih pravil vpliva komunikacija med 

odraslim in otrokom in ker se otroci učijo jezika s poslušanjem, ni pravzaprav nič 

presenetljivega, da je velik poudarek namenjen književni in knjižni vzgoji (Grginič, 2005). S. 

Kranjc in I. Saksida (2001, str. 80–81) sta v Priročniku h kurikulu za vrtce zapisala, da 

jezikovne vzgoje ne smemo razumeti samo kot spodbujanje razvoja slovnične zmožnosti, 

ampak k njej sodijo tudi knjižna in književna vzgoja ter predopismenjevanje. Cilji, navedeni v 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 32–33), se nanašajo predvsem na področje književne vzgoje:   

 otrok posluša, razume in doživlja jezik; 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične vsebine; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje; 

 otrok prepoznava, uživa in se zabava ob nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem; 

 otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; 

 otrok spozna besedo, knjigo kot vir informacij; 



4 
 

 otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitiven odnos do literature; 

 otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora); 

 otrok se uči samostojno pripovedovati. 

Med osemnajstimi cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce, se jih skoraj polovica 

neposredno nanaša na literaturo in njeno doživljanje, torej na književno vzgojo, ki je ena 

izmed ravni dejavnosti, s katero dosegamo omenjene cilje. Seveda se je treba zavedati, da 

ravni dejavnosti, med katere sodijo govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje in 

knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja, ne smemo ločevati. Ravni 

morajo biti med seboj povezane v smiselno celoto, ki bo otrokom omogočila učenje jezika na 

način, kot sicer poteka v njihovem naravnem okolju (Kranjc in Saksida, 2001). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, P. Lešnik in S. Kranjc (2002) so s preučevanjem preteklih 

raziskav in z izvajanjem lastne raziskave o vplivu vzgojiteljičinega dodatnega, načrtovanega 

in rednega branja na razvoj govorne kompetentnosti predšolskih otrok ugotovile, da odrasli, v 

tem primeru vzgojiteljica, z branjem otroške literature pozitivno vpliva na otrokov govorni 

razvoj, kar sovpada s trditvami D. E. Papalia in njenih sodelavk (Papalia, Wendkos Olds in 

Duskin Feldman, 2001; v Marjanovič Umek idr., 2002). Svoje domneve so na koncu preverile 

z lestvico govornega razvoja, opazovale pa so tudi samostojno pripovedovanje otrok ob 

otroški slikanici. Pri vsem tem so opozorile, da pri opazovanju govornega razvoja otrok ne 

smemo zanemariti družinskega okolja – izobrazbe staršev, materialnih pogojev (število knjig 

in njihova raznovrstnost doma) in dejavnosti v družini (branje knjig, obiskovanje knjižnice), 

ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na otrokov govorni razvoj (Marjanovič Umek idr., 

2002). 

Glede seznanjanja otrok z literarnimi deli se pojavi nekaj vprašanj, in sicer: kako ta dela 

otrokom predstaviti, kako zadostiti vsem ciljem in načelom Kurikuluma za vrtce ter katera 

teoretična izhodišča je pri tem treba upoštevati, da bo književna vzgoja v vrtcu čim uspešnejša 

in bo čim bolj spodbujala otrokov razvoj in njegovo rast. 
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2 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 
 

V Kurikulumu za vrtce področje književne vzgoje ni posebej predstavljeno in ni opredeljeno z 

lastnimi cilji in dejavnostmi, temveč je vključeno v področje jezika. D. Haramija (2001, str. 

32) pri tem dodaja, da bi književna vzgoja lahko bila umeščena med umetnostna področja 

(likovne, glasbene, plesne, dramske in AV-dejavnosti), kajti leposlovje nesporno sodi med 

umetnost. Delno se književna vzgoja na področju umetnosti lahko izraža prek dramskih 

dejavnosti, saj dramska dela prav tako sodijo med književna dela. Opozarja tudi, da književna 

vzgoja nikoli ne sme biti naravnana le k spoznavanju vedno novih besedil, ampak mora 

predvsem zadovoljiti otrokove estetske in etične potrebe (prav tam). 

Da je književna vzgoja del umetnostnega področja, lahko zasledimo tudi v Priročniku h 

kurikulu za vrtce, ki je eden izmed priročnikov, ki književno vzgojo natančneje opredelijo. 

Saksida (2001, str. 92) pravi: »Mladinsko besedilo je torej najprej in predvsem osnova za 

oblikovanje literarnoestetskega doživetja, kar je tudi osnovni cilj književne vzgoje.« Pri tem 

poudarja, da branje literarnih del ne sme biti zgolj sredstvo za moralno ali državljansko 

vzgojo niti ilustracija za spoznavne vsebine (naravoslovna in druga področja), temveč gre 

predvsem za bralčevo, oziroma v vrtcu bi lahko rekli za poslušalčevo, avtonomno doživljanje 

umetnosti (prav tam).  

Naloga vzgojiteljice je, da otrokom predstavi različna dela in da jim omogoči ustvarjalen 

dialog, s pomočjo katerega bodo otroci knjigo spoznali, jo doživeli, jo po svoje pripovedovali 

in z njeno pomočjo razvijali govorne in jezikovne kompetence. Z različnimi deli ne mislimo 

le na različna umetnostna besedila, temveč tudi na poučna dela (neumetnostna besedila), ki so 

ravno tako pomembna. Tako umetnostna kot neumetnostna dela morajo biti enakovredno 

zastopana. Neumetnostna dela otroku predstavljajo vir znanja in poučnih informacij, 

umetnostna dela pa otrokom pomagajo doživljati različne situacije ter spodbujajo razvijanje 

domišljije (Knaflič, 2014). 

D. Haramija (2011) opozarja, da se je v okviru predstavljanja različnih del treba zavedati, da 

morata, skladno s književno vzgojo, v vrtcu potekati tudi knjižna vzgoja in knjižnična vzgoja. 

S pojmom književna vzgoja namreč označujemo predvsem branje leposlovnih besedil, lirike, 

epike in dramatike, s pojmom knjižna vzgoja označujemo proces, v katerem otroci ob rabi 

neleposlovnih besedil ugotavljajo funkcije različnih virov, knjižnična vzgoja pa označuje 

vzpostavljanje odnosa do knjižničnega gradiva in knjižničnega reda. Vse tri vrste vzgoje so 

pomembne, da otrok pridobi celostno sliko o vseh vidikih književnosti.  
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Pri predstavljanju literarnih del morajo vzgojiteljice upoštevati načela in cilje književne 

vzgoje, ki so jih v svojih delih predstavili S. Kranjc in Saksida (2001) ter T. Jamnik (1994). 

 

2.1 CILJI KNJIŽEVNE VZGOJE V VRTCU 

 

Vsako področje izvajanja dejavnosti, ki je zapisano v kurikulumu, ima predvidene cilje, ki naj 

bi jih otroci dosegli. Nekateri izmed teh ciljev so jasno opredeljeni, druge, bolj specifične, 

predvidijo vzgojiteljice same. Tudi književna vzgoja ima določene cilje, ki jim je skupno to, 

da so usmerjeni v razvijanje bralne kulture. Govorimo lahko o štirih skupinah ciljev (Kranjc 

in Saksida, 2001): 

 

a) Razvijanje bralne kulture 

Otrok razvija pozitiven odnos do besedil (umetnostnih in neumetnostnih), ki naj bi mu 

predstavljala neko vrednoto. Otrok ob literarnih delih kot sredstvu estetskega uživanja in 

osebnostnega razvoja razvija pozitiven odnos do poslušanja, zna vrednotiti slovensko izročilo 

in kulturo ter se seznani s pozitivnimi pogledi na drugačnost in tolerantnost.  

 

b) Razvijanje bralnih zmožnosti 

Druga skupina ciljev zajema razvoj strategij, s katerimi otrok sprejme besedilo oziroma 

soustvarja besedilni svet. Poleg razvijanja bralne kulture je razvijanje bralnih zmožnosti eden 

glavnih ciljev književne vzgoje. Otrok prek obravnave oziroma poslušanja literarnih del sprva 

razvije sposobnost zaznavanja, razumevanja in nenazadnje tudi vrednotenja besedil, ki jih 

sliši, bogati svoje besedišče, razvija domišljijo prek identifikacije s književnimi liki in razume 

zaporedje dogodkov. 

 

c) Znanje 

Eden izmed ciljev seznanjanja z literarnimi deli je tudi doseganje določenega znanja o 

literaturi kot obliki del (vrste umetnostnih in neumetnostnih besedil) in njihovih glavnih 

elementih. 

 

       č)  Razvijanje bralnih strategij 

Vsi do zdaj omenjeni cilji pa so ključni za doseg zadnje skupine ciljev, in sicer vplivajo na 

postopno razvijanje bralnih strategij oziroma v predšolskem obdobju lahko govorimo o 
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strategijah poslušanja, saj večina predšolskih otrok še ne zna brati. Opredelimo lahko tri 

skupine strategij.  

Prva skupina zajema strategije pred poslušanjem, s katerimi otroke pripravimo na sprejemanje 

besedila (aktiviramo miselne sheme). Z drugimi besedami, pripravimo uvodno motivacijo, ki 

otroke seznani z nitjo zgodbe, liki ali zvrstjo dela.  

Druga skupina opredeljuje strategije med poslušanjem, pri čemer gre za povezave, ki jih 

otroci ustvarjajo glede na posredovano besedilo in njihove lastne predstave. Strategije 

zajemajo šest ključnih točk: 

 predstavljanje in konkretizacija (otrok prepozna dogajalni čas in prostor), 

 literarna oseba (opazovanje likov, ki nastopajo v določenem delu, in opredelitev 

njihovih lastnosti, morebitna identifikacija), 

 razumevanje zgodbe (otrok razume zaporedje dogodkov), 

 razumevanje teme (sporočilnost zgodbe), 

 zaznavanje in razumevanje strukture oziroma oblike (zvrst besedila), 

 perspektiva in fokalizacija (otrok zgodbo opazuje z vidika pripovedovanja in z 

vidika opazovanja dogajanja, kar mu omogoča, da sprejme poglede drugih in 

obenem vrednoti stvari, ki so iste). 

Zadnja skupina strategij zajema proces po poslušanju, pri katerem je ključno, da otroci delijo 

svoje vtise, se o njih pogovorijo in nazadnje zgodbo obravnavajo prek različnih dejavnosti. 

 

2.2 NAČELA KNJIŽEVNE VZGOJE V VRTCU 

 

Načela književne vzgoje sta S. Kranjc in Saksida (2001) opredelila takole: 

 

a) Povezovanje sprejemanja književnosti v vrtcu in doma 

Povezovanje vrtca s starši oziroma otrokovo družino je predvideno in zastavljeno že v 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 24): »Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik 

kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju 

družinske in institucionalne vzgoje.« Sodelovanje se nanaša na vsa kurikularna področja, tudi 

na jezik in v okviru tega na knjižno vzgojo. Namreč, ni dovolj, da otrok dobi spodbude za 

razvijanje govora in jezika le v vrtcu in kasneje v šoli, ampak je zelo pomembno tudi 

družinsko okolje. Kljub vsem značilnostim modernega časa namreč družinsko branje še vedno 

predstavlja prvotno, intimno in neposredno srečanje s knjigo. Seveda obstajajo dejavnosti, s 

katerimi lahko domače branje dodatno spodbujamo – različne bralne značke, v vrtcih so zelo 
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priljubljeni knjižni nahrbtniki. Pri družinskem branju moramo opozoriti na dve situaciji, ki 

lahko negativno vplivata na razvoj bralne kulture pri otroku. Nekateri otroci v družinskem 

okolju zaradi socialnih ali ekonomskih razmer ne morejo dobiti kvalitetne spodbude za branje 

in seznanjanje z literarnimi deli. Nekateri starši pa zaidejo v skrajnost, ker želijo, da bi bili 

njihovi otroci najboljši in najuspešnejši ter jih k branju silijo, s čimer pa otrokom naredijo več 

škode kot koristi. 

 

b) Vpetost v celotno zasnovo pouka književnosti 

Književna vzgoja mora biti načrtovana vertikalno, kar pomeni, da se upoštevajo naslednja 

izhodišča: ločevanje umetnostnega in neumetnostnega jezika, kakovost in raznolikost morata 

biti temeljna kriterija izbora, spodbujati pa je treba otrokovo ustvarjalno in subjektivno 

sprejemanje besedila.  

Prvo izhodišče nas opozarja na dejstvo, da med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili 

obstajajo razlike, na katere morajo biti vzgojiteljice pozorne, saj različne vrste besedil 

zahtevajo različne predpriprave in različno razlago. 

Pri izbiri literarnih del je treba upoštevati predvsem dva kriterija: kakovost in raznolikost. Z 

nekaterimi kakovostnimi deli se vzgojiteljice srečajo že v času študija, pri nadaljnjem izboru 

pa naj bi si pomagale z izborom bralcev, literarno kritiko in teorijo. Raznolikost besedil pa 

pomeni, da se otrokom ne prebirajo le različni tipi slikanic, temveč tudi ljudske pravljice, 

poezija, dramska dela itn. ter tudi neumetnostna dela. Pomembno je še dejstvo, ki ga ne 

smemo zanemariti, da za otroke ne izbiramo le besedil, ki so jim izkustveno blizu. Za razvoj 

njihove domišljije je nujno, da posegamo tudi po »fantazijskih« knjigah, prav tako pa se ne 

smemo izogibati knjigam, ki obravnavajo boleče teme, vedeti moramo le, v katerem 

starostnem obdobju in ob kakšni priložnosti jih je primerno predstaviti. 

