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Junaki mladinske literature

Literarne like kot temeljno sestavino mladinskih književnih 
besedil delimo v sedem kategorij (otroci/osebe, pooseblje-
ne igrače/predmeti, poosebljene živali, poosebljena narava/
nebesno telo/pojav, liki iz ljudskega izročila in izvirni liki). V 
slovenski mladinski književnosti so se od njenega začetka (Ve-
dež 1848/50) v različnih obdobjih pojavljali različni literarni 
liki, vendar so prostor slovenske mladinske literarne kulture 
najbolj označili naslovni liki: Ciciban, Maček Muri, Mojca Po-
krajculja, Muca Copatarica, Pedenjped, Zvezdica Zaspanka, Juri 
Muri, Sapramiška, Pek Mišmaš, Zverinice iz Rezije, kosovirja in 
Piki Jakob.

Liki v mladinski literaturi – teh je več ko 300 – se navezujejo 
na slovensko ljudsko izročilo, posodabljajo ljudsko slovstvo, 
poganjajo razvoj avtorske književnosti in ustvarjajo nove lite-
rarne like, ki so že folklorizirani. Mladinski literarni liki so ima-
ginarna bitja, ki imajo pomembno vlogo v slovenski literarni 
kulturi, saj so se v procesu literarne recepcije s primarnega 
področja književnosti širili v slikaniške knjižne oblike. Imagina-
ni liki so semantizirali slovenski kulturni prostor (npr. poime-
novanja ustanov, spomeniki, periodični tisk idr.). Najizrazitejši 
primer je pot Mačka Murija – od radijske igre (1974), slikanice 
(1975), e-slikanice (2001) do porabniških izdelkov (računal-
niške igrice). 

Slovenski literarni liki so literarni memi, intertekstualno se se-
lijo iz ljudskega slovstva v avtorsko literaturo in iz nature (19. 
stoletje) prek kulture (20. stoletje) v popularno kulturo (21. 
stoletje). 
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