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POVZETEK 

V družbi obstajajo določene teme, ki splošni populaciji povzročajo nelagodje – bodisi o njih ne 

želijo govoriti ali pa imajo do njih odklonilno mnenje. Poimenujemo jih z izrazom tabujske 

teme. Učitelji kot osebe, ki učencem omogočajo širok in raznolik pogled na svet, so pomemben 

člen pri ustvarjanju sodobne družbe, ki naj bi temeljila na sprejemanju in odkritosti. Pri širjenju 

učenčevih obzorij se med drugim poslužujejo tudi pogovorov o temah, ki veljajo za tabujske, 

pri čemer pa kot odličen učni pripomoček učitelji lahko uporabijo leposlovje. Branje takšne 

literature namreč ponuja idealne iztočnice, ob katerih lahko učenci s pomočjo učitelja razvijajo 

svoj pogled na drugačnost.  

Obravnava tabujskih tematik v razredu marsikateremu učitelju predstavlja težavo. Pogost 

problem, na katerega naletijo, je izbira primerne tabujske književnosti, ki mora biti dovolj 

kakovostna, obenem pa mora zajemati obravnavano tematiko in biti primerna za njihove 

učence. Na izbiro vplivajo tudi subjektivne predstave učiteljev o primernosti določenih tematik, 

zato je težava z izbiro ustrezne literature lahko še toliko obsežnejša.  

S tem namenom v magistrski nalogi predstavljamo področje tabujske tematike v mladinski 

književnosti. V teoretskem pregledu je zajet poglobljen pregled omenjenega področja. 

Predstavljene so glavne značilnosti tabujske književnosti, dileme v poimenovanju in definiranju 

tega tipa literature, teme, ki jih opredeljujejo kot tabujske, in pregled njihovega pojavljanja 

skozi zgodovino. Dotaknemo se tudi obravnave takšnih tematik v razredu.  

Teoretična spoznanja o tabujski književnosti nadgradimo s primerjalno literarno analizo šestih 

izbranih književnih del, s pomočjo katerih primerjamo dela iz starejšega obdobja z novejšimi 

ter ugotavljamo značilnosti vsebine in jezika, ki so se v tabujski književnosti z leti spremenile. 

Kot relevanten seznam kakovostne literature predstavimo tudi priročnike za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, ki jih letno izdaja Mestna knjižnica Ljubljana, pri čemer jih uporabimo tudi 

v praksi, saj s pomočjo le-teh pripravimo pregledni seznam vseh del, ki so bila v priročnikih 

označena s tabujskimi deskriptorji. 

Z omenjenimi komponentami smo pripravili celovit pregled področja tabujskih tem v mladinski 

književnosti, s čimer želimo prispevati k detabuizaciji obravnave tabujskih tem v razredu in 

obenem ponuditi konkreten pripomoček, s katerim imajo učitelji hiter dostop do vse literature 

na slovenskem, označene s tabujskimi deskriptorji.  
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ABSTRACT 

Certain topics in the society are causing discomfort to the general population. People either do 

not want to talk about it or have a negative opinion about it. We use the term taboo themes 

about those topics. Teachers, being those who provide a wide and diverse view of the world for 

the pupils, are one of the most important links in creating a modern society, a society based on 

acceptance and honesty. Trying to expand pupils' horizons, teachers open conversations on 

topics regarded as taboos. They can use fiction as an excellent learning aid. Reading such 

literature offers students an ideal source to develop their own views towards the otherness. A 

proper assistance of teacher is in such case the most important matter. 

Discussing taboo themes in the class may present some problems to the teacher. One of the 

most frequent ones they encounter is the choice of suitable literature. The quality must be 

sufficient and cover the discussed topic but yet be appropriate for their pupils. The subjective 

teachers' ideas on the suitability of certain topics also affect the choice. Therefore, the problem 

with the choice of appropriate literature may seem even more extensive. 

The aim of the master's thesis is to present the aspect of taboo themes in youth literature. The 

theoretical overview includes a detailed overview of the theme. The main features of tabloid 

literature are presented. Uncovered are also the dilemmas about the naming and definition of 

this type of literature. There are taboo themes listed and there's the overview of their occurrence 

throughout history. Finally, a touch on the discussion of such topics in the classroom is also 

mentioned. 

A comparative literary analysis of six selected works is used for the upgrade of theoretical 

knowledge on taboo literature. Literature from the older period is compared with the more 

recent one. Content and language changes characteristics in taboo literature over the years are 

determined. A relevant list of quality literature is also presented; manuals for the quality reading 

of youth literature is annually published by Mestna knjižnica Ljubljana. A comprehensive list 

of all the works that were described in the manuals as taboo works are created. 

In order to contribute to the decomposition of taboos in youth literature, all of the components 

mentioned above are used to show a comprehensive overview of the topic. There's also an 

ambition to offer a suitable tool for teachers who want to access quickly to the entire taboo-

labelled literature in Slovenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS 

taboo, problem, handbook of quality youth literature works, Slovenian youth literature 

  



 

KAZALO VSEBINE 

 
1 Uvod ................................................................................................................................................ 1 

2 Teoretični del ................................................................................................................................... 3 

2.1 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig .................................................................. 3 

2.1.1 Splošne informacije o priročniku .................................................................................... 3 

2.1.2 Vsebina priročnika........................................................................................................... 6 

2.1.3 Priporočilni seznam ......................................................................................................... 8 

2.1.3.1 Izbor knjig ................................................................................................................... 8 

1.1.1 Priročnikom dodani strokovni prispevki s poudarki na aktualnih spoznanjih  ........... 9 

2.1.3.2 Sestava Seznama ....................................................................................................... 13 

2.1.3.3 Pregled razvoja Seznama ........................................................................................... 15 

2.2 Tabujske tematike v slovenski mladinski književnosti ......................................................... 26 

2.2.1 Opredelitev mladinske književnosti .............................................................................. 26 

2.2.2 Umestitev tabujske književnosti .................................................................................... 27 