Pri branju besedil moramo otrokom omogočiti ustvarjalno in subjektivno sprejemanje 

besedila, kar v osnovi pomeni, da otroci o prebranem besedilu govorijo in spoznajo užitek 

dialoga. Na besedilo se čustveno odzovejo oziroma ga dopolnjujejo s svojimi predstavami in 

se o njem pogovarjajo z vrstniki in z odraslimi. Dialog lahko spodbujamo na različne načine: 

z napovedovanjem in obnavljanjem zgodbe, z ustvarjalnim pripovedovanjem, dramatizacijo in 

povezovanjem z drugimi področji – likovno, glasbeno ustvarjanje (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

c) Načelo izbirnosti in dopolnjevanja 

V Kurikulumu za vrtce seznama priporočene literature ni, prav tako ne vsebuje navodil za 

obravnavo literarnih del. Tak seznam bi sicer bil zaželen, vendar se je treba zavedati, da ne 
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sme biti preozek niti obvezen, kajti upoštevati je treba načelo izbirnosti in dopolnjevanja, ki 

omogoča, da se zastopa književne interese otrok, vzgojiteljic in staršev (Kranjc in Saksida, 

2001). 

 

č) Načelo poslušanja 

Na predšolski stopnji otroci besedila prvotno sprejemajo s poslušanjem glasnega branja. V 

tem obdobju ni pomembno, da besedila berejo sami, temveč je poudarek na sledenju 

vzgojiteljičinim besedam, opazovanju slik in seveda na dejavnostih, ki sledijo po branju 

(Kranjc in Saksida, 2001). 

 

d) Načelo dialoškosti 

Načelo dialoškosti predstavlja igro kot didaktično sredstvo. To pomeni, da se igra pojavi kot 

besedilotvorna prvina (otroška književnost se »igra« z jezikom, ustvarja nenavadne 

kombinacije besed) in kot način odziva na besedilo. Otrok mora dela začutiti tudi na igriv 

način, prek igre z rimami, glasovi, črkami in podobno (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

2.3 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Vzgojitelj mora pri obravnavanju literarnih del slediti načelom književne vzgoje, poleg tega 

pa mora slediti še nekaterim napotkom. T. Jamnik (1994, str. 17) pravi, da je ključno dejstvo, 

da se v igralnici oblikuje knjižni kotiček, ki otrokom omogoča, da sami rokujejo s knjigami in 

prepoznavajo njihovo vsebino (v kotičku morajo biti različne knjige tako po tematiki kot po 

zvrsti, pri čemer je treba upoštevati tudi otrokovo starost). Zaželeni so tudi obiski knjižnice, 

da otroci spoznajo njeno vlogo, zaposlene in da vedo, kako lahko tudi sami izbirajo knjige.  

Navajanje otrok na knjižnico seveda ni le naloga vzgojiteljev, je pa njihova naloga, da o tem 

obveščajo tudi starše. Ti lahko z otroki raziskujejo svet neskončnih možnosti, ki jih ponujajo 

knjižnice in knjige, ki v njih bivajo.  

Poleg naštetega se mora vzgojitelj zavedati dejstva, da so slikanice pravzaprav namenjene tudi 

odraslim, ki nato otrokom omogočijo vpogled vanje in jim hkrati nudijo nešteto možnosti za 

različna doživetja (Dolinšek Bubnič, 1999). Omeniti moramo tudi pomen vzgojiteljevega 

odnosa do knjige in njegove interpretacije besedila. Literarno delo mora prebrati z vso svojo 

pojavo, kajti le tako lahko otrok zaznava z vsemi čutili in tudi bralca sprejme kot celoto, 

obenem pa se lažje vživi v zgodbo, ki jo posluša (prav tam). Pri obravnavi del naj bi sledil 

določenim korakom oziroma fazam, ki omogočijo celovito in kakovostno doživetje besedila. 
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Pri tem velja opozoriti še na dejstvo, da literarnih del ne smemo izrabljati zgolj za moralne 

namene; prepogosto se namreč zgodi, da je neka zgodba namenjena zgolj moraliziranju, 

doživljanje knjige in čutenje z junaki pa se popolnoma izgubi (Čavničar, 2011). 

 

2.3.1 OBRAVNAVA UMETNOSTNEGA BESEDILA V VRTCU 

Faze obravnave umetnostnega besedila v vrtcu so naslednje: 

 

a) Uvodna motivacija 

Najprej mora vzgojiteljica vzpostaviti dialog med otrokom in besedilom. Otroka se ob uvodni 

motivaciji pripravi na literarno doživetje, najlažje to stori z metodo igre. Pomembno je, da se 

igra navezuje na vsebino besedila, kar pomeni, da lahko otroci predstavijo domišljijsko 

potovanje s predmetom, lahko predvidevajo vsebino knjige, si zamišljajo glavne junake ipd. 

(Kranjc in Saksida, 2001; Saksida, 2008). 

 

b) Premor pred poslušanjem 

V tem kratkem času se otrok pripravi na doživetje. To pomeni, da se umiri in usmeri 

pozornost na besedilo (Kranjc in Saksida, 2001; Saksida, 2008). 

 

c) Pripovedovanje ali branje 

Bralec mora knjigo brati dinamično, branje prilagaja knjižnim osebam in njihovim lastnostim. 

Upoštevati mora razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo, in okoliščine, v katerih besedilo bere. 

Glavno vodilo je, da je samo dolgočasno branje napačno branje (Kranjc in Saksida, 2001; 

Saksida, 2008). 

 

č) Čustveni odmor po branju 

Sledi kratka faza, v kateri otrok uredi svoja doživetja, namreč njegovega spontanega odziva in 

toka misli ne smemo takoj prekiniti z analizo besedila (Kranjc in Saksida, 2001; Saksida, 

2008). 

 

d) Analiza besedila 

Peta faza je ključna za razvoj dialoga med otrokom in besedilom. V tej fazi otroka 

spodbujamo k pogovoru o književnih osebah, o razpoloženju, ki ga vzbuja besedilo (počasno, 

hitro, razigrano, veselo, žalostno ipd.), prav tako ga spodbudimo k razlagi neznanih ali 

nenavadnih besed in besednih zvez (Kranjc in Saksida, 2001; Saksida, 2008). 
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e) Ponovno poslušanje 

Otrok lahko zaradi pogovora o besedilu ob ponovnem branju podoživi dogajanje in opazi 

stvari, ki jih prvič morda ni. Tudi po ponovnem branju lahko naredimo krajšo analizo besedila 

oziroma razvijemo pogovor (Kranjc in Saksida, 2001; Saksida, 2008). 

 

f) Poglabljanje doživetij 

V tej fazi otroka seznanimo z novimi ustvarjalnimi in poustvarjalnimi nalogami. Otroci lahko 

pravljico nadaljujejo, obnavljajo besedilo ob pomoči slik, pripravijo lahko dramatizacijo 

besedila, ki jo razvijejo v celoten projekt od izdelave rekvizitov, lutk, scene do priprave 

vstopnic za predstavo. Svoje doživetje prebranega besedila lahko izrazijo skozi ples ali glasbo 

ali pa morda izdelajo svojo knjigo. Možnosti so neskončne, pomembno pa je upoštevati 

interes otrok in naloge prilagoditi vsebini literarnega dela (Kranjc in Saksida, 2001; Saksida 

2008). 

 

Podobne faze obravnave literarnih del lahko zasledimo tudi pri tujih avtorjih. G. E. Tompkins 

v svojem delu Literacy for the 21st Century: A Balanced Approach (2014) navaja pet faz: 

 

a) »Prereading« oziroma predbranje 

V tej fazi mora vzgojiteljica pri otroku spodbuditi razmišljanje, predstaviti okvirne cilje 

bralnega dogodka in skupaj z otroki vzpostaviti določena predvidevanja glede literarnega 

dela. 

 

b) »Reading« oziroma branje 

Sledi branje besedila. Lahko gre za samostojno branje (berejo otroci) ali za glasno branje 

(bere vzgojiteljica). Otroci se seznanijo s celotno podobo knjige (ilustracije).  

 

c) »Responding« oziroma odzivanje 

Tretja faza sovpada s fazo, ki jo je Saksida (2008) opredelil kot fazo analize besedila; gre za 

vzpostavljanje odnosa do prebranega in sodelovanja v diskusiji o prebranem oziroma slišanem 

besedilu. 
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d) »Exploring« oziroma raziskovanje 

Četrta faza je namenjena ponovnemu branju besedila, raziskovanju besedišča, učenju rim ali 

določenih fraz. Faza raziskovanja ima skupne točke z dvema fazama obravnave besedila, ki ju 

je Saksida (2008) opredelil kot fazo analize besedila (razlaga besedišča) in fazo ponovnega 

branja. 

 

e) »Applying« oziroma uporaba 

V zadnji fazi gre za ocenjevanje bralne izkušnje, za nove projekte, branje knjig s podobno 

tematiko in seveda za uporabo pridobljenih informacij v vsakdanjem življenju (po strategijah 

branja, ki jih je opredelil Saksida, bi ta faza sovpadala z zadnjo fazo, in sicer s fazo 

poglabljanja doživetij). 

 

Kljub navedenim fazam obravnave literarnega dela je treba vedeti, da vsakič ni mogoče slediti 

vsem fazam in da kdaj vse faze niti niso potrebne. »Vsaka vzgojiteljica po lastni presoji, glede 

na naravo umetnostnega besedila in razpoloženje otrok, potek malce spremeni. Poleg 

komunikacijske obravnave besedil si je treba vzeti čas tudi le za pripovedovanje in branje 

besedil brez kakršnekoli obravnave. Pomembno je, da vzgojiteljice pripravljajo pravljične ure, 

berejo v nadaljevanjih, gojijo pet minut za poezijo in vzpodbudijo otrokom estetsko 

doživljanje« (Jamnik, 2003, str. 63).  

 

Omenjene faze obravnave literarnih del in dejstvo, da niso pri vseh besedilih potrebne vse 

faze oziroma da slednje niso potrebne vedno, pa pravzaprav vplivajo tudi na to, da lahko 

branje v vrtcu razdelimo na dve vrsti. 

 

 

2.3.2 VRSTI BRANJA V VRTCU 

 

a) Branje književnih del, ki so sestavni del Kurikuluma za vrtce 

Prvo vrsto tvorita posredovanje književnosti in branje (oziroma poslušanje) književnih del, ki 

nista sestavni del Kurikuluma za vrtce. Problem nastane, ker kurikulum ne predvideva 

nobenih določenih del, ki naj bi jih vzgojitelji obravnavali, kljub temu pa morajo slediti 

ciljem, ki jih za področje jezika, v sklopu katerega govorimo tudi o literaturi, predvideva. Pri 

tej skupini je značilno, da obravnava literarnih del po navadi poteka po fazah, ki sem jih 

omenila v prejšnjem poglavju. 
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b) Branje književnih del, ki niso sestavni del Kurikuluma za vrtce 

Drugo vrsto tvorita posredovanje književnosti in branje (oziroma poslušanje) književnih del, 

ki nista sestavni del Kurikuluma za vrtce. V to skupino sodi branje vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja pred obroki, pred spanjem in v času zbiranja otrok. V to skupino se uvršča tudi 

branje v domačem okolju. Obravnava besedila po prej omenjenih fazah v tej skupini ni 

pretirano razširjena (Haramija, 2012). 

 

Obema skupinama je skupno, da gre za branje oziroma obravnavo literarnih del, s katerimi 

bomo otrokom približali književnost in jim pomagali pri prvih korakih, da postanejo dobri 

bralci in bralci kakovostne literature (Haramija, 1999). To pa vzgojitelje tudi obvezuje, da 

izbirajo kakovostno literaturo, pri čemer si lahko pomagajo s smernicami, ki bodo 

predstavljene v naslednjem poglavju. 
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3 KRITERIJI ZA IZBOR KAKOVOSTNE LITERATURE 
 

O pomembni vlogi literarnih del in njihovem vplivu na otrokov razvoj v predšolskem obdobju 

sem že govorila. Ravno zaradi velikega vpliva, ki ga literarna dela imajo, je ključno, da so 

knjige, ki jih predstavimo otrokom, kakovostne. Zavedati se moramo, da pri različnih 

založbah vsako leto izide ogromno otroških knjig, vendar vse niso kakovostne, na kar 

opozarjajo različni avtorji. Kot pravi N. Čavničar (2011), je »dobro« knjigo danes, ob množici 

knjig, ki izidejo vsak dan, včasih težko prepoznati. Zgodi se, da bralce zavedejo ilustracije ali 

sama naslovnica knjige, ki pritegne pozornost, vsebina pa je bolj ali manj skopa in nima prave 

vrednosti.  

Res je, da je pravzaprav težko določiti, katera knjiga je kakovostna, kajti kriteriji se lahko 

razlikujejo, saj se pri vzpostavitvi ocene oziroma vrednotenju dosledno upošteva tudi 

spoznavne, estetske in etične vrednote (Kos, 1994, str. 176).  

Kljub temu lahko definiramo nekaj kriterijev, ki jih je treba upoštevati, kadar izbiramo knjige 

za predšolske otroke. Povzela jih je D. Haramija (2011) v članku »Spodbujanje jezikovnih 

zmožnosti pri predšolskem otroku s književno vzgojo«, in sicer jih je razdelila v več sklopov, 

ki jih navajam v nadaljevanju. 