2.2.3 Opredelitev tabujske književnosti in značilnosti ........................................................... 28 

2.2.3.1 Poimenovanje tabujske književnosti ......................................................................... 28 

2.2.3.2 Definiranje tabujske književnosti .............................................................................. 29 

2.2.4 Teme v tabujski književnosti ......................................................................................... 34 

2.2.5 Kratek zgodovinski pregled razvoja problemske književnosti s poudarkom na 

Slovenskem prostoru ..................................................................................................................... 36 

2.2.6 Primernost branja tabujske literature in načini branja ................................................... 40 

3 Empirični del ................................................................................................................................. 42 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema ................................................................................... 42 

3.2 Cilji in raziskovalna vprašanja .............................................................................................. 42 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop .............................................................................................. 43 

3.4 Vzorec ................................................................................................................................... 43 

3.5 Opis postopka in zbiranja podatkov ...................................................................................... 44 

3.6 Postopki obdelave podatkov .................................................................................................. 44 

3.7 Rezultati in interpretacija ...................................................................................................... 45 

3.7.1 Analiza preglednega seznama vseh del, ki so bila v Priročnikih MKL, izdanimi med leti 

2001 in 2017, z deskriptorji označena kot tabujska/problemska ................................................... 45 

3.7.2 Primerjalna literarna analiza šestih izbranih del ............................................................ 55 

3.7.2.1 Primerjalna literarna analiza del: Dečki (Novšak, France) in Fantje iz gline (Vidmar, 

Janja) – 1. sklop ......................................................................................................................... 55 

3.7.2.2 Primerjalna literarna analiza del: V sedemnajstem (Zorman, Ivo) in Lažniva Suzi 

(Muck, Desa) – 2. sklop ............................................................................................................ 67 

3.7.2.3 Pajacek in punčka (Kovič, Kajetan) in O princu, ki mu je počilo srce (Frančič, Franjo) 

– 3. sklop 77 



 

3.7.3 Ugotovitve empiričnega dela ......................................................................................... 86 

4 Sklep .............................................................................................................................................. 87 

5 Seznam literature ........................................................................................................................... 91 

6 Priloge ........................................................................................................................................... 95 

 

  



 

KAZALO SLIK 

Slika 2.1: Priporočilni seznam mladinskih knjig (Jamnik, Lavrenčič Vrabec, Mahkota in Pogačar, 1998)

 ................................................................................................................................................................. 4 

Slika 2.2: Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998 (Jamnik, Lavrenčič Vrabec, Mlakar in 

Pogačar, 1999) ......................................................................................................................................... 4 

Slika 2.3: Priporočilni seznam mladinskih knjig (Priporočilni seznam mladinskih knjig (izbor iz leta 

1999), 2000) ............................................................................................................................................ 4 

Slika 2.4: Med tabuji in fantastiko (Mlakar, 2001) ................................................................................. 4 

Slika 2.5: Lov na klone in superjunake (Mlakar, 2002) .......................................................................... 4 

Slika 2.6: Kozmični poljubi vzporednih svetov (Mlakar, 2003) .............................................................. 4 

Slika 2.7: Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe (Mlakar, 2004) ................................. 4 

Slika 2.8: Klicarji zvezd (Mlakar, 2005) ................................................................................................. 4 

Slika 2.9: Padci in igre (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2006) ................................................................. 5 

Slika 2.10: O niču, odejah in koncu sveta (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2007) ..................................... 5 

Slika 2.11: Polet nad črtasto pižamo (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2008) ............................................ 5 

Slika 2.12: Pogled na drugo stran (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009) ................................................ 5 

Slika 2.13: Ozvezdje Knjiga (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010) .......................................................... 5 

Slika 2.14: Geneze – poti v bistroumne nesmisle (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2011) .......................... 5 

Slika 2.15: Algoritem arene (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) .......................................................... 5 

Slika 2.16: Ekvilibristika branja (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) ................................................... 5 

Slika 2.17: ¿60:40? (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2014) ....................................................................... 5 

Slika 2.18: Človeknejezise (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2015) ............................................................ 5 

Slika 2.19: Od gnezd do zvezd (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnič, 2016) ............................................ 5 

Slika 2.20: Odklenjeni kriki (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnič, 2017) ................................................ 5 

Slika 2.21: Primer označb naključnega dela s Seznama (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnič, 2017) ... 13 

Slika 2.22: Znaki za žanre oziroma perspektive povedi (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnić, 2017) ... 14 

Slika 2.23: Slikovne oznake za žanre in oznaka za oklevajočega bralca (Mlakar, 2001) ..................... 16 

Slika 2.24: Slikovna oznaka za nov žanr na Seznamu – znanstvena pripoved (Mlakar, 2002) ............ 17 

Slika 2.25: Slikovni oznaki za nova žanra – naslovniško odprta pripoved in življenjepisna pripoved 

(Mlakar, 2003) ....................................................................................................................................... 17 

Slika 2.26: Izsek iz Priročnika, ki je posvečen razlagi oznak na Seznamu (Mlakar, 2003) .................. 18 

Slika 2.27: Oznaki za športno pripoved in posladek (Mlakar, 2005) .................................................... 19 

Slika 2.28: Novi oznaki – znak za pravljico in slikanico (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2007) ............ 19 

Slika 2.29: Oznake za kakovost (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009) .................................................. 20 

Slika 2.30: Nova podoba oznak za žanre (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009) .................................... 20 

Slika 2.31: Prenovljena podoba oznak za žanre (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010).......................... 21 

Slika 2.32: Nova podoba kazala (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010) ................................................. 21 

Slika 2.33: Oznaki za nova žanra (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) ................................................ 22 

Slika 2.34: Prenovljena podoba kazala (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) ....................................... 22 

Slika 3.1 Naslovnica dela Dečki (Skuc, 2018) ...................................................................................... 55 

Slika 3.2 Naslovnica dela Fantje iz gline (Good reads, 2018) .............................................................. 55 

Slika 3.3 Naslovnica dela V sedemnajstem (Good reads, 2018) ........................................................... 67 

Slika 3.4 Naslovnica dela Lažniva Suzi (WinKnj-OPAC, 2018) .......................................................... 67 

Slika 3.5 Naslovnica dela Pajacek in punčka (Emka, 2018) ................................................................. 77 

Slika 3.6 Naslovnica dela O princu, ki mu je počilo srce (Emka, 2018) ............................................... 77 
 

  



 

KAZALO PREGLEDNIC 

Tabela 2-1 Pregled bistvenih sestavin Priročnika ................................................................................... 7 

Tabela 2-2 Pregled bistvenih komponent Seznamov ............................................................................ 24 

Tabela 2-3 Značilnosti tabujskega besedila (povzetek trditev G. Kos (2013) in Saksida (2014)) ........ 33 

Tabela 2-4 Skupna tabela tabujskih tem po I. Mlakar (2001), D. Lavrenčič Vrabec (2001) in G. Kos 

(2014) .................................................................................................................................................... 35 

Tabela 2-5 Povzetek zgodovinskega pregleda....................................................................................... 39 

Tabela 3-1 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2000) .................................................................................... 45 

Tabela 3-2 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2001) .................................................................................... 45 

Tabela 3-3 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2002) .................................................................................... 46 

Tabela 3-4 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2003) .................................................................................... 46 

Tabela 3-5 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2004) .................................................................................... 47 

Tabela 3-6 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2005) .................................................................................... 47 

Tabela 3-7 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2006) .................................................................................... 48 

Tabela 3-8 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2008) .................................................................................... 49 

Tabela 3-9 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2009) .................................................................................... 49 

Tabela 3-10 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2010) .................................................................................. 50 

Tabela 3-11 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2011) .................................................................................. 50 

Tabela 3-12 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2012) .................................................................................. 50 

Tabela 3-13 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2013) .................................................................................. 51 

Tabela 3-14 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2014) .................................................................................. 51 

Tabela 3-15 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2015) .................................................................................. 52 

Tabela 3-16 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2016) .................................................................................. 52 

Tabela 3-17 Primerjalna literarna analiza del: Dečki (Novšak, France) in Fantje iz gline (Vidmar, Janja)

 ............................................................................................................................................................... 55 

Tabela 3-18 Primerjalna literarna analiza del: V sedemnajstem (Zorman, Ivo) in Lažniva Suzi (Muck, 

Desa) ...................................................................................................................................................... 67 

Tabela 3-19 Pajacek in punčka (Kovič, Kajetan) in O princu, ki mu je počilo srce (Frančič, Franjo) . 77 

Tabela 6-1 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2000 v Sloveniji ............................ 95 

Tabela 6-2 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2001 v Sloveniji ............................ 96 

Tabela 6-3 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2002 v Sloveniji ............................ 97 

Tabela 6-4 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2003 v Sloveniji ............................ 98 

Tabela 6-5 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2004 v Sloveniji .......................... 100 

Tabela 6-6 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2005 v Sloveniji .......................... 101 

Tabela 6-7 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2006 v Sloveniji .......................... 104 

Tabela 6-8 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2007 v Sloveniji .......................... 107 

Tabela 6-9 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2008 v Sloveniji .......................... 110 

Tabela 6-10 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2009 v Sloveniji ........................ 112 

Tabela 6-11 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2010 v Sloveniji ........................ 113 

Tabela 6-12 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2011 v Sloveniji ........................ 114 

Tabela 6-13 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2012 v Sloveniji ........................ 115 

Tabela 6-14 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2013 v Sloveniji ........................ 116 

Tabela 6-15 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2014 v Sloveniji ........................ 117 

Tabela 6-16 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2015 v Sloveniji ........................ 118 

Tabela 6-17 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2016 v Sloveniji ........................ 119 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

1 

 

1 UVOD 

Pri poučevanju v razredu so učitelji razrednega oziroma predmetnega pouka primorani izbirati 

literaturo, ki bo učencem s pomočjo obravnave ponudila dosego zastavljenega cilja, pri čemer 

pa morajo paziti, da je obravnavana književnost primerna. Izbrana literatura mora ustrezati 

(tako mentalni kot kronološki) starosti učencev, obenem pa mora biti dovolj kakovostna, da je 

primerna za obravnavo v šolskem okolju.  

Iz leta v leto se pojavlja vedno več književnih del, saj sta tisk in posledično izdaja knjige vedno 

bolj dostopna širši množici. Produkcija knjig torej narašča, hkrati pa tega ne moremo trditi tudi 

za kakovost del (Haramija, 2008). Književno delo dandanes lahko izda praktično kdorkoli, ki 

ima dovolj veliko željo in primeren finančni vložek. Učitelji ob tem produkcijsko bogatem, a 

vsebinsko ne nujno kakovostnem naboru del lahko naletijo na dileme, saj niso vsa dela primerna 

za obravnavo z njihovimi učenci. V ta namen Mestna knjižnica Ljubljana, oddelek Pionirska, 

vsako leto izda priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki vsem, ki bi si želeli poiskati 

kakovostne primere literature, omogoča, da na seznamu poiščejo kakovostno delo, ki zadošča 

njihovim potrebam. Njihovi seznami so dodelani, ponujajo pa eksaktne podatke za določena 

dela. Uporabnikom so v pomoč tudi njihova kazala, ki omogočajo, da iskalci najdejo delo, ki 

tematsko in starostno ustreza njihovim potrebam.  