 

3.1 KAKOVOST DELA: SPOZNAVNA, ETIČNA IN ESTETSKA VREDNOST 

BESEDILA 

 

Prvi kriterij, ki ga torej upoštevamo pri izbiri literarnih del za obravnavo v vrtcih, je kakovost 

dela. To pomeni, da mora biti besedilo jezikovno kakovostno, ne osiromašeno, temveč 

prilagojeno otrokovi zmožnosti razumevanja besedila. Ilustracije morajo vsebino smiselno 

dopolnjevati in ohranjati neko raven kakovosti, kar je predvsem pomembno pri obravnavi 

slikanic, ki pretežno prevladujejo v predšolskem obdobju. Prav ilustracije so namreč tiste, ki  

predšolske otroke najprej pritegnejo, vsaj dokler ne slišijo besedila. Ilustracije so prvi vizualni 

stik s knjigo pred samim branjem. Opozoriti je treba še na etično komponento literarnih del, 

kajti dela, ki jih vzgojitelj bere v vrtcu, pod nobenim pogojem ne bi smela vzbujati nestrpnosti 

zaradi različnih predsodkov, temveč bi morala otroke spodbujati k sprejemanju drugačnosti. 
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3.2 SKLADNOST S KURIKULOM: RAZVIJANJE RAZLIČNIH METOD OB 

SPOZNAVANJU LITERATURE 

 

Literarna dela, ki jih vzgojitelji predstavijo otrokom, morajo biti izbrana tako, da omogočijo 

uresničevanje ciljev iz kurikuluma, obenem pa naj bi se ob njih razvijale različne metode 

spoznavanja besedila. M. Kordigel Aberšek je v svojem delu Didaktika mladinske 

književnosti (2008) predstavila nekaj različnih metod, kot so:  

 metoda večkratnega branja besedila (pri majhnem otroku literarnoestetsko doživetje 

izhaja iz srečanja z znanim, kar pomeni, da mora besedilo razumeti na motivno-

tematski in jezikovni ravni), 

 branje v nadaljevanjih (ta metoda omogoča branje daljših besedil ali del po poglavjih, 

kajti delo beremo več dni zapored), 

 branje na deževen dan (knjigo si pripravimo vnaprej in jo preberemo, ko je zunaj slabo 

vreme, pri tem pa ustvarimo prijetno, domače vzdušje), 

 žepna pravljica (praviloma se izvaja ob petkih, in sicer otrokom preberemo pravljico, 

otroci vsebino po najboljših močeh narišejo, list zložijo in shranijo v žep – pomembno 

je, da imajo tisti dan vsi oblačila z žepi, da lahko list shranijo in nato doma 

pripovedujejo zgodbo), 

 knjigobube (metoda za spodbujanje branja v vrtcu, in sicer  imajo otroci različne 

delovne zvezke, ki se imenujejo Pobarvana pravljica, v katerih so dejavnosti, ki se 

navezujejo na izbrano slikanico, največkrat gre za likovne dejavnosti), 

 metoda družinskega branja (dve različni obliki, in sicer bralna značka, pri kateri starši 

sami izbirajo knjige, ki jih berejo otrokom, vendar se to ne sme sprevreči v nadzor nad 

starši in tem, ali berejo otrokom, ter bralni nahrbtnik, pri katerem vzgojitelj izbira 

knjige za branje). 

 

3.3 KRITERIJ RAZMERJA MED BRANJEM DOMAČE IN PREVEDENE LITERATURE 

 

Slovenščina v Sloveniji ni le jezik okolja, temveč je tudi uraden jezik države. To dejstvo 

predstavlja temeljno izhodišče, zaradi katerega bi morali pri izbiri besedil več pozornosti 

posvetiti domačim avtorjem. Najprej zato, ker je slovenščina dovolj bogat jezik, da lahko 

avtorji v njem oziroma z njim ujamejo in predstavijo vsa čustva in doživetja, poleg tega pa v 

Sloveniji kakovostnih in priznanih avtorjev mladinske in otroške književnosti ne manjka 

(Haramija, 2011). 
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3.4 KRITERIJ RAZMERJA MED BRANJEM KLASIČNE IN SODOBNE LITERATURE 

 

Vsekakor je prav, da otroci poznajo kulturno dediščino in literarne like, ki spremljajo skoraj 

vsako otroštvo, vendar je tudi sodobna literatura pomembna, ker otrokom predstavlja teme, ki 

jim bodo v današnjem času blizu. D. Haramija (2011) opozarja, da rezultati različnih raziskav 

kažejo, da vzgojitelji ne poznajo novejših in sodobnih kakovostnih knjig ter pri anketiranju 

navajajo knjige, ki sicer niso slabe in so zagotovo primerne za obravnavo v vrtcih kot primer 

klasične literature, vendar bi bilo treba izbirati tudi sodobnejša besedila. Nekatera od del, ki 

jih redno navajajo, so:  

 Ela Peroci: Muca Copatarica, 

 Oton Župančič: Mehurčki, 

 Mira Voglar: Bibarije, 

 Eric Hill: serija o psičku Pikiju. 

 

3.5 KRITERIJ PRIMERNE VSEBINE GLEDE NA STAROST OTROKA 

 

Ta kriterij sem že večkrat omenila, saj je eden izmed pomembnejših, če želimo, da otrok ob 

branju besedila doživi in izkusi največ, kar lahko. V predšolskem obdobju se največkrat 

berejo leposlovna dela, ki obravnavajo naslednjo tematiko: družina, odnosi med ljudmi, 

prijateljstvo, čustva, sprejemanje drugačnosti, naravni pojavi itn. (Haramija, 2011). 

 

3.6 KRITERIJ PRIMERNE OBLIKE KNJIGE 

 

Enoletni otroci bodo največkrat raziskovali zgibanke (navadno iz različnih pralnih materialov) 

in kartonke, saj so le-te narejene iz tršega materiala, ki jim omogoča, da z njimi manipulirajo, 

opazujejo slike (besedilo v tej fazi ni prvotnega pomena) in so pravzaprav vmesni predmet 

med igračo in knjigo. Sledijo slikanice, za katere še vedno velja, da je v njih več kot 50 % 

slikovnega materiala. V obdobju pred vstopom v šolo pa je treba otrokom ponuditi tudi 

ilustrirane knjige, kjer je poudarek na besedilu (Haramija, 2011). 
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3.7 KRITERIJ PRIMERNE DOLŽINE BESEDILA 

 

Pri izbiri knjige moramo biti pozorni, da dolžina besedila ustreza otrokovem psihološkem 

razvoju in zmožnosti koncentracije. To pomeni, da dvoletnikom najverjetneje ne bomo brali 

zgodbe o Sapramiški (Svetlana Makarovič: Sapramiška) (Haramija, 2011). 

 

3.8 UPOŠTEVANJE DRUGIH DEJAVNIKOV 

 

Pri obravnavi knjig je treba upoštevati tudi nekatere druge dejavnike, kot so letni čas, različna 

praznovanja, kulturni dogodki ter interes otrok (Haramija, 2011). 

 

Vsi navedeni kriteriji so vodilo za izbiro del, ki jih vzgojitelji obravnavajo v vrtcih. Prvi 

kriterij se specifično nanaša prav na kakovost knjige (estetska, etična in spoznavna vrednost), 

vendar tudi ostali kriteriji posredno vplivajo na to, ali je knjiga, ki jo bo vzgojitelj predstavil 

otrokom, ustrezna glede na njihov čustveni in miselni razvoj, torej ali jim bo omogočila 

celostno doživetje. Prav zato imajo strokovnjaki, ki pregledujejo letno knjižno produkcijo za 

otroke in mladino, pri ustvarjanju priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig toliko 

težav, ko morajo v množici vseh izdanih knjig najti tiste, ki imajo dobro zunanjo podobo, 

domišljeno vsebino, ustrezen prevod, kakovostno opravljeno lekturo in korekture, saj bo le 

taka knjiga mlademu bralcu koristila in zadostila njegovim bralnim potrebam (Mlakar in 

Zadravec, 2013). 

 

Svetina (2009, str. 68) se sicer strinja, da je treba izbirati kakovostno literaturo, vendar je po 

njegovem mnenju vrednotenje intuitivno, saj enotnih kriterijev za ocenjevanje ni mogoče 

oblikovati. Pravi, da bi se danes pri odločanju o tem, kaj brati, morali ravnati po dveh 

kriterijih. Prvi je kriterij bralca (otroka), kar pomeni, da izbiramo knjige glede na tematiko 

oziroma cilj, ki ga s knjigo želimo doseči. Če želimo z otroki govoriti o družini, bomo izbrali 

knjigo, ki predstavlja temo družine, če pa želimo besedilo dramatizirati, bomo izbrali 

takšnega, ki ima dovolj dialoga. Drugi kriterij je kriterij samega besedila; če bomo namreč 

želeli pri otroku izzvati estetski učinek, bomo recimo izbrali ritmično pesem z dobrimi rimami 

ali zgodbo, ki spodbudi domišljijo. 

 

Kljub znanim kriterijem se še vedno pojavljajo dileme, kako pravzaprav izbrati kakovostne 

knjige ob tako veliki ponudbi na trgu, v kateri se najde kar velik odstotek nekakovostnih 
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knjig, krivec pa ni le en sam, ampak so krivi slabi avtorji, založbe (ki nimajo dovolj denarja 

za dobre urednike) ter slaba zastopanost literature in kulture knjig za otroke in mladino v 

medijih (Lavrenčič Vrabec, Mlakar in Zadravec, 2010, str. 8). 

 

Odgovor na to vprašanje ponujajo knjižničarji, literarni zgodovinarji, uredniki, prevajalci in 

drugi, ki se z otroško literaturo intenzivneje ukvarjajo in predstavljajo različne priročnike 

priporočene literature ter podeljujejo literarne nagrade za najbolj kakovostna literarna dela 

(Svetina, 2009, str. 68). Nekateri sicer menijo, da so taki seznami nesmiselni, ker omejujejo 

svobodno izbiro, vendar Zadravec (2013) opozarja, da v naši državi vsako leto izide ogromno 

knjig in da si kakovostna otroška literatura v tej množici zasluži vso pozornost. 
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4 PRIPOROČENA LITERARNA DELA IN LITERARNE 

NAGRADE 
 

»Pisanje za otroke je težko in odgovorno delo za avtorje in urednike. Od založb zahteva 

posebne spretnosti in uvide in navadno so zaradi posebne odgovornosti podvržene tudi 

dodatni izpostavljenosti« (Zadravec, 2014, str. 26). 

V današnjem času lahko skoraj vsak posameznik napiše knjigo. Nekatera izmed teh del so 

lahko čudovita in kakovostna, druga so slab primerek otroške in mladinske literature, vendar 

se kljub temu znajdejo v prodaji. Da se izognemo branju del, ki ne dosegajo osnovnih 

standardov kakovosti, se moramo seznaniti s priročniki in literarnimi nagradami, ki so ključen 

dejavnik pri izbiri literarnih del, ki jih beremo otrokom v vrtcu in doma (Grosman, 2004). 

 

 

4.1 PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG 

 

Mestna knjižnica Ljubljana, v okviru katere deluje Pionirska – center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo, vsako leto izda tematski in priporočilni seznam knjig za 

mladino s kratkimi povzetki vsebin oziroma antonacijami. 

Zaposleni v Pionirski in zunanji sodelavci vsako leto pregledajo celotno knjižno produkcijo, 

ki v zadnjih letih obsega 700–800 knjig. Leta 2013 je bilo izdanih 970 mladinskih knjig, v 

priročniku je bilo ocenjenih 842, 446 jih je dobilo oceno dobro in 283 del je bilo priporočenih. 

Znak zlata hruška so dobile 103 knjige. Knjige primerjajo s prejšnjim letom, jih statistično 

obdelajo in razvrstijo po različnih kriterijih, pri čemer upoštevajo predvsem kriterij kakovosti, 

primernost knjig glede na otrokovo starost, bralno usposobljenost in motiviranost za branje, 

kriterij različnih bralnih interesov in potreb (Mlakar, 2009). 

Priročnik je razdeljen na tri dele. Prvi del vsebuje statistično analizo knjižne produkcije za 

določeno leto za mlade na Slovenskem, nato so predstavljene knjige, ki so si prislužile znak 

zlata hruška, skupaj s kratko vsebino, v prvem delu je tudi uvodnik, ki skuša razbrati smernice 

razvoja v mladinski književnosti in/ali knjižničarstvu. V drugem delu so glede na vrsto knjige 

oziroma vsebino zapisana še ostala priporočena literarna dela, ki so razdeljena v več skupin: 

igroknjige, slikanice, zgodbice, zbirke pravljic, stripi, fantastika, resničnost, dramatika, 

poezija, poučne knjige (razdeljeno na tematske sklope), literarna ustvarjalnost otrok, ostale 

nevrednotene izdaje. V tretjem delu najdemo dodatna kazala, in sicer bibliografska kazala 
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(značnice, naslovi, prevajalci, ilustratorji, slovenski avtorji besedil in ilustracij, poreklo, 

založbe, zbirke) in orodna kazala (postavitveno, stopenjsko in predmetno) (Blažić, 2007). 

Tematske in priporočilne sezname od leta 1999 dalje je mogoče najti na uradni spletni strani 

Mestne knjižnice Ljubljana (www.mklj.si), priročnike za branje kakovostnih mladinskih knjig 

pa je možno naročiti tudi v fizični obliki (cena znaša 30,00 EUR).  

 

4.2 SLOVENSKE LITERARNE NAGRADE ZA OTROKE IN MLADINO 

 

Poleg priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig lahko pri izbiri knjig, ki so 

namenjene branju otrokom, izhajamo tudi iz različnih literarnih nagrad, ki so prav tako dober 

kazalec kakovosti. V Sloveniji se podeljuje več literarnih nagrad za kakovostna otroška dela, 

sedem najbolj znanih je predstavljenih v nadaljevanju. Podatki so bili zbrani s pomočjo 

spletne strani Mestne knjižnice Ljubljana (2016). 

 

a) Desetnica 

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih 

pisateljev. Nagrada se podeljuje izključno članom Društva slovenskih pisateljev, in sicer maja 

za obdobje zadnjih treh let. Z nagrado želijo spodbuditi priznavanje in utrditi uveljavljanje 

slovenske otroške oziroma mladinske literature. Nagrada je bila prvič podeljena leta 2004, za 

leto 2016 je nagrado prejela Marjana Moškrič za mladinski roman Sanje o belem štrpedu. 

 

b) Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove 

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije 

je vsako leto 2. aprila (na mednarodni dan knjig za otroke) podeljevalo nagrado za najbolj 

izvirno slovensko slikanico. Od leta 2014 se nagrado podeljuje oktobra (na rojstni dan dr. 

Kristine Brenkove). Z nagrado želijo spodbuditi rast kakovostnih in izvirnih slovenskih del ter 

spodbuditi javnost (predvsem starše) k njihovem nakupu. Nagrada je bila prvič podeljena leta 

2004, leta 2015 je nagrado prejela Maja Kastelic za avtorsko slikanico Deček in hiša. 