Posebnega pomena je priročnik pri obravnavi t. i. tabujskih tematik v razredu. V Priročniku iz 

leta 2001 na primer ugotavljajo, da je ob koncu 21. stoletja opazen izrazit trend ubesedovanja 

tabujskih tem (Mlakar, 2001), kar kaže na to, da bralci po takšni literaturi posegajo in se zanjo 

zanimajo. Pri tem je izrednega pomena kakovost te literature, saj so tematike že same po sebi 

obrobne, njihova obravnava pa pri posameznikih pogosto sproži burne odzive. Nikakor to ne 

pomeni, da naj bi se takšnih tematik izogibali, saj je njihova obravnava in diskusija, ki se ob 

tem razvije, izrednega pomena za odraščajoče bralce, saj le na način, da se o temah spregovori 

na glas, lahko stopijo na pot k lažjemu sprejemanju drugačnosti in drugačnih od sebe. Le s 

pogovorom o tabujih oziroma rušenjem le-teh pa pripomoremo k naprednejši in strpnejši 

družbi, v kateri živimo. Diskusije o tabujskih temah se lažje razvijejo ob pomoči literature, saj 

literatura ponuja iztočnico za začetek pogovora. Posebno skrb pa je ob tem potrebno nameniti 

kakovosti obravnavane literature, saj so mnoga dela, ki jih označujemo kot tabujska, dokaj 

provokativna in napisana z željo, da v bralcu sprožijo različne odzive in ga spodbudijo k 

razmisleku. Kljub temu pa mora biti ta provokativnost pazljivo odmerjena in ustrezna za 

izbranega bralca, saj v nasprotnem primeru ne doseže želenega učinka. Prav s tem namenom je 

pomembno, da učitelji posegajo po kakovostnem naboru literature, ki pa ga lahko najdejo v 

omenjenih priročnikih.  

Priročniki so pomemben pripomoček pri izbiri literature za delo v razredu, z magistrsko nalogo 

pa želimo širiti prepoznavnost le-tega, obenem pa prikazati njegovo uporabnost pri obravnavi 

izbranih (v našem primeru tabujskih) tem. Teoretični del smo tako razdelili na dva dela, in sicer 

je v prvem predstavljen Priročnik s svojimi splošnimi informacijami, vsebino in njegovim 

bistvom – seznamom priporočenih del. V drugem delu pa se nahajajo informacije o tabujski 

književnosti in značilnostih le-te.  

V empiričnem delu smo se posvetili nadgradnji Priročnika, tako da smo izdelali pregledni 

seznam vseh del, ki so bila skozi leta izdaj označena z enim od tabujskih deskriptorjev. 

Opravljena je analiza najpogosteje uporabljenih tabujskih deskriptorjev, s čimer omogočamo 

podrobnejši vpogled v značilnosti izdane tabujske literature, tako na slovenskem kot tudi v 

tujini. Obravnavo tabujskih tematik obogatimo še z drugim delom empiričnega dela, v katerem 

s pomočjo literarne analize primerjamo šest enot literature, s pomočjo katerih ugotavljamo 
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(morebitne) razlike v delih s tabujskimi/problemskimi elementi, izdanimi v zgodnejšem 

obdobju, in deli, ki so izdana v sodobnosti.  

V magistrski nalogi torej napravimo pregled tabujske tematike v književnosti z različnih zornih 

kotov, pri čemer prikaz vsebuje teoretični pregled področja tabujske književnosti in literarno 

primerjalno analizo konkretnih del, vse skupaj pa je združeno s predstavitvijo Priročnikov, 

katerih konkretno uporabnost smo prikazali v povezavi s tabujsko tematiko.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2.1.1 Splošne informacije o priročniku 

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (v nadaljevanju Priročnik) izdaja Mestna 

knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju MKL), in sicer ga pripravljajo v enoti Pionirska – center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo (do leta 2008, ko so se združile dotedanje ljubljanske 

knjižnice, pa je priročnik nastajal pod okriljem Knjižnice Otona Župančiča, enota Pionirska 

knjižnica). Priročnik kot samostojna publikacija izhaja letno, in sicer od leta 1999 dalje. Pred 

tem je bil izdan tudi skupen Priporočilni seznam mladinskih knjig: izbor iz let 1991–1997. 

Priporočilni seznami mladinskih knjig v produkciji Pionirske sicer nastajajo že od leta 1972 in 

so do izdaje prvega Priročnika izhajali v različnih periodičnih publikacijah – npr. Otrok in 

knjiga (od leta 1972 do 1984), Prosvetni delavec, Šolska knjižnica (Seznam izbranih knjig od 

leta 1984 do 1990; izšel leta 1991), Mlinček prostega časa (od leta 1992 do 1998) (Blažić, 

2007).  

Zbirka priročnikov od leta 1999 dalje je, poleg tiskane izdaje, dostopna tudi na spletni strani 

MKLJ. V knjižnici so od leta 2003 do leta 2016 oblikovali in dopolnjevali tudi iskalnik Mala 

knjižnica, ki je služil kot iskalnik po javni bazi mladinske književnosti in je temeljil na 

obdelanem naboru vseh mladinskih del, izdanih v Sloveniji oz. v slovenščini v omenjenih letih 

(Blažić, 2007). Kasneje so iskalnik Mala knjižnica nadomestile nekatere funkcije v sistemu 

COBISS. 

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig je podnaslov priročnikov, ki izhajajo. 

Dejanski naslovi pa se spreminjajo vsako leto, in sicer ga izberejo glede na bistvene značilnosti 

mladinske književnosti v določenem letu. Seznam priročnikov z naslovi: 

1. Priporočilni seznam mladinskih knjig: izbor iz let 1991–1997; 

2. Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998; 

3. Priporočilni seznam mladinskih knjig (izbor iz leta 1999); 

4. Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in 

žanrih; 

5. Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino; 

izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih; 

6. Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah 

zvrsteh in žanrih; 

7. Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni 

seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih; 

8. Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po 

temah, zvrsteh in žanrih; 

9. Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh 

in žanrih; 

10. O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig 

iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih; 

11. Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni priporočilni 

seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih; 

12. Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: 

pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008; 

13. Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2009; 
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14. Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih 

knjig 2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010; 

15. Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2011; 

16. Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: 

Pregled knjižne izdaje za mladino iz leta 2012; 

17. ¿60:40?: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: Pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2013; 

18. Človeknejezise: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2014; 

19. Od gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2015; 

20. Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2016. 