 

c) Levstikova nagrada 

Levstikova nagrada je ena najstarejših literarnih nagrad, ki jo Mladinska knjiga podeljuje 

svojim avtorjem od leta 1949. Do leta 1991 je bila podeljena enkrat letno, sedaj pa je 

podeljena bienalno. Od leta 1999 se poleg Levstikove nagrade za izvirno ilustracijo in 

Levstikove nagrade za izvirno leposlovno delo podeljuje tudi Levstikova nagrada za 

http://www.mklj.si/
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življenjsko delo (podeli se enemu avtorju mladinske in otroške literature in enemu 

ilustratorju). Leta 2015 sta nagrado za življenjsko delo prejela Miroslav Košuta in Zvonko 

Čoh, nagrado za izvirno leposlovno delo je prejela Svetlana Makarovič za baladno pravljico 

Mesečinska struna, nagrado za izvirno ilustracijo je prejela Maja Kastelic za ilustracije v 

avtorski slikanici Deček in hiša. 

 

č)  Modra ptica 

Mladinska knjiga podeljuje tudi nagrado modra ptica (od leta 2015 bienalno), in sicer za 

posamezno književno delo. Nagrajeni avtor prejme 12.000 evrov bruto, kar je najvišja 

denarna nagrada, ki jo avtor v Sloveniji lahko prejme za posamezni književni naslov. Leta 

2016 je nagrado prejel Miha Mazzini za delo Zvezde vabijo. 

 

d) Nagrada Hinka Smrekarja 

Dobro otroško oziroma mladinsko knjigo odraža tudi kakovostna ilustracija in nagrada Hinka 

Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije, podeljuje pa jo Zveza 

društev slovenskih likovnih umetnikov. Nagrada se podeljuje bienalno, leta 2014 jo je prejela 

Hana Stupica za ilustracije v ukrajinski ljudski pravljici Rokavička. Nagrado za življenjsko 

delo je prejel Jože Ciuha. 

 

e) Večernica 

Najbolj izvirno leposlovno mladinsko delo prejme nagrado večernica, ki jo podeljuje 

časopisno-založniško podjetje Večer. Leta 2015 je nagrado prejel Vladimir P. Štefanec za 

delo Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov (Mestna knjižnica Ljubljana, 

2016). 

 

f) Zlata hruška 

Zlata hruška je literarna nagrada, ki bi jo morali poznati vsi bralci oziroma posredniki 

mladinske in otroške literature. Nagrado od leta 2010 podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana – 

enota Pionirska, sama ali v sodelovanju s slovensko sekcijo IBBY. Pri izbiri nagrajenih del se 

upošteva založniški izdelek kot celota (ocenjuje se avtor, prevod, ilustracije, tisk in podobno), 

in sicer se nagrada podeli v treh različnih kategorijah:  

 slovenska mladinska leposlovna knjiga, 

 izvirna slovenska mladinska poučna knjiga in 
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 prevedena mladinska leposlovna knjiga – nagrado se podeli v sodelovanju z IBBY 

(Kos, 2011). 

Leta 2015 je zlato hruško za izjemno slovensko mladinsko leposlovno knjigo prejelo delo 

Anton! (Lucija in Damijan Stepančič), zlato hruško za izvirno slovensko mladinsko poučno 

knjigo je prejelo delo Ferdinand Avguštin Hallerstein: Slovenec v Prepovedanem mestu 

(Huiqin Wang), nagrado za izjemno prevedeno mladinsko leposlovno knjigo pa je prejela 

knjiga Barjanski otrok (Siobhan Dowd). 

 

Vse nagrajene knjige so označene z nalepko Zlata hruška, novejše izdaje nagrajenih knjig 

nimajo več nalepke oziroma je ta že odtisnjena na samo knjigo. Nagrajenih knjig je vsako leto 

več. Za primerjavo lahko pogledamo podatke iz leta 2008, ko je bila nagrada podeljena prvič 

in je znak zlata hruška prejelo le 16 knjig, leta 2014 pa so ga prisodili že 103 knjigam (Mestna 

knjižnica Ljubljana, 2016a). 

 

 

4.3 TUJE LITERARNE NAGRADE ZA OTROKE IN MLADINO 

 

Pri bogati ponudbi literarnih del, ki so trenutno na trgu, je seveda nemogoče in tudi 

nesmiselno, da bi izbirali zgolj slovenska literarna dela, kajti tudi tuji avtorji vsako leto 

predstavijo veliko kakovostnih knjig. Tako kot slovenska dela tudi dela tujih avtorjev 

prejemajo različne literarne nagrade, ki bralcu olajšajo izbiro iskanja kakovostnih del. 

 

a) Andersenova nagrada 

Ena najpomembnejših literarnih nagrad, ki jo bienalno podeljuje Mednarodna zveza za 

mladinsko književnost (IBBY), gre v roke avtorjem in ilustratorjem, katerih dela so 

prepoznana kot trajni prispevek k svetovni literaturi. Leta 2016 sta nagrado oziroma priznanje 

prejela pisatelj CaoWenxuan in ilustratorka Rotraut Susanne Berner. Med slovenskimi 

nominiranci sta bila avtorica Svetlana Makarovič in ilustrator Marjan Manček (IBBY, 2016) 

 

b)  IBBY častna lista 

Na IBBY častno listo se bienalno uvrstijo najboljša nedavno izdana dela. Z uvrstitvijo na listo 

se počasti avtorje, ilustratorje in prevajalce iz držav članic združenja IBBY. Letos so se na 

častno listo uvrstili  Peter Svetina s knjigo Ropotarna (v kategoriji avtorjev), Maja Kastelic s 
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knjigo Deček in hiša (kategorija ilustratorjev) ter Tina Mahkota za prevod knjige Barjanski 

otrok avtorice Siobhan Dowd (IBBY, 2016) 

 

c)  Nagrada Astrid Lindgren (ALMA) 

Astrid Lindgren je bila izjemna švedska pisateljica in švedska vlada njej v čast vsako leto 

podeli nagrado pisateljem, ilustratorjem, promotorjem branja, ki izkazujejo duha omenjene 

pisateljice. Z nagrado želijo otroke in mlade spodbuditi k branju, obenem pa skušajo 

promovirati otroške pravice in kulturo na globalni ravni. Dobitnica nagrade leta 2016 je 

pisateljica Meg Rosoff, med nominiranci pa sta bila tudi Peter Škerl (ilustrator) in Andrej 

Rozman Roza (avtor) (Mestna knjižnica Ljubljana, 2016). 

 

Vse omenjene nagrade in priročnik so vzgojiteljem lahko v veliko pomoč pri izbiri knjig za 

branje v vrtcu. Pri tem je seveda treba predpostavljati, da so vzgojitelji z njimi seznanjeni. 

Prvi korak jim lahko pomagajo narediti že profesorji na fakulteti, kasneje pedagoški vodja in 

ravnateljica vrtca, ključno vlogo pa seveda igra knjižnica (javna ali tudi šolska), ki predstavlja 

pomemben most med knjigami in otroki oziroma posredniki literarnih del (starši, vzgojitelji).  

Knjižničarji bodo najlaže predlagali dobre in poučne knjige, ki so primerne za različno stare 

otroke, poleg tega pa z obiskom knjižnice pri otrocih spodbujamo knjižnično vzgojo in jim 

pomagamo, da bodo lahko kasneje tudi sami obiskovali knjižnico, pri čemer bodo vedeli, da 

jim pri izbiri del lahko zelo dobro svetuje tudi knjižničar. Sodelovanje vzgojitelja s knjižnico 

je zagotovo dober korak k izboljšanju in obogatitvi knjižnične in književne vzgoje, poleg tega 

pa lahko skupaj pripravijo različne projekte, s katerimi poskrbijo za spodbujanje branja 

(Podgoršek, 2009). 

Pomembnosti sodelovanja knjižnice, vzgojiteljev in staršev se zavedajo tudi na Finskem. V 

zadnjih letih se Finska stalno uvršča na prva mesta v raziskavah, ki preverjajo bralno 

pismenost šolarjev (najbolj znana raziskava je PISA1).  

P. Sinko (2011) pravi, da so dobri rezultati posledica sodelovanja šole oziroma vrtca s starši in 

knjižnicami. Finska ima enega najboljših knjižničnih sistemov na svetu. Izposoja knjig med 

otroki je zelo visoka, izredno velik odstotek te izposoje je pripisan ženski populaciji. Branju 

pripisujejo zelo velik pomen, pri tem starši niso nobena izjema in veliko družin je naročenih 

vsaj na en časopis. Povezave med učitelji, vzgojitelji in knjižničarji so izredno dobre, saj vsak 

po svoje pripomore k izboljšanju in dvigu bralne kulture. Vzgojitelji poznajo svojo skupino 

                                                
1
 Programme for International Student Assesment. 
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otrok, vedo, kaj jih zanima, pri iskanju ustrezne literature pa jim pomagajo knjižničarji, ki se 

med prvimi seznanijo z literarnimi novostmi in lahko zato brez težav svetujejo in posredujejo 

najboljše knjige za določeno starostno skupino.  
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5 SMERNICE ZA IZBOR KAKOVOSTNE LITERATURE V 

KURIKULUMIH ZA VRTCE RAZLIČNIH DRŽAV 
 

Dejstvo, da so danes vrtci v Sloveniji v veliki večini multikulturni, ni presenetljivo. V zadnjih 

letih so se migracijski tokovi znatno povečali in skladno s tem se spreminja tudi rasna in 

narodnostna struktura vrtčevskih skupin. Zaradi tega dejstva morajo vzgojitelji biti pozorni pri 

oblikovanju tematskih sklopov in tem, ki jih pripravijo v letnem delovnem načrtu. Prav tako 

prej omenjeni razlog spreminjajoče se strukture vrtčevskih skupin vpliva tudi na literaturo, ki 

se jo obravnava. Da bi se lahko otroci drugih kultur v skupini počutili prijetno in domače ter 

bi se hitreje integrirali v skupino, je zelo pomembno, da jih ne ločimo od njihove kulture 

(otroka moramo sprejeti kot celoto in njegova kultura je del njegove osebnosti) in jim ne 

vsilimo naše. Zagotovo je postopek prilagajanja lažji, če jim kljub vsemu omogočamo stik s 

kulturnim okoljem, v katerem so odraščali do prihoda v vrtec, pri čemer nam literarna dela 

zagotovo pomagajo (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2012). 

Pri tem moramo prav tako paziti, da upoštevamo kriterije izbora kakovostne literature. Kajti 

ne le to, da so vrtci multikulturni, temveč imamo tudi na splošno možnost izbirati tujo 

literaturo, zato je dobro vedeti, kako nekatere druge države opredeljujejo kakovostno 

literaturo oziroma natančneje, kaj imajo o tem zapisano v kurikulumu za vrtce.  

Kakšna je situacija s seznami priporočene literature in kakšni so kriteriji za izbor kakovostne 

literature v Sloveniji in slovenskem kurikulumu za vrtce, sem že prikazala, v nadaljevanju pa 

bom predstavila še smernice oziroma primanjkljaj teh v kurikulumu za vrtec na Finskem, 

Hrvaškem in v Veliki Britaniji. 

 

5.1 FINSKA 

 

Med evropskimi državami učenci in dijaki iz Finske po raziskavah PISA, s katerimi 

preverjajo različne pismenosti, med njimi tudi bralno pismenost, dosegajo najvišje rezultate. 

Leta 2009 se je Finska po številu točk, ki so jih učenci dosegli na testu branja, uvrstila na 

tretje mesto, prvo in drugo mesto sta zavzela Šanghaj in Koreja (Puklek Levpušček, Podlesek 

in Šterman Ivančič, 2012). Zaradi njihovih uspehov sem se odločila preveriti, ali za razvoj 

bralne pismenosti poskrbijo že v vrtcu in ali imajo v kurikulumu za vrtce zapisane tudi 

smernice za izbor kakovostne literature. 
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V finskem Kurikulumu za vrtce (National Core Curriculum for Pre-primary Education2) iz 

leta 2010 smernic za izbor literature ni. Za področje jezika je sicer napisano, da prek jezika 

otroci razvijajo mišljenje, čustva, komunikacijske spretnosti in da z jezikom gradijo svojo 

samozavest in ustvarjalnost, poleg tega pa bodo razvijali svoj govor in se obenem naučili 

poslušati druge. V predšolskem obdobju jim je treba brati in pripovedovati pravljice, pesmi, 

rime in druge zgodbe, ki jim bodo omogočale, da uživajo v tem, kar poslušajo (branje 

oziroma poslušanje literarnih del mora vzbujati ugodje). Otrokom je treba omogočiti, da 

berejo sami (tudi če to pomeni, da samo obračajo liste in se »pretvarjajo«, da berejo), da 

berejo skupaj z drugimi otroki ali z odraslimi. Pomembno je, da so izpostavljeni raznovrstnim 

delom (ne le pravljicam), kajti le tako bodo otroci razumeli, kaj vse obsega jezik in kaj jim 

omogoča. Otroci se morajo z jezikom »igrati«, besede morajo slišati in jih uporabljati 

(National Core Curriculum for Pre-primary Education, 2010). 

Čeprav v kurikulumu iz leta 2010 smernic za izbor kakovostne literature ni, pa se lahko finski 

vzgojitelji za pomoč pri izbiri literarnih del obrnejo na Inštitut za otroško literaturo (The 

Finnish Institute for Children's Literature). Na inštitutu lahko najdejo vse otroške in 

mladinske knjige, ki so bile izdane na Finskem. Poleg strokovne pomoči, ki jo nudijo 

zaposleni, in različnih strokovnih izobraževanj lahko veliko informacij pridobijo tudi iz 

njihove revije Onnimanni (The Finnish Institute for Children's Literature, 2016). 

Omenila sem že nekaj slovenskih in svetovnih literarnih nagrad, ki lahko služijo kot kazalec 

kakovostne literature, in nekaj podobnih nagrad imajo tudi na Finskem. Nagrada Finlandia 

Junior LiteraryPrize, ki jo podeljuje Finska knjižna fundacija, se prisodi najboljši knjigi za 

otroke oziroma mlade odrasle (The Finnish Book Foundation, 2016). 

Na koncu moramo omeniti še dejstvo, da je bil finski kurikulum letos deležen prenove in da 

so morda tudi na področju jezika uvedli določene spremembe, vendar novi kurikulum v   

celoti še ni dostopen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Lasten prevod izvirnega dokumenta. 
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5.2 HRVAŠKA 

 

Za primerjavo smernic oziroma njihovo pomanjkanje v kurikulumih različnih držav sem se 

odločila, da raziščem tudi, kakšna je situacija v eni sosednjih držav, in sicer na Hrvaškem.  

V hrvaškem kurikulumu za vrtce (Nacionalni kurikulum za rani i predškolskiodgoj i 

obrazovanje3) iz leta 2014 nisem zasledila nobenih smernic za izbor kakovostne literature, 

opaziti ni niti zasnove, kot jo ima slovenski kurikulum, saj so na primer opisani le načela in 

cilji predšolske vzgoje, medtem ko posamezna področja in njihovi cilji niso podrobno 

navedeni. Tudi v priročniku Strategija za konstrukcijo in razvoj nacionalnega kurikuluma za 

predšolsko vzgojo, generalno obvezno in sekundarno izobrazbo4 (Strategy for Construction 

and Development of the National Curriculum for Preschool Education, General Compulsory 

and Secondary School Education, 2007) nisem našla nobenih podatkov, ki bi bili bistveni za 

mojo raziskavo.  

 

Glede na prebrano si hrvaške vzgojiteljice in vzgojitelji pri izbiri kakovostne literature s 

kurikulom ne morejo pomagati, dobro izhodišče za iskanje jim lahko tako kot v Sloveniji 

predstavljajo šolske oziroma vrtčevske knjižnice, podeljene literarne nagrade ter letni seznam 

priporočene literature.  

 

V okviru hrvaškega knjižničarskega združenja vsako leto izide seznam priporočenih knjig za 

otroke in mladino. Seznam je razdeljen na deset kategorij in vključuje hrvaške in tuje avtorje. 

Pri sestavljanju seznama sodeluje tudi Hrvaški center za otroško literaturo, ki je del združenja 

IBBY (Brunac, 2012). 

Med literarnimi nagradami, ki se podeljujejo delom za otroke in mladino, je najbolj poznana 

nagrada Grigor Vitez, ki je dobila ime po slavnem pesniku. Podeljuje se od leta 1967 za 

literarna dela v tekočem letu (Knjižnice grada Zagreba, 2016). 

 

 

 

 

 

                                                
3 Lasten prevod iz izvirnega dokumenta. 
4 Lasten prevod iz izvirnega dokumenta. 
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5.3 VELIKA BRITANIJA 

 

Na koncu sem želela preveriti še, kako so kriteriji za izbor kakovostne literature, če sploh so, 

predstavljeni v kurikulumu za vrtce v Veliki Britaniji. Dokument, ki opredeljuje delo z otroki 

na predšolski stopnji, se v originalu imenuje Statuary Framework for the early years 

foundation stage – Setting thes tandards for learning, development and care for children from 

birth to five (2014)5, v njem najdemo osnovna področja delovanja (jezik, gibanje, matematika, 

umetnost …) in še nekatere druge smernice. Zanimivo je, da je pismenost obravnavana kot 

posamezno manjše področje, za katerega piše, da je treba otroke spodbujati k povezovanju 

glasov in črk, torej k branju in pisanju. Poudarjajo tudi, da morajo otroci imeti možnost 

dostopa do različnih literarnih del oziroma jim jih je treba predstaviti, tako zgodbe, pesmi kot 

druga književna dela, ki bodo spodbudila njihovo domišljijo in razvoj ter zanimanje za svet, 

ki jih obdaja (prav tam). 

V samem dokumentu ni nobenih smernic za izbor kakovostne literature, torej morajo 

vzgojitelji in vzgojiteljice poiskati alternativne načine, s katerimi si lahko pomagajo pri 

izboru.  

Na prvem mestu lahko znova omenimo različne literarne nagrade, kot so na primer: 

 Blue Peter (podeli se za dve kategoriji, in sicer za najboljšo zgodbo in za najboljšo 

knjigo z dejstvi, za zmagovalki glasujejo otroci), 

 The CILIP Carnegie Medal (podeli se avtorju najboljše knjige v angleščini za otroke 

in mladino); 

 The Red House Children's Book Award (podeli se v štirih različnih kategorijah, in 

sicer otroci izberejo vsesplošnega zmagovalca in nato še enega zmagovalca v 

kategoriji knjig za mlajše otroke, v kategoriji knjig za mlade bralce in v kategoriji za 

starejše bralce), 

 The Waterstones Children Book Prize (podeli se v treh kategorijah, in sicer v 

kategoriji fantastika za mlade bralce, v kategoriji fantastika za starejše bralce in v 

kategoriji za najboljšo ilustracijo) (National Literacy Trust, 2016). 

Veliko smernic je tudi na spletni strani Centra za pismenost v predšolskem obdobju. Center 

predstavlja samostojno dobrodelno družbo, ki se trudi izboljšati kakovost pri učenju in 

razvoju pismenosti ter pokazati, da je kakovostna literatura lahko srce učenja. V okviru 

svojega dela pa tudi edini v Veliki Britaniji podeljujejo nagrado CLiPPA, ki je namenjena 

otroški poeziji (Centre for Literacy in Primary Education, 2016) 
                                                
5 Lasten prevod iz izvirnega dela. 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

D. Haramija in Saksida (2013) sta v članku Metodologija interpretacije mladinske 

književnosti na Slovenskem zapisala, da kakovostna mladinska literatura ni namenjena le 

otrokom in mladostnikom, temveč tudi odraslim, ki knjige ne berejo le s subjektivnega 

doživljajskega stališča, ampak na prebrano gledajo tudi kritično in vsebino skušajo razložiti 

sebi in otrokom. 

Razlaganje umetnostnih in neumetnostnih besedil ni lahka naloga, zato študenti predšolske 

vzgoje že v času študija obiskujejo predmeta mladinska književnost ter jezik in književnost, 

kjer se naučijo, kako otrokom predstaviti literarna dela in na kaj je treba biti pozoren pri 

izbiranju del. V tako kratkem času je zaradi obilice vseh umetnostnih in neumetnostnih 

besedil, ki so danes na voljo, še vedno težko izbrati tista, ki so primerna za določeno starostno 

in razvojno stopnjo otroka, zato so strokovnjaki sestavili kriterije, ki določajo kakovostno 

knjigo, poleg tega se lahko pri izbiranju kakovostne literature ravnamo tudi po nekaterih 

drugih dejavnikih, kot so literarne nagrade in priporočilni seznami otroške in mladinske 

literature. 

 

V diplomskem delu sem ob pomoči predhodno prebrane literature in na podlagi teoretičnih 

izhodišč želela raziskati, kakšen je odnos vzgojiteljev do kakovostne literature, kako sami 

izbirajo knjige za obravnavo v vrtcih in ali imajo dovolj informacij o tem, katera dela so 

kakovostna in kako jih poiskati. 

 

6.2 CILJI 

 

V skladu s predmetom in problemom raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje. Ugotoviti 

želim, katere možnosti so ponujene vzgojiteljem, da se jim olajša iskanje kakovostnih del. 

Poleg tega želim ugotoviti, kako si razlagajo pojem kakovostne knjige in na kakšen način 

sami izbirajo knjige, ki jih nato berejo v vrtcu.  
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6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Katerim kriterijem mora zadoščati knjiga, da jo lahko označimo kot kakovostno? 

RV 2: Kakšne razlike se pojavijo pri kriterijih za izbor kakovostne literature med različnimi 

državami? 

RV 3: Na kakšen način vzgojitelji opredelijo kakovostno knjigo? 

RV 4: Katere kriterije vzgojitelji upoštevajo pri izbiri knjig za branje v vrtcu? 

RV 5: Ali vzgojitelji vedo, kje lahko najdejo informacije o kakovostni knjigi in kdo jih o tem 

informira? 

 

6.4 VZOREC 

 

Struktura anketirancev po spolu 

 

Spol   f f % 

Ženske 21 100,0 

Moški 0 0 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na spol 

 

Vzorec je sestavljen iz 23 vzgojiteljic (100,0 %). Iz tega je razvidno, da so anketni vprašalnik 

reševale izključno ženske. 

 

Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

 

Končana izobrazba f f % 

Srednja vzgojiteljska šola 5 23,8 

Višja vzgojiteljska šola 1 4,8 

3-letni visoki strokovni 

program 

13 61,9 

Drugo 2 9,5 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 
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Največ anketirank, to je 61,9 %, ima končan 3-letni strokovni program; sledijo jim 

vzgojiteljice s srednjo vzgojiteljsko šolo, to je 23,8 % (5 oseb), ena oseba, to je 4,8 %, ima 

končano višjo vzgojiteljsko šolo, dve osebi, to je 9,5 %, pa sta končali neko drugo šolo. 

 

Struktura anketirancev glede na delovno dobo v vrtcu 

 

Delovna doba v vrtcu f f % 

1–10   12 57,1 

11–20  3 14,3 

21–30   4 19,1 

31–40  2 9,5 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na delovno dobo v vrtcu 

 

Največ anketiranih vzgojiteljic, to je 57,1 %, je v vrtcu zaposlenih od 1 do 10 let; sledijo jim 

vzgojiteljice, ki so v vrtcu zaposlene od 21 do 30 let, teh je 19,1 %; 14,3 % jih je v vrtcu 

zaposlenih od 11 do 20 let; najmanj vzgojiteljic, to je 9,5 %, pa v vrtcu dela od 31 do 40 let. 

 

Struktura anketirancev glede na starost otrok v oddelku 

 

Starost otrok v oddelku f f % 

Prva starostna skupina 9 42,9 

Druga starostna skupina 12 57,1 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na starost otrok v oddelku 

 

Največ anketiranih vzgojiteljic, to je 57,1 %, dela z otroki v drugi starostni skupini; 42,9 % 

vzgojiteljic pa dela z otroki v prvi starostni skupini. 
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6.5 RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

empiričnega raziskovanja. 

 

Vzorec raziskave je bil neslučajnostni, in sicer priložnostni. Vanj je bilo zajetih 40 

vzgojiteljic, zaposlenih v treh slovenskih vrtcih.  

 

Pri raziskovanju sem uporabila anonimen anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj zaprtega 

(7 vprašanj) in odprtega tipa (6 vprašanj).  

 

Anketni vprašalnik je bil anonimen, razdeljen je bil med vzgojiteljice prej omenjenih vrtcev 

(osebno in prek e-poštne povezave do spletne ankete). 

 

Podatke sem statistično obdelala in rezultate prikazala grafično in opisno. 

 

6. 6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1 

 

Zanimalo me je, katerim kriterijem mora zadoščati knjiga, da jo lahko označimo kot 

kakovostno. S pomočjo strokovne literature sem prišla do naslednjih ugotovitev. Pri 

označevanju literarnih del kot kakovostnih besedil se upošteva več dejavnikov in kriterijev. V 

prvi fazi se upošteva spoznavne, estetske in etične vrednote (Kos, 1994, str. 176), v drugi fazi 

pa je treba upoštevati še sklop osmih kriterijev: 

 kakovost dela: spoznavna, etična, estetska vrednost besedila (in ilustracije), 

 skladnost s kurikulom, razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature, 

 razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

 razmerje med branjem klasične in sodobne literature, 

 primerna vsebina glede na starost otroka, 

 primerna oblika knjige, 

 primerna dolžina besedila, 

 upoštevanje drugih dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka …) (Haramija, 2011). 
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Kriteriji za izbiranje kakovostne literature so torej znani in jih ni malo. V pisanje knjižnega 

dela, ne glede na zvrst (pravljica, pesem, izštevanke), bi avtorji torej morali vložiti dovolj 

časa, da bi lahko upoštevali zgornje kriterije in mladim bralcem predstavili kakovostno delo, 

ki bo omogočilo spodbujanje domišljije, širjenje obzorja in bogatitev besedišča.  

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela preveriti, ali se kriteriji za izbor kakovostne 

literature med različnimi državami razlikujejo in v kakšni meri. Odgovor na zastavljeno 

vprašanje sem našla v strokovnih virih, ki jih je bilo sicer bolj malo in so nudili šibek vpogled 

v realno situacijo. Želela sem primerjati, kako se kriteriji razlikujejo oziroma ali so ti 

predstavljeni tudi v kurikulumu za vrtce. Primerjala sem kurikulume štirih držav, Slovenije, 

Finske, Hrvaške, Velike Britanije, in ugotovila, da v nobenem od njih ni seznama priporočene 

literature niti ni zapisanih kriterijev za izbor kakovostne literature. V finskem kurikulumu je 

zapisano le, da ob branju oziroma poslušanju literarnih del razvijajo mišljenje, čustva, 

komunikacijske spretnosti ter da z jezikom gradijo samozavest in ustvarjalnost, predstavljena 

literatura pa da mora biti raznolika (pesmi, pravljice, basni itn.) (National Core Curriculum 

for Pre-primary Education, 2010). V hrvaškem kurikulumu Nacionalni kurikulum za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje (2014) prav tako ni predstavljenih nobenih smernic za izbor 

literature, enako velja za kurikulum Velike Britanije. Slovenski kurikulum pri tem ni nobena 

izjema, nekaj priporočenih del je navedenih le v Priročniku h kurikulu za vrtce (2001). Razlik 

med kriteriji torej nisem našla, kajti kriteriji niso zapisani. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3 

 

V tretjem raziskovalnem vprašanju sem želela raziskati, kako oziroma na kakšen način 

vzgojitelji opredelijo kakovostno knjigo in kaj njim pomeni oznaka kakovostna literatura.  