 

Naslovnice izdanih Priročnikov:  

 
Slika 2.1: Priporočilni seznam 

mladinskih knjig (Jamnik, 

Lavrenčič Vrabec, Mahkota, & 

Pogačar, 1998) 

 
Slika 2.2: Priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 1998 

(Jamnik, Lavrenčič Vrabec, 

Mlakar, & Pogačar, 1999) 

 
Slika 2.3: Priporočilni seznam 

mladinskih knjig (Priporočilni 

seznam mladinskih knjig (izbor 

iz leta 1999), 2000) 

 
Slika 2.4: Med tabuji in 

fantastiko (Mlakar, 2001) 

 
Slika 2.5: Lov na klone in 

superjunake (Mlakar, 2002) 

 
Slika 2.6: Kozmični poljubi 

vzporednih svetov (Mlakar, 

2003) 

 
Slika 2.7: Pravljični vrtovi, 

seznami želja in druge dobre 

zgodbe (Mlakar, 2004) 

 
Slika 2.8: Klicarji zvezd 

(Mlakar, 2005) 
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Slika 2.9: Padci in igre 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar, 

2006) 

 
Slika 2.10: O niču, odejah in 

koncu sveta (Lavrenčič Vrabec 

& Mlakar, 2007) 

 

 
Slika 2.11: Polet nad črtasto 

pižamo (Lavrenčič Vrabec & 

Mlakar, 2008) 

 
Slika 2.12: Pogled na drugo 

stran (Lavrenčič Vrabec & 

Mlakar, 2009) 

 
Slika 2.13: Ozvezdje Knjiga 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar, 

2010) 

 
Slika 2.14: Geneze – poti v 

bistroumne nesmisle (Lavrenčič 

Vrabec & Mlakar, 2011) 

 
Slika 2.15: Algoritem arene 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar, 

2012) 

 
Slika 2.16: Ekvilibristika 

branja (Lavrenčič Vrabec & 

Mlakar, 2012) 

 

Slika 2.17: ¿60:40? (Lavrenčič 

Vrabec & Mlakar, 2014) 

 
Slika 2.18: Človeknejezise 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar, 

2015) 

 
Slika 2.19: Od gnezd do zvezd 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar 

Črnič, 2016) 

 
Slika 2.20: Odklenjeni kriki 

(Lavrenčič Vrabec & Mlakar 

Črnič, 2017) 
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Priročnik nastaja pod uredništvom I. Mlakar (letnik 2001–2005) oziroma D. Lavrenčič Vrabec 

in I. Mlakar Črnič (2006–2017). Izbrani avtorji pa tvorijo še strokovni odbor, pripravljajo 

anotacije, tehnično ureditev in pripravo, strokovno opremo, strokovni pregled, naslovnico, 

lekturo ipd., kar pomeni, da priročnik vsako leto pripravlja celoten tim strokovnjakov. 

Priročniki s seznami so vedno skupinsko delo študijskega in mladinskega oddelka knjižnice 

Pionirska (sedaj centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo) ter zunanjih, neodvisnih 

sodelavcev, kar Priročnikom daje visoko stopnjo strokovne objektivnosti (Blažić, 2007). 

V Priročniku avtorji vsako leto ponudijo pregled kakovostne mladinske literature preteklega 

leta. Kot so navedli na spletni strani MKL je Priročnik »nepogrešljiv pri strokovnem delu, 

knjižnični vzgoji in v pomoč pri naročanju knjig za knjižnice. Namenjen je tudi posameznikom, 

ki jim ni vseeno, kaj njihovi otroci berejo«. (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, 

2018). Vsakoletni izid Priročnika prinaša informacije o knjigah, ki so izšle v preteklem letu, in 

ker je teh vsako leto več, ponuja Priročnik odličen vpogled v kakovostno, malce manj 

kakovostno in trivialno bero leposlovnih in poučnih knjig, ki so izšle v slovenskem jeziku v 

preteklem letu. Je pomembno napotilo in pripomoček pri izbiri knjig vsem profesionalnim 

posrednikom mladinske literature za mlade bralce (vzgojitelji, učitelji razrednega pouka, 

slovenisti, knjižničarji, študenti). Priročnik je v pomoč tudi staršem otrok v predbralnem 

obdobju, starejšim bralcem mladinskih knjig pa lahko Priročnik pomaga pri izbiri knjig glede 

na lastne potrebe in interese (Haramija, 2008). 

»S svojo zasnovo in z izpeljavo podpira cilje slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne 

kulture.« (Več o Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig, 2018). M. M. Blažić (2007) 

poimenuje Pregledni ali priporočilni seznam kar Knjiga vseh knjig in o njej zapiše, da je 

vademekum za mlade, študente, knjižničarje, učitelje, predvsem pa vse humaniste, ki želijo 

vedeti, kdaj je mladinska književnost sredstvo in kdaj cilj. 

2.1.2 Vsebina priročnika 

Priročniki so se z leti izdajanja nadgrajevali, pri čemer je razviden tudi razvoj Centra za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo ter njegovega inštitutskega dela na področju mladinske 

književnosti (Blažić, 2007), pri čemer pa je bistvena sestava Priročnika ostala enaka. Ključni 

deli priročnika so trije: (1) uvodni del, ki vsebuje statistično analizo knjižne produkcije 

preteklega leta v Sloveniji, pregled nagrajenih knjig in uvodnik, ki poskuša razbrati trende 

razvoja v mladinski književnosti in/ali knjižničarstvu, (2) bibliografski del in (3) bibliografska 

in orodna kazala (prav tam). 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

7 

 

Tabela 2-1 Pregled bistvenih sestavin Priročnika 

Preglednica je namenjena preglednemu prikazu bistvenih sestavnih delov Priročnikov – od 

izida prvega (1998) do izida zadnjega (2017).  