 

Kakšna bi morala biti po Vašem mnenju otroška knjiga, da bi jo lahko označili za 

kakovostno? 

Anketirane strokovne delavke so poudarile naslednje vidike:  

 primerna vsebina glede na starost otroka, 

 kakovostne ilustracije, po možnosti od znanega ilustratorja (nobenega »kiča«), 

 posredovanje življenjskih vrednot,  
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 zmožnost spontanega pripovedovanja ob ilustracijah, 

 lep slog pisanja (avtor upošteva slovnična pravila, zgodba ima rdečo nit, stavki si 

sledijo v logičnem zaporedju). 

Na podlagi odgovorov lahko sklepam, da anketirane strokovne delavke poznajo določene 

kriterije za izbor kakovostne literature, saj so jih navedle kot dejavnike, ki bi opisali 

kakovostno knjigo. 

Dejavnike, ki so jih navedle, bi lahko uvrstili v širša področja. Leposlovna dela, ki jih 

predstavljamo otrokom, morajo biti tako tematsko kot tudi po obliki, količini besedila in 

ilustracijah primerna za njihovo starost, in zato je primerna vsebina eden ključnih dejavnikov 

izbora kakovostne literature.  

Dejavnik kakovostnih ilustracij sodi v sklop kriterija kakovost dela, ki zajema spoznavno, 

etično in estetsko vrednost besedila. Ilustracije so sestavni del otroške literature in morajo biti, 

tako kot vsebina, na primerni ravni, saj mlajši bralci oziroma poslušalci prav prek ilustracij 

navežejo prvi stik s knjigo. Tudi dejavnik posredovanja življenjskih vrednot sodi na isto 

področje.  

Zadnjega dejavnika, ki so ga navedle vzgojiteljice (lep slog pisanja), ne moremo točno uvrstiti 

v osem osnovnih kriterijev, ki jih je predstavila D. Haramija (2011), kljub temu pa avtorjev 

slog pisanja zagotovo pomembno vpliva na kakovost dela. Za suhoparna besedila brez rdeče 

niti bi težko trdili, da so kakovostna. Pri tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da otroci nenehno 

izpopolnjujejo svoj govor in besedišče. Večinoma ta razvoj poteka spontano, prek pogovorov, 

poslušanja in lastnega izražanja. V vrtcu pa otroci veliko jezikovnih spodbud dobijo tudi med 

posredovanjem literature, zato je kakovost tako pomembna, tako za otroke, ki jim je 

slovenščina materni jezik, in še toliko bolj za tiste, ki jim je slovenščina tuji ali drugi jezik. V 

kolikor se želijo naučiti pravilne rabe besed in tvorjenja besednih zvez, morajo biti 

izpostavljeni kakovostni literaturi, seveda pa je pomembno tudi vzgojiteljevo izražanje. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju sem se osredinila na posamezne kriterije, ki jih 

vzgojiteljice upoštevajo pri izboru knjig. Hkrati sem želela preveriti, ali knjige naročajo 

vzgojiteljice ter kolikokrat na leto obnavljajo zbirko knjig v igralnici. 
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Kdo izbira knjige, ki jih imate v igralnici? 

Oseba, ki izbira knjige za 

igralnico 

f f % 

Vzgojiteljice (o izbiri se 

dogovarjajo s pomočnico 

vzgojiteljice) 

4 19,1 

Pedagoška vodja 8 38,1 

Drugo 9 42,8 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 5: Oseba, ki izbira knjige za igralnico 

Iz razpredelnice je razvidno, da je največ anketirank, to je 42,8 %, izbralo možnost »drugo«, 

pri čemer so navedle, da knjige izbirajo skupaj s pedagoško vodjo. 38,1 % vzgojiteljic je 

povedalo, da knjige izbira pedagoška vodja, le štiri vzgojiteljice, kar predstavlja 19,1 %, pa 

knjige izbirajo same.  

 

Ker je na trgu vsako leto ogromno novih knjig za otroke, sem želela preveriti, kolikokrat 

dopolnjujejo oziroma obnavljajo zbirko knjig, ki jih uporabljajo pri svojem delu. 

 

Kako redno dopolnjujete in obnavljate zbirko knjig v igralnici oziroma vrtčevski 

knjižnici? 

Rednost dopolnjevanja in 

obnavljanja zbirke knjig 

f f % 

Vsak mesec 6 28,6 

Vsakih šest mesecev 4 19,1 

Enkrat na leto 3 14,3 

Drugo  8 38,1 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 6: Rednost dopolnjevanja in obnavljanja zbirke knjig 

Zbirko knjig 38,1 % anketirank obnavlja in dopolnjuje po potrebi in glede na različne 

priložnosti. 28,6 % anketirank vsak mesec dopolnjuje in obnavlja zbirko knjig v igralnici. V 

polletnem obdobju zbirko knjig obnovi in dopolni 19,1 % anketirank; 14,3 % anketirank pa 

zbirko knjig v igralnici obnovi in dopolni enkrat na leto.  
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Največji odstotek anketirank se torej pri svojem delu ne zanaša le na knjige, ki jih naroča 

pedagoška vodja, temveč zbirko knjig obnavljajo tudi same, in sicer tako, da ob različnih 

temah, ki jih obravnavajo, prinesejo tudi knjige iz knjižnice in od doma. 

 

Dopolnjevanje in obnavljanje knjižne zbirke v igralnici kot tudi v vrtčevski knjižnici je 

izredno pomembno. Najprej zato, ker je treba skrbeti, da so knjige, ki jih predstavljamo 

otrokom (in s katerimi otroci sami rokujejo), v dobrem stanju. To pomeni, da je treba knjige 

pogosto pregledovati in vzdrževati njihovo ohranjenost. Še pomembnejši dejavnik pa je 

dejstvo, ki sem ga že omenila v teoretičnem delu, da v Sloveniji in seveda tudi drugod po 

svetu vsako leto izide ogromno nove otroške literature. Poleg tega da se predstavijo novi 

obetavni avtorji in ilustratorji, je spremljanje aktualne knjižne produkcije smiselno tudi zato, 

ker novejša literarna dela obsegajo več aktualnih tem, ki jih pri starejših besedilih ne moremo 

zaslediti (avtorji v novejših delih izpostavljajo tabu teme, razbijajo predsodke, širijo ideje o 

ljubezni in skrbi za sočloveka, ne glede na barvo kože ali jezik, ki ga govori, ozaveščajo o 

različnih boleznih in zdravstvenih primanjkljajih, s katerimi se spopadajo nekateri otroci). 

Obnavljanje in dopolnjevanje bi zato moralo biti skupen proces vzgojiteljic, pomočnic 

vzgojiteljice, knjižničarjev in drugih, ki so vključeni v naročanje in dobavo knjig za vrtce. Pri 

tem je treba znova opozoriti, da je treba biti pri izbiri izredno pozoren, saj v poplavi novih del 

še zdaleč niso vsa kakovostna, na kar opozarjajo tudi D. Lavrenčič Vrabec, I. Mlakar in 

Zadravec (2010). 

Obnavljanje in širjenje knjižne zbirke zagotovo ni enostaven proces, prav tako tudi ni poceni. 

Vrtci, ki imajo omejena sredstva in bi jim redno naročanje knjig predstavljalo prevelik 

strošek, lahko izberejo drugačen pristop. Vzgojiteljice lahko v proces ustvarjanja knjižne 

zbirke vključijo tudi starše in organizirajo knjižni sejem. Starši lahko skupaj z otroki 

pobrskajo po svoji knjižni zbirki in v vrtec prinesejo knjige, ki jih ne berejo več tako pogosto, 

ali knjige, ki so jih že prerasli. Knjige si lahko otroci med seboj zamenjajo, preostanek pa je 

dodeljen v igralnico ali vrtčevsko knjižnico.  

 

Kakšni so kriteriji, ki jih upoštevate pri izboru knjig, ki jih predstavljate otrokom? 

V sklopu četrtega raziskovalnega vprašanja sem želela preveriti, katere kriterije vzgojiteljice 

upoštevajo pri naročanju oziroma izposoji knjig, ki jih nato predstavijo otrokom. Kriterije, ki 

so jih zapisale, sem strnila v naslednje sklope: 

 vsebina (primerna otrokovi starosti in temi, ki se obravnava), 

 kakovostne ilustracije, ki otroka pritegnejo in spodbudijo njegovo domišljijo, 
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 priznani avtorji, 

 priporočila. 

Anketiranke so navedle nekatere izmed osmih predstavljenih kriterijev, predvsem so vse 

navedle vsebino knjige kot ključen dejavnik oziroma kazalec kakovosti. Ena izmed anketirank 

je zapisala, da knjigo vedno najprej prebere in presodi, ali je primerna za njeno skupino. 

Njeno ravnanje je eden izmed korakov na poti k izboru kakovostne literature, saj so slikanice, 

kot sem že omenila, pravzaprav namenjene odraslim, ki otrokom (dokler ti ne znajo brati) 

nudijo vpogled vanje in jim omogočijo edinstveno doživetje (Dolinšek Bubnič, 1999). Le ena 

izmed anketirank je navedla, da pri izbiri knjig upošteva tudi druga priporočila (knjižnica, 

priporočilni seznami). 

Priporočilni seznami so lahko odlično vodilo za izbor kakovostnih knjig, saj je pri njih proces 

ocenjevanja kakovosti že končan (in so pri njem upoštevani vsi kriteriji, ki sem jih omenjala); 

vzgojiteljice morajo le še izbrati knjige, ki so v tistem trenutku primerne in zanimive za 

starostno skupino njihovih otrok. 

Pri raziskovanju tuje literature je vredno omeniti dejstvo, da tako podrobne opredelitve 

kriterijev za izbor kakovostne literature, kot jo je zapisala D. Haramija (2011) nisem zasledila. 

Največkrat se omenjajo predvsem vsebina in ilustracije ter dejstvo, da morajo kakovostne 

otroške knjige biti izvirne ter osnovane tako, da spodbudijo otroško domišljijo, radovednost in 

željo po odkrivanju sveta v največji meri (Association for Library Service to Children, 2016). 

Tudi v drugih državah si pri izbiri lahko pomagajo s priporočilnimi seznami (v teoretičnem 

delu sem omenila Hrvaško) in literarnimi nagradami, med katerimi so nekatere mednarodno 

poznane (Andresenova, častna lista IBBY), veliko nagrad pa razpisujejo tudi literarna 

združenja in knjižnice. 

Poudariti je treba še zelo zanimivo dejstvo: vzgojiteljice, ki so reševale anketne vprašalnike, 

so imele različno delovno dobo in izobrazbo, vendar se izbrani kriteriji niso prav nič 

razlikovali. Lahko bi recimo predvidevali, da bodo vzgojiteljice z nižjo izobrazbo navedle 

manj kriterijev, vendar so bile razlike med odgovori zelo majhne. 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5 

 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vzgojitelji vedo, kje najti informacije 

o kakovostni literaturi in kdo jim te informacije posreduje. 

 

Ali se v okviru svojega pedagoškega dela dodatno izobražujete o literarnih delih, ki so 

primerna za obravnavo v vrtcih? 

Dodatno izobraževanje o 

kakovostni literaturi 

F f % 

Da 14 66,7 

Ne  7 33,3 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 7: Dodatno izobraževanje o kakovostni literaturi 

O literarnih delih, ki so primerna za obravnavo v vrtcih, se dodatno izobražuje 66,7 %  

anketirank; 33,3 % anketirank v takšna izobraževanja ni vključenih. 

Iz razpredelnice lahko sklepam, da imajo vzgojiteljice možnost dodatnega izobraževanja o 

kakovostni literaturi. Vse, ki so na zgornje vprašanje odgovorile pritrdilno, so imele možnost 

odgovoriti še na naslednje vprašanje. 

V teoretičnem delu sem predstavila, kako velik vpliv imajo literarna dela na otrokov jezikovni 

razvoj, zato je še toliko pomembneje, da vzgojiteljice in vzgojitelji izbirajo kakovostna 

literarna dela, s katerimi otrokom omogočajo, da z branjem knjige oziroma poslušanjem 

razvijajo domišljijo, govorne in jezikovne kompetence ter širijo svoja obzorja. 

 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorile pritrdilno, prosim napišite, kako ta 

izobraževanja potekajo in kdo jih izvaja. 

Največ anketirank je odgovorilo, da imajo tako vzgojiteljice kot tudi pomočnice vzgojiteljice 

enkrat mesečno srečanje pod imenom Knjižni vrtiček, kjer jim knjižničarka in pravljičarka 

predstavita knjižne novosti, ki so primerne za različne starostne skupine. Knjige predstavljata 

tudi po različnih sklopih, npr. sklop knjig s humorno vsebino. Druge anketiranke so navedle, 

da se dodatno izobražujejo prek spleta ali potnikov, ki pridejo v vrtec in predstavijo nova 

knjižna dela (sistem potnikov so navedle le štiri vzgojiteljice). 

S tem ko se vzgojiteljice strokovno izobražujejo, sledijo tudi kriterijem izbora kakovostne 

literature, in sicer lahko vzpostavljajo razmerje med klasično in sodobno literaturo, med 
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prevedeno in domačo literaturo, spoznavajo različne oblike knjig in razlikujejo med knjigami 

za različno stare otroke (Haramija, 2011). 