                                                      
1 Naslovi Priročnikov so zaradi preglednosti v skrajšani verziji, celotni so zapisani na strani 12. 

 

 

 

 

naslov Priročnika1 uvodnik 

p
re

g
le

d
 v

se
b

in
e
 

se
z
n

a
m

 k
n

ji
že

v
n

ih
 d

el
 

kazala 
n

as
lo

v
 

o
p

o
m

b
e 

v
k

lj
u

če
n
 

o
p

o
m

b
e 

v
k

lj
u

če
n

a 

št
. 

k
az

al
 

1.  

Priporočilni seznam 

mladinskih knjig: izbor 

iz let 1991–1997 

 

✔ 

 

✔ ✔ ✔ 2 

2.  

Priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 

1998 

 

✔ 

 

✔ ✔ ✔ 3 

3.  

Priporočilni seznam 

mladinskih knjig (izbor 

iz leta 1999) 

v naslovu določeno, 

da gre samo za izbor 
✔ 

 

✔ ✔ ✔ 3 

4.  

Med tabuji in 

fantastiko 

izbran poseben 

naslov glede na 

trende v 

obravnavanem letu;  

ni termina 

priporočilni 

✔ 

 

✔ ✔ ✔ 5 

5.  
Lov na klone in 

superjunake 

 
✔ 

dodan strokovni 

prispevek ✔ ✔ ✔ 11 

6.  
Kozmični poljubi 

vzporednih svetov 

 

✔ 
dodan strokovni 

prispevek ✔ ✔ ✔ 11 

7.  

Pravljični vrtovi, 

seznami želja in druge 

dobre zgodbe 

P postane ponovno 

priporočilni  
✔ 

 

✔ ✔ ✔ 12 

8.  Klicarji zvezd  ✔  ✔ ✔ ✔ 12 

9.  Padci in igre  ✔  ✔ ✔ ✔ 12 

10.  
O niču, odejah in 

koncu sveta 

 
✔ 

dodan strokovni 

prispevek ✔ ✔ ✔ 13 

11.  

Polet nad črtasto 

pižamo ali pogum s 

ptičje perspektive 

 

✔ 

uvodnik v obliki 

korespondence 
✔ ✔ ✔ 12 

12.  

Pogled na drugo stran spremeni se 

podnaslov iz 

priporočilni S v P za 

branje kakovostnih 

knjig 

✔ 

kratek 

 

✔ ✔ ✔ 11 

13.  

Ozvezdje Knjiga  

✔ 

in memoriam 

Saša Vegri in 

Franček 

Bohanec 

✔ ✔ ✔ 10 
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Iz tabele lahko povzamemo, da imajo vsi izdani Priročniki vključen uvodnik, pregled vsebine, 

Seznam in kazala, da pa se obseg uvodnikov in št. kazal letno spreminjata. 

2.1.3 Priporočilni seznam 

2.1.3.1 Izbor knjig 

Priporočilni seznam (v nadaljevanju Seznam) je bistveni del bibliografskega dela Priročnika. 

Seznam je sestavljen iz izbora kakovostnih mladinskih knjig knjižne produkcije preteklega leta. 

Kot sta se v preteklosti spreminjala oblika in mesto objavljanja Seznamov, se je z leti 

spreminjala tudi vsebina. V začetku izdajanja je bila produkcija knjig manjša, zato so Seznami 

v večini zajeli celotno knjižno produkcijo preteklega leta. Na sezname niso nikoli vključevali 

učbenikov in njim podobnih gradiv, ki so namenjena pouku. Po letu 2010 pa je bilo zaradi večje 

knjižne produkcije, ko se je izdaja razmahnila na več kot 1000 naslovov letno, potrebno narediti 

selekcijo, kaj je potrebno predstavljati in česa ne več. Tako v Pionirski vsako leto od leta 2010 

dalje uvrstijo na seznam le tiste leposlovne in poučne knjige, ki niso (1) učbeniki, (2) obrazci, 

ki niso za splošno rabo, (3) pobarvanke, (4) individualizirane izdaje, ki obeležujejo 

posameznikove življenjske okoliščine, (5) projekti, (6) brezplačne izdaje, namenjene 

obveščanju, ozaveščanju, oglaševanju ipd. in (7) ustvarjalnost otrok (izjema izdaje 

mladostnikov po 16. letu, katerih avtorstvo ščiti založba (Zadravec, 2017). 

Kot pravi Zadravec (2017), postopek izbire poteka tako, da v katalogu COBISS štejejo naslove 

z letnico obravnavanega leta, pri čemer pri vrednotenju delo, ki ima iste avtorje (besedila, 

ilustracije ali prevajalca) in založbo, štejejo le enkrat. Pozorni so tudi na razlikovanje nove 

izdaje od ''nenovosti'' (ponatisa). 

                                                      
2 PKF – Priročnik za gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade 

14.  
Geneze – poti v 

bistroumne nesmisle 

 

✔ 

dodana 

strokovna 

prispevka 
✔ ✔ ✔ 10 

15.  

Algoritem arene  

✔ 

dodan statistični 

pregled, ki je v 

prejšnjih 

uvodnikih v 

ločenem 

poglavju 

✔ ✔ ✔ 10 

16.  Ekvilibristika branja  
✔ 

 
✔ ✔ ✔ 10 

17.  

¿60:40?  

✔ 

dodani 

strokovni 

prispevki, 

dodan PKF2 

✔ ✔ ✔ 10 

18.  

Človeknejezise  

✔ 

bogat nabor 

strokovnih 

prispevkov, 

dodan PKF 

✔ ✔ ✔ 10 

19.  

Od gnezd do zvezd  

✔ 

bogat nabor 

strokovnih 

prispevkov 

PKF 

✔ ✔ ✔ 11 

20.  

Odklenjeni kriki  

✔ 

nekoliko 

skromnejši 

nabor 

strokovnih 

prispevkov kot 

pretekli leti 

PKF 

✔ ✔ ✔ 7 
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1.1.1 Priročnikom dodani strokovni prispevki s poudarki na aktualnih spoznanjih  
 

V uvodnikih so avtorji pripravili prispevke, ki se po vsebini nanašajo na aktualno dogajanje v 

mladinski književnosti tistega leta oziroma so v le-teh avtorji izpostavili pomembnejše 

dileme/vprašanja/težave in spoznanja pri snovanju Priročnika. 