Sistem, ki so ga navedle nekatere izmed anketirank, ki so zapisale, da imajo skupaj s 

knjižničarko mesečna srečanja, kjer spoznajo nova literarna dela (otroška in strokovna 

literatura), je izjemno dober primer sodelovanja knjižnice z vrtcem. Zavedati se je treba, da so 

knjižnice in njeni zaposleni po navadi prvi, ki stopijo v stik s knjižnimi novostmi, poleg tega 

pa so usposobljeni za to, da priporočajo knjige in da znajo pomagati pri izbiri knjig, ki bi jih 

želeli predstaviti oziroma prebrati otrokom. Sodelovanje s knjižnico bi morala biti primarna 

oblika sodelovanja pri seznanjanju otrok z literarnimi deli. Sodelovanje seveda ni omejeno na 

to, da bi vzgojiteljica zaprosila za seznam knjig, ki bi jih lahko predstavila otrokom določene 

starosti, temveč obstajajo še druge možnosti. Vzgojiteljice lahko knjižničarja oziroma 

knjižničarko povabijo v skupino. Tako otroci spoznajo njihov poklic, poleg tega se seznanijo 

z osebo, ki jim nato lahko pomaga pri izbiranju knjig. Otroci se bodo tako ob obisku knjižnice 

počutili bolj sproščeno in jo bodo raje obiskovali. Otroci se lahko nato skupaj z vzgojiteljico 

odpravijo v knjižnico. Priporočljivo je, da se o obisku prej posvetujejo z zaposlenimi v 

knjižnici, da se ti na obisk lahko ustrezno pripravijo. Navadno knjižničarke predstavijo 

knjižne novosti, razkažejo knjižnico (poudarek na otroškem/mladinskem oddelku) in 

preberejo kakšno pravljico. Za otroke bi bil tak obisk odlično doživetje, s katerim bi se še bolj 

seznanili s knjižnico kot ustanovo in tudi z literarnimi deli. Izkušnja bi bila še toliko boljša, če 

bi si lahko ob koncu vsak otrok eno knjigo izposodil in bi jo nato npr. ob koncu meseca 

prinesli nazaj in si izbrali drugo knjigo, torej bi to potekalo v obliki mesečnih srečanj. 

Knjižnice imajo poseben čar in s takim sodelovanjem ga lahko spoznajo tudi otroci, poleg 

tega pa, kot pravi I. Mlakar (2011), posredovanje žive besede v knjižnici otroku nudi estetski 

užitek, uvaja jih v svet literature ter jih spodbuja k nadaljnjemu stiku s knjigo. 

Sodelovanja s knjižnico so se v preteklosti izkazala za uspešno in tudi same vzgojiteljice, kot 

je zapisala D. Kozmus (2015), ki je za svoje diplomsko delo izvedla raziskavo o mnenju 

vzgojiteljic glede sodelovanja vrtca z javno knjižnico, se zavedajo pomembnosti take oblike 

sodelovanja in njenega pozitivnega vpliva na otrokov razvoj. Ne nazadnje pri otroku na ta 

način razvijamo bralno kulturo in tudi skrbimo za to, da ga vključujemo v bližnje družbeno 

okolje (delovno okolje, poklici, vsakdanje življenje ljudi) (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Nove informacije lahko vzgojiteljice in vzgojitelji pridobijo tudi od avtorjev (pesnikov, 

pisateljev, ilustratorjev). Takšna oblika sodelovanja je še posebej zanimiva izkušnja za otroke, 

ki lahko spoznajo avtorje del, ki jih berejo v vrtcu.   
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Poleg izobraževanja vzgojiteljic me je zanimalo tudi, ali vzporedno s svojim izobraževanjem 

in s pridobitvijo novega znanja o kakovostni literaturi te informacije posredujejo tudi staršem 

otrok. 

Ali starše otrok spodbujate k branju kakovostnih otroških knjig? Če ste na zgornje 

vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim napišite, na kakšen način to storite in kako 

staršem predajate svoje znanje o kakovostni literaturi za otroke. 

Spodbujanje staršev k 

branju kakovostnih 

otroških knjig 

F f % 

Da  16 76,2 

Ne  5 23,8 

Skupaj  21 100,0 

Tabela 8: Spodbujanje staršev k branju kakovostnih knjig 

Večina anketiranih vzgojiteljic, to je 76,2 %, starše spodbuja k branju kakovostne otroške 

literature. Pet anketiranih vzgojiteljic, to je 23,8 %, je odgovorilo, da tega ne počnejo.  

Tiste, ki so odgovorile pritrdilno, so napisale, da staršem posredujejo seznam literature, ki ga 

prestavi knjižničarka iz mestne knjižnice, seznanijo jih tudi z besedili, ki jih obravnavajo v 

skupini. Dodatne informacije jim ponudijo prek spletne igralnice, oglasne deske, izredno 

priljubljen pa je knjižni nahrbtnik.  

Osveščanje staršev o kakovostni literaturi je ključno, saj ni dovolj, da je vrtec edino okolje, 

kjer je otrok vključen v književno vzgojo. Sodelovanje vrtca s starši je izredno pomembno 

tudi na področju književne vzgoje.  

Pri spodbujanju staršev k branju kakovostne literature je dober način tudi to, da se pripravijo 

skupna izobraževanja, tako zanje kot za vzgojiteljice in vzgojitelje. Na takšnih predavanjih se 

lahko srečajo z različnimi literarnimi teoretiki, uredniki ter nenazadnje tudi avtorji različnih 

strokovnih in otroških del. Na ta način se krepi sodelovanje vrtca s starši, poleg tega vsi 

skupaj nadgrajujejo znanje in dvigujejo bralno kulturo. Z dvigom lastne bralne kulture pa 

pomembno vplivajo tudi na dvig bralne kulture svojih otrok.  

 

Želela sem  preveriti še, ali imajo anketiranke v svojih igralnicah oziroma vrtčevski knjižnici 

knjige, ki so bile nagrajene z znakom zlata hruška, hkrati pa sem tudi preverila, ali katero 

izmed najbolj znanih literarnih nagrad za kakovostne otroške in mladinske knjige. 
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Ali imate v igralnici ali vrtčevski knjižnici katero izmed spodaj navedenih knjig? 

a) Anja Štefan: Gugalnica za vse. 

b) Aksinja Kermauner: Žiga špaget gre v širni svet. 

c) Julia Donaldson: Hiška majhna kot miška. 

č)   Sendak Maurice: Tja, kjer so zverine doma. 

d) Poitier Anton: Kje so živali?: kuku, poglej ali sem tu! 

 

Kakovostne knjige v 

igralnici ali vrtčevski 

knjižnici 

F f % 

0 knjig 4 19,1 

1 knjiga 5 23,8 

2 knjigi 5 23,8 

3 knjige 7 33,3 

4 knjige 0 0 

5 knjig 0 0 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 9: Kakovostne knjige v igralnici ali vrtčevski knjižnici 

Zaradi lažje preglednosti sem odgovore združila glede na skupno število knjig, ki jih ima v 

igralnici oziroma v vrtčevski knjižnici posamezna vzgojiteljica. Nobena izmed anketirank v 

svoji zbirki nima vseh navedenih literarnih del. Nobena tudi nima vsaj štirih. Največ 

anketirank, to je 33,3 %, ima v igralnici tri navedene knjige; 23,8 % anketirank ima v svoji 

zbirki dve navedeni knjigi, enak odstotek anketirank ima v zbirki samo eno navedeno knjigo. 

Štiri anketiranke v igralnici nimajo nobene izmed navedenih knjig. 

Odgovori vzgojiteljic so se razlikovali tudi glede na starostno skupino otrok, in sicer izmed 

tistih, ki imajo otroke druge starostne skupine, nobena ni označila, da imajo v igralnici knjigo 

avtorja Antona Poitierja: Kje so živali?: kuku, poglej ali sem tu! 

Iz tega lahko sklepam, da vzgojiteljice pri izbiri upoštevajo starost otrok in izbirajo knjige s 

primerno vsebino. Kljub temu me je presenetilo, da so štiri vzgojiteljice (delujejo v različnih 

starostnih skupinah) odgovorile, da v igralnici nimajo nobene izmed omenjenih knjig. 

Presenečena sem bila zgolj zaradi dejstva, da je bil vsem navedenim knjigam prisojen znak 



42 
 

zlata hruška, poleg tega pa sem namenoma izbrala poznane avtorje, ki jim je skupen dejavnik 

ta, da nimajo izdane le ene kakovostne knjige. 

Večkrat sem že poudarila, da je kakovostna literatura bistvena za govorni in jezikovni razvoj 

otrok, s kakovostnimi literarnimi deli lahko vplivamo na dvig bralne kulture, ki je ključen za 

dvig bralne pismenosti. Šole in vrtci k boljši bralni pismenosti stremijo že več let, še posebej 

intenzivno so stanje začeli izboljševati po letu 2010, ko so bili objavljeni rezultati raziskave 

PISA iz leta 2009, kjer so slovenski 15-letniki dosegli nižje povprečne dosežke od povprečja 

držav EU (Nolimal, 2013). Razvoj bralne pismenosti se začne že v predšolskem obdobju, in 

sicer sprva govorimo o porajajoči se pismenosti, sledita ji začetna pismenost in prehodna 

pismenost (Skubic, 2013, str. 47, po Marone, Mallette in Xu, 2015). Obdobje zgodnjega 

otroštva ključno vpliva na razvoj porajajoče se pismenosti, pomembno vlogo ima predvsem 

okolje (stik s pisano besedo doma, v vrtcu, opazovanje staršev pri branju, družinsko branje) 

(Pečjak, Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2012, str. 10). Iz tega vidika je zato pomembno, 

da bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji skrbimo za kakovostno izvajanje dejavnosti na področju 

književne vzgoje, s čimer vplivamo na bralno opismenjevanje. Pri tem zagotovo velik del 

predstavlja kakovostna otroška literatura, zato so zaželena različna izobraževanja in dobro 

opremljene vrtčevske knjižnice, pa tudi igralnice bi morale imeti na razpolago dovolj 

kakovostne literature. Seveda to ni edini faktor, ki vpliva na dvig bralne kulture. Pomembno 

je tudi, kako vzgojiteljice in vzgojitelji literarna dela predstavijo in kako jih vključijo v 

različne dejavnosti. Knjige nudijo neomejene možnosti za razvoj domišljije, otrokom nudijo 

možnost, da doživijo in vidijo stvari, ki jih v realnem svetu ne bi mogli. Ravno tako 

neomejene so možnosti za izvajanje dejavnosti. Obravnavo ene same knjige lahko iznajdljiva 

vzgojiteljica spremeni v pravi projekt. Otroci obožujejo raziskovanje in njihova participacija 

je ključnega pomena. Recimo, da bi vzgojiteljica želela otrokom predstaviti knjižnico ali 

morda postopek izdelave knjige. Najbolj enostaven način je, da bi jim knjižnico npr. 

predstavila in nato bi jo še enkrat skupaj obiskali. Malo zahtevnejši način, a tudi bolj bogat z 

izkušnjami (tako za otroke kot za vzgojitelje in vzgojiteljice) pa je naslednji. Najprej bi lahko 

otroke peljala v knjižnico, kjer bi jim knjižnico predstavila knjižničarka. Otroci bi tako iz prve 

roke spoznali, kako knjižnica deluje, kdo vse v njej dela in kakšna je pravzaprav ideja 

knjižnice. V vrtcu bi nato lahko otroci odprli svojo knjižnico. V igralnici bi skupaj pripravili 

izbor knjig (tu bi jim lahko pomagala tudi knjižničarka), izdelali bi kartice za izposojo, lahko 

bi pripravili »pravljično uro« za druge otroke, pripravili razstavo svojih najljubših knjig itd. 

Vse skupaj bi lahko dokumentirali s fotografiranjem ali videoposnetki in tako bi otroci lahko 

v polni meri in z izkustvenim učenjem spoznali knjižnico ter različna literarna dela. V kolikor 
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gre za predstavljanje ene otroške knjige, pa lahko otroci zgodbo nato spremenijo v dramsko 

igro, lutkovno predstavo, zgodbi lahko naredijo svoj konec, lahko naredijo nadaljevanje 

zgodbe, ustvarijo svoje ilustracije, skratka, ni vse samo v branju in nato slikovnemu izražanju 

občutkov o prebrani zgodbi. Dvig bralne kulture in razvoj bralne pismenosti dosežemo z 

upoštevanjem vseh vidikov jezikovne in književne vzgoje ter s spodbujanjem sodelovanja 

med vrtcem in družinskim okoljem, kjer se ravno tako razvija bralna pismenost. Kakovostna 

literatura zagotovo ostaja pomemben korak v tem procesu. 

 

Katera je ena izmed najbolj znanih slovenskih literarnih nagrad, ki predstavlja 

kakovostne otroške in mladinske knjige? 

Literarne nagrade so, poleg drugih kriterijev za izbor kakovostne literature, dober kazalec 

kakovostnih otroških knjig,  zato sem želela preveriti, ali vzgojiteljice poznajo nagrado zlata 

hruška, ki je ena izmed najbolj znanih literarnih nagrad in se podeljuje kakovostnim otroškim 

in mladinskim literarnim delom.  

Večina anketirank, 76,2 % (16 oseb), je na to vprašanje odgovorila pravilno, le ena 

anketiranka, to je 4,8 %, je odgovorila, da je najbolj znana literarna nagrada Levstikova 

nagrada, 19 % anketirank pa na to vprašanje ni poznalo odgovora.  

Poznavanje literarnih nagrad lahko bralcem oziroma posrednikom otroških literarnih del 

pomaga pri izbiri kakovostne literature, saj je izbor praktično že narejen, sestavili pa so ga 

strokovnjaki z literarnega področja. Iskanje primernih knjig je tako močno olajšano, saj 

vzgojiteljicam ni treba skrbeti, ali so estetska, spoznavna in etična vrednost knjige 

zadovoljive, poskrbeti morajo le, da knjiga po vsebini in dolžini ustreza določeni starostni 

skupini. 

O uporabnosti literarnih nagrad in njihovem poznavanju priča tudi dejstvo, da ima skoraj 

vsaka država svoje literarne nagrade, primere iz Finske, Hrvaške in Velike Britanije sem 

navedla v teoretičnem delu, prav tako pa obstaja veliko mednarodnih nagrad, najbolj poznana 

je zagotovo Andersenova nagrada.  

Prav tako bi se lahko same vzgojiteljice in vzgojitelji povezali med seboj in pripravili lasten 

seznam kakovostnih knjig, vsaka vzgojiteljica bi v svoji skupini preverila, katere knjige ima 

in katere ustrezajo kriterijem kakovostne literature, nato pa bi vse knjige dodali na skupen 

seznam. Tako bi vzpostavili interno bazo kakovostnih otroških knjig, ki jih lahko predstavijo 

otrokom.  
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Kateri dejavnik je tisti, ki Vas prepriča, da knjigo preberete otrokom v vrtcu? 

Dejavniki, ki vplivajo na 

izbor knjig 

f f % 

Vsebina  11 52,3 

Ilustracije  6 28,6 

Znan avtor ali ilustrator 3 14,3 

Interes otrok 1 4,8 

Skupaj 21 100,0 

Tabela 10: Dejavniki, ki vplivajo na izbor knjig 

Največ anketirank, to je 52,3 %, pri izbiri knjig upošteva predvsem dejavnik vsebine, torej 

preverijo, ali je le-ta primerna za otroke določene starostne skupine. Na drugem mestu je 

kriterij ilustracij, za katerega se je odločilo 28,6 % anketirank. Znan avtor ali znan ilustrator 

sta ključen dejavnik izbire le za 14,3 % anketirank. Samo ena oseba je označila, da ji je 

najpomembnejši dejavnik pri izbiri knjig interes otrok.  

Vzgojiteljice so se v največji meri odločile za dva pomembna kriterija, in sicer za dejavnik 

vsebine in ilustracij. Nedvomno je izbiranje knjig glede na omenjena kriterija dober način, 

malo razočarana pa sem bila nad dejstvom, da je samo ena anketiranka zabeležila, da pri 

predstavljanju knjig upošteva tudi interes otrok. Interes otrok je prav tako pomemben, namreč 

če se otroci že v osnovi zanimajo za določeno temo, jih bo knjiga, ki vsebuje enako temo, še 

toliko bolj pritegnila in bodo bolj aktivno udeleženi v poslušanje. 

 

Ali menite, da ste med časom šolanja oziroma pred pridobitvijo izobrazbe za 

opravljanje vzgojiteljskega poklica dobili dovolj informacij o kakovostni literaturi in na 

podlagi kakšnih kriterijev jo izbrati? 

Vse anketiranke so bile enakega mnenja, da med izobraževanjem ne dobijo dovolj informacij 

za izbor in predstavljanje kakovostnih literarnih del. Odgovori anketirank so me malce 

presenetili, sem namreč mnenja, da smo pri posameznih predavanjih, ki se tičejo področja 

jezikovne in književne vzgoje, izvedeli veliko stvari ter pridobili veliko novih informacij. V 

prvi fazi od samih nosilk predmetov, v drugi fazi pa so na predavanja prišli tudi različni gosti 

(uredniki, ravnateljice vrtcev, pisatelji, ilustratorji), ki so z nami delili svoje znanje. Seveda pa 

se vzgojiteljice in vzgojitelji ne smemo zanašati le na znanje, ki nam je posredovano med 

izobraževanjem, temveč moramo biti tudi dovolj samoiniciativni, da določene podatke 
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najdemo tudi sami. Živimo v dobi, kjer se dnevno srečujemo s tisočimi različnimi podatki in 

mnenji, vsakodnevno lahko vidimo napredek na različnih področjih in glede na to, da smo v 

položaju, na katerem pomembno soustvarjamo prihodnost otrok, je naša naloga, da se tudi po 

končanem šolanju še naprej izobražujemo in skrbimo, da smo v koraku z novostmi.  

Poleg tega, če se vrnem na samo temo kakovostne literature, glede na to, da sem predstavila 

več možnosti za izbor kakovostne literature, ki ne vsebujejo nujno lastnega dodatnega 

izobraževanja (govorim predvsem o priporočilnih seznamih, literarnih nagradah, pomoči 

knjižnic in njihovih zaposlenih), menim, da vzgojiteljice in vzgojitelji ne bi smeli imeti 

nobenih izgovorov, da je kakovostno literaturo težko najti ali da imajo premalo znanja in 

informacij.  

 

Sledila je nadgradnja tega vprašanja, in sicer me je zanimalo še, ali so anketiranke seznanjene 

s krajšim seznamom priporočenih del, ki ga lahko najdemo v Priročniku h kurikulu za vrtce 

ter če je ta seznam zadostno vodilo. 

 

V Kurikulumu za vrtce seznama priporočene literature ni, krajši seznam del lahko 

najdete v Priročniku h kurikulu za vrtce. V kolikor ste s seznamom seznanjeni, prosim, 

zapišite, ali je le to zadostno vodilo za izbor kakovostne literature. 

Večina anketirank, to je 76,2 % (16 oseb), na to vprašanje sploh ni odgovorila, iz česar lahko 

sklepam, da seznama iz Priročnika h kurikulu za vrtce ne poznajo. Le pet anketirank, to je 

23,8 %, je odgovorilo, da v priročniku najdemo nekatere smernice za izbor, ki pa zagotovo 

niso dovolj obsežne, in da se mora vsakdo tudi sam potruditi ter raziskati knjižne novosti, da 

lahko otrokom predstavimo čim več kakovostnih del. 

Zadnje vprašanje sem v vprašalnik vključila, ker od začetka tudi sama nisem vedela, da je tak 

seznam predstavljen. Seznam je osnoven in vsebuje le nekaj del in tudi sama menim, da je 

premalo obširen, da bi bil dovolj dobro vodilo za izbor kakovostne literature. Med procesom 

raziskovanja sem se večkrat vprašala, ali bi seznam priporočene literature moral biti vključen 

v Kurikulum za vrtce, in ob koncu raziskave je moj odgovor negativen. Najprej zato, ker bi 

bilo težko oblikovati seznam, ki bi vseboval literarna dela za vse starostne skupine, vsa 

področja, ki bi bil hkrati dovolj kratek in ki bi vzgojiteljicam vseeno nudil dovolj prostora za 

samostojno izbiro knjig. Morda pa bi bilo dobro, da se vključi informacije, kje lahko najdemo 

kakovostno literaturo. Tako bi poskrbeli, da bi vzgojiteljice in vzgojitelji vedeli, kaj so 

priročnik za branje kakovostnih knjig, katere literarne nagrade so znak kakovostne otroške 

literature, katere spletne strani nudijo vpogled v knjižne novosti in njihovo primernost za 
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obravnavo (npr. Knjigometer na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana – vključuje seznam 

naslovov iz tekoče knjižne produkcije, ki jih knjižnica označi za kakovostna dela). 
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7 SKLEP 
 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla, sem preverila, kateri kriteriji označujejo kakovostno knjigo, 

prav tako sem preverila, ali so ti kriteriji zapisani v kurikulumu štirih različnih držav 

(Slovenija, Finska, Hrvaška, Velika Britanija), ne nazadnje pa sem raziskala še, kako 

vzgojiteljice v slovenskih vrtcih opredelijo kakovostno otroško literaturo, na podlagi katerih 

dejavnikov jo izbirajo in ali menijo, da imajo na voljo dovolj izobraževanj na to temo oziroma 

ali so dovolj informacij o kakovostni otroški literaturi pridobile že med formalnim 

izobraževanjem na fakulteti oziroma srednji šoli (nekatere so končale le srednjo šolo). 

Iz raziskane strokovne literature sem ugotovila, da kakovostno otroško literaturo opredeljuje 

več kot osem kriterijev, ki lahko pomagajo vzgojiteljem najti primerna besedila za obravnavo 

v vrtcu. Med glavnih osem lahko uvrstimo naslednje kriterije: kakovost dela (spoznavna, 

etična, estetska vrednost besedila in ilustracij); skladnost s kurikulom, razvijanje različnih 

metod ob spoznavanju literature; razmerje med branjem domače in prevedene literature; 

razmerje med branjem klasične in sodobne literature; primerna vsebina glede na starost 

otroka; primerna oblika knjige; primerna dolžina besedila; upoštevanje drugih dejavnikov 

(npr. letni časi, interes otroka …) (Haramija, 2011). Glede na to, da navedeni kriteriji 

vzgojiteljem olajšajo izbor knjig, bi pričakovali, da bodo zapisani v Kurikulumu za vrtce, 

vendar niso. Predšolski kurikulumi, slovenski, finski, hrvaški in kurikulum Velike Britanije 

teh smernic ne vsebujejo. Vzgojitelji se tako lahko v Sloveniji zanašajo le na priporočilne 

sezname, ki jih pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana – enota Pionirska, ter sledijo različnim 

literarnim nagradam. 

Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika sem ugotovila, da anketirane vzgojiteljice 

poznajo določene kriterije, ki označujejo kakovostno literaturo, in jih pri izbiri tudi 

upoštevajo. Kljub temu pa se pri izbiranju srečujejo z nekaterimi ovirami, med drugim izbiro 

otežuje dejstvo, da je književna ponudba zelo obsežna in včasih je kljub poznavanju kriterijev 

težko vedeti, katere knjige so res kakovostne. Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice 

menijo, da med formalnim šolanjem za svoj poklic ne dobijo dovolj informacij, kje in na 

kakšen način poiskati kakovostna knjižna dela, prav tako pa skoraj nobena anketiranka ni bila 

seznanjena s kratkim seznamom priporočene literature, ki ga najdemo v Priročniku h kurikulu 

za vrtce. Tiste, ki ta seznam poznajo, so dodale, da to ni dovolj in da se je treba nenehno 

dodatno izobraževati. 

Vsi pridobljeni rezultati kažejo na to, da vzgojiteljice do določene mere vedo, kako izbirati 

kakovostno literaturo, vendar menim, da bi bilo smiselno že med samim izobraževanjem 
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študentom predšolske vzgoje posredovati več informacij, kako poiskati kakovostna besedila, 

smernice za izbor kakovostne literature pa bi lahko vključili tudi v Kurikulum za vrtce, saj je 

to osnovni dokument, ki je vodilo vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ko načrtujejo vsebine in 

teme, ki jih predstavijo otrokom. 

Dodatne podatke, ki bi pokazali, ali slovenski vzgojitelji resnično znajo izbirati kakovostno 

literaturo, bi lahko pridobili, če bi to raziskavo izvedli v več vrtcih iz različnih slovenskih 

pokrajin. Prav tako bi bilo zanimivo izvesti nadgradnjo raziskave, in sicer bi lahko 

vzgojiteljem posredovali seznam določenih knjig, ki so bile označene za kakovostna dela, in 

jih nato spremljali, kako ta dela predstavijo otrokom. Izbor kakovostnega dela je izredno 

pomemben, vendar se je treba zavedati, da sta enako oziroma še bolj pomembna posredovanje 

in razlaga literarnega dela, še posebej v predšolskem obdobju, ko večina otrok šele usvaja 

koncept branja in je naloga vzgojiteljic in vzgojiteljev, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, 

da otroci uživajo ob poslušanju pravljic, pesmic, ugank, da dosegajo vse cilje, ki so navedeni 

v kurikulumu, ter, najpomembneje, da razvijejo ljubezen do knjig in branja.  
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PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Tamara Bastarda, študentka predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo o kriterijih za izbor kakovostne literature v vrtcih. Ker v svojem 

delu potrebujem tudi empirični del, Vas prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je 

anonimen. 

 

Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

SPOL: M   Ž 

 

IZOBRAZBA (obkrožite ustrezno) 

a) Srednja vzgojiteljska šola. 

b) Višja vzgojiteljska šola. 

c) 3-letni visoki strokovni program.  

č)   Drugo:  

 

Anketni vprašalnik 

 

LETA DELOVNE DOBE V VRTCU:  

 

STAROST OTROK V ODDELKU:  

 

1. Kakšna mora biti po Vašem mnenju otroška knjiga, da bi jo lahko označili za kakovostno? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Kdo izbere knjige, ki jih imate v igralnici? 

a) Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice naročajo in izbirajo knjige. 

b) Knjige izbira in naroča pedagoška vodja. 

c) Drugo:  

 

3. Kako redno dopolnjujete in obnavljate zbirko knjig v igralnici oziroma v vrtčevski 

knjižnici? 

a) Vsak mesec. 

b) Vsakih šest mesecev. 

c) Enkrat na leto. 

č)   Drugo:  
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4. Kakšni so kriteriji, ki jih upoštevate pri izboru knjig, ki jih predstavljate otrokom? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Ali se v okviru svojega pedagoškega dela dodatno izobražujete o literarnih delih, ki so 

primerna za obravnavo v vrtcih? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

6. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim napišite, kako ta izobraževanja 

potekajo in kdo jih izvaja. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Ali starše otrok spodbujate k branju kakovostnih otroških knjig? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

8. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim napišite, na kakšen način to storite 

in kako staršem predajate svoje znanje o kakovostni literaturi za otroke. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ali imate v igralnici ali v vrtčevski knjižnici katero izmed spodaj navedenih knjig? 

e) Anja Štefan: Gugalnica za vse. 

f) Aksinja Kermauner: Žiga špaget gre v širni svet. 

g) Julia Donaldson: Hiška majhna kot miška. 

h) Sendak Maurice: Tja, kjer so zverine doma. 

i) Poitier Anton: Kje so živali?: kuku, poglej ali sem tu! 

 

10. Katera je ena izmed najbolj znanih slovenskih literarnih nagrad, ki predstavlja kakovostne 

otroške in mladinske knjige? 
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…………………………………………………………………………………………………  

11. Kateri dejavnik je tisti, ki Vas prepriča, da knjigo preberete otrokom v vrtcu? 

a) Vsebina. 

b) Ilustracije. 

c) Znan avtor ali ilustrator. 

č)   Interes otrok. 

 

12. Ali menite, da ste med časom šolanja oziroma pridobitvijo izobrazbe za opravljanje 

vzgojiteljskega poklica dobili dovolj informacij o kakovostni literaturi in na podlagi kakšnih 

kriterijev jo izbirati? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

13. V Kurikulumu za vrtce seznama priporočene literature ni, krajši seznam del lahko najdete 

v Priročniku h kurikulu za vrtce. V kolikor ste s seznamom seznanjeni, prosim zapišite, ali je 

le-ta zadostno vodilo za izbor kakovostne literature. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