V uvodniku Priročnika Priporočilni seznam 1991–1997 omenjajo, da ugotavljajo, da pregled 

Seznamov, ki so jih izdelali v preteklih desetletjih, pokaže, da se vsako leto na Seznam uvrsti 

približno tretjina leposlovnih knjig, ki so izšle v obravnavanem letu. Očitano jim je bilo tudi, 

da mladim kratijo pravico do branja tega, kar hočejo, zato tudi v uvodniku poudarjajo, da je že 

v naslovu zapisano, da je seznam priporočilen, ne pa obvezen. Izpostavili so, da se kaže potreba 

po vrednotenju literarnih in neliterarnih del ter po tem, da izdajo priporočilni seznam v 

ustreznejši obliki (publikaciji) (Jamnik, Lavrenčič Vrabec, Mahkota in Pogačar, 1998)..  

V Priročniku Priporočilni seznam iz leta 1998 so pripravili kratek uvodnik, v katerem so 

zapisali, komu je namenjen Priročnik in kaj so nanj uvrstili (Jamnik, Lavrenčič Vrabec, 

Mahkota in Pogačar, 1998).  

Priporočilni seznam iz leta 1999 je v uvodniku zelo podoben predhodnemu, saj je v njem 

zapisano, komu je namenjen in kakšen je nabor del na le-tem. Izpostavljajo, da so nanj prvič 

vključena vsa dela, izšla v tistem letu, ki so namenjena otrokom do 15. leta starosti (Priporočilni 

seznam mladinskih knjig (izbor iz leta 1999), 2000).  

V Priročniku Med tabuji in fantastiko izpostavljajo, da so se namenoma odločili izpustiti termin 

priporočilni, čeprav se zavedajo, da se priporočanju in vrednotenju z uvrščanjem in anotiranjem 

niso mogli popolnoma izogniti. Izpostavljajo tudi vprašljivost postavljanja strogih ločnic med 

starostnimi skupinami za mlade bralce, saj se, kot opozarjajo, meje med stopnjami stapljajo. 

Omenjajo, da so imeli težave pri snovanju sklopa do 9. leta starosti, zato so izpostavili tiste, ki 

po njihovem mnenju zaokrožajo najzanimivejše (problemi najmlajših, naraščajoči trend 

poučno-leposlovnih knjig in spodbujevalno slikanico). Prvič so se odločili za poseben naslov 

Priročnika, ki že sam po sebi kaže na izstopajoče trende v mladinski književnosti v tistem letu 

(kot prepoznavni temi, namenjeni bralcem od 10. leta dalje, so opazili dela s (1) tabujsko 

vsebino in (2) fantastiko) (Mlakar, 2001). 

V Priročniku Lov na klone in superjunake so ohranili oznako izbor, saj na Seznam niso uvrstili 

vseh poučnih knjig za mladino, mladinskih literarnih del, ki so izšla v samozaložbah, in vseh 

knjig-igrač, ki so bile izdane. V tem letu so kot izstopajoče izpostavili popularne knjižne zbirke 

za mladino in knjižne zbirke za začetno branje. V uvodniku izpostavljajo tudi pomen 

klasifikacije del v tematske skupine, ki imajo v prvi vrsti uporabnostni kriterij in jih določajo 

interesi mladih bralcev ter bralni interesi različnih strokovnih skupin, ki se ukvarjajo s 

knjižnično vzgojo. Odločili pa so se ohraniti tudi vsebinska gesla, ikone za žanre, oznake za 

namembnost glede na bralno usposobljenost in motiviranost ipd. Po uvodniku je dodan 

strokovni prispevek D. Lavrenčič Vrabec, ki govori o popularni mladinski književnosti 

(Mlakar, 2002). 

Tudi v Priročniku Kozmični poljubi vzporednih svetov je uvod namenjen razlagi naslova in 

razvrščanju del na Seznam. Izpostavljajo, da so dela v M-stopnji namenjena širšemu krogu 

bralcev – tudi odraslim (osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, staršem in mentorjem 

bralnih značk), dela pa predstavljajo most med literaturo za mladino in odrasle. Podobno se 

dogaja tudi z nekaterimi deli, ki se uvrščajo v C- ali P-starostno stopnjo. Uvodniku sledi 

prispevek Vasje Cerarja, ki razpravlja o zanimivem pojavu, ki so ga zaznali v tistem letu, ko so 

odrasli masovno začeli prebirati mladinsko književnost (Mlakar, 2003). 
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Priročnik Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe ima v uvodu kratek prispevek 

Jakoba J. Kende, ki govori o aktualnem Priročniku, za katerega omenja, da so se, kljub temu da 

so se v preteklosti temu za leto ali dve odrekli, začeli vračati k priporočilni naravi seznama. 

Izpostavi tudi težnje k digitalizaciji Seznama (Mlakar, 2004). 

Tudi v Priročniku Klicarji zvezd so se odločili le za kratek uvodnik istega avtorja kot predhodno 

leto. Tudi tokrat se uvodnik nanaša na sam nastanek Priročnika, za katerega omenja, da so nabor 

knjig na Seznamu močno zožili, in izpostavlja, da si pri tem, katera dela uvrstiti na Seznam, 

niso bili vedno enotni. Dodatno so Seznam zožili še z oznako posladek. Ponovno omenja željo 

po digitalizaciji Seznama, omenja celo možnost, da bi bil v prihodnosti Seznam samo v digitalni 

obliki. Omenja tudi aktualne spremembe pri razporejanju del na Seznam (Mlakar, 2005). 

G. Kos, avtorica uvodnika v Priročniku Padci in igre, je svoj uvod posvetila strnjenemu 

pregledu knjižne produkcije preteklega leta. Izpostavlja posamezna vidna dela in poskuša najti 

rdečo nit v aktualnih delih. Ugotavlja tudi, da je bilo izdanih zelo veliko knjig, ki pa niso bile 

kvalitetne, zato uvodnik zaključuje z željo, da bi bilo v prihodnjem Seznamu obratno 

sorazmerno (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2006). 

Uvodnik Priročnika z naslovom O niču, odejah in koncu sveta avtorice M. M. Blažić že z 

naslovom prispevka – Knjiga vseh knjig – nakaže vsebino slednjega. Na začetku se je posvetila 

kratki zgodovini seznama, nato sestavi Priročnika in samemu Seznamu. Izpostavlja tudi, da so 

Priročniki izrednega pomena pri pregledovanju trendov, značilnih za mladinsko književnost. V 

drugem delu prispevka izpostavi še klasifikacijo Perryja Nodelmana, ki klasificira vrste branja, 

ki temeljijo na različnih motivih za branje leposlovja, za katere avtorica meni, da korelirajo z 

osnovno razdelitvijo branja v Seznamih (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2007) .  

Priročnik Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive ponudi zanimiv uvodnik, ki 

je zapisan v obliki korespondence med M. Kobe in Saksido. M. Kobe v svojem pismu piše o 

tem, da je takrat aktualna šestdesetletnica mladinskega knjižničarstva na Slovenskem povezana 

z delovanjem Pionirske knjižnice v Ljubljani, kar spodbuja razmislek o statusu mladinske 

knjižnice ter mladinske književnosti v našem kulturnem prostoru. V nadaljevanju misel razdela 

in naredi kratek pregled področja slovenske mladinske književnosti ter mladinskega 

knjižničarstva (vzpostavitev visokošolskega/fakultetnega študija mladinske književnosti za 

vzgojitelje in osnovnošolske učitelje, izid revije Otrok in knjiga, strokovno vzdušje v 

mladinskih knjižnicah, vloga mladinske knjižnice v sodobnosti, status mladinske književnosti, 

kritika mladinske književnosti). Saksida ji odgovarja s svojim pogledom na Pionirsko knjižnico 

(o tem, da je Pionirska več kot samo prostor za hrambo knjig, temveč da je tam vedno našel 

tudi primeren nasvet). Beseda nanese tudi na svobodo odločitve mladega bralca za to, kaj bo 

bral, saj se po mnenju avtorja mladi bralci izgubljajo v možici knjig, pri čemer jim je pri ustrezni 

izbiri Pionirska knjižnica lahko v veliko pomoč. 

V uvodu Priročnika tega leta pa je tudi prispevek D. Haramija, ki piše o aktualnem Priročniku 

(komu je namenjen in kakšen je smisel izdajanja takšnega Priročnika). Omeni tudi količinsko 

prebogato in kakovostno preskromno produkcijo knjig in ustanove, ki se trudijo na različne 

načine vrednotiti mladinsko književnost in položaj informativnih ter leposlovnih knjig za 

otroke. 

Prispevku sledi tudi uvodnik uredniškega odbora, ki pod prvo točko izpostavi problematiko 

postavitve ustreznih kriterijev za vrednotenje priporočenih del (ali naj enako vrednotijo vse 

vrste del ali pa naj kriterije razdelajo glede na vrsto besedil) in predstavi dogovorjene rešitve. 

Izpostavljajo tudi, da so posebno pozornost namenili tudi pregledu slovenskega leposlovja in 

nagradam, ki jim jih dodeljujejo različne žirije. Izpostavljajo tudi novo označbo za vrednostno 

priporočilo – zlato hruško. Druga točka pa je namenjena razlagi izbire naslova, ki je 

pospremljena s konkretnimi naslovi (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2008).  
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V Priročniku Pogled na drugo stran je uvodnik kratek in namenjen aktualnemu Priročniku. 

Uredniški odbor je opomnil na spremembo podnaslova in razloge zanjo ter pripravil kratko 

razlago letošnjega naslova. Obširneje so razložili tudi ocenjevanje del na Seznamu in rezultate 

le-tega, ki se prelijejo v krajši statistični pregled (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009). 

Uvodnik Priročnika Ozvezdje Knjiga prinaša dva prispevka in memoriam, in sicer Saši Vegri 

ter Frančku Bohanecu. Sledi prispevek urednikov o aktualnem dogajanju v slovenskem 

prostoru mladinske književnosti in Priročniku. Izpostavljajo problematiko izhajanja 

nekakovostnih mladinskih knjig. Odločili so se tudi za večstopenjsko vrednotenje del, saj se 

kvaliteta le-teh razlikuje do te mere, da samo oznaka, da je določeno delo kakovostno, ni bila 

več ustrezna. Predstavljajo kriterije, po katerih so dela vrednotili, in razložijo pomen naslova 

Priročnika (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010). 

Geneze – poti v bistroumne nesmisle je Priročnik, katerega uvodnik se nanaša na bogatost 

sistema v podporo bralni kulturi. Izpostavljajo tudi izjemna dela iz produkcije obravnavanega 

leta in ponudijo razlago naslova, ki se nanaša na rdečo nit izpostavljenih del. Objavljena sta 

tudi dva prispevka, prvi avtorja Petra Svetine o tem, da so kriteriji dobrega teksta odvisni od 

bralca in njegovih potreb; drugi pa je namenjen knjigam za mlade bralce s posebnimi potrebami, 

avtoric mag. Tilke Jamnik in Kristine Picco. V članku omenjata, da v zadnjih letih izhaja vedno 

več knjig, ki obravnavajo otroke z različnimi posebnimi potrebami. Posvetili sta se pisanju o 

knjigah za otroke z disleksijo, slepe in slabovidne ter otroke v večjezičnem okolju. Pripravili 

sta pregled vsakega od omenjenih področij posebej z omembo izstopajočih del (Lavrenčič 

Vrabec in Mlakar, 2011). 

 

Algoritem arene ima kratek uvodnik, v katerem uredniki razložijo pomen tokratnega naslova in 

skozi opis izpostavijo tudi izstopajoča dela obravnavanega leta. Izpostavijo še pomembno 

ugotovitev, da kljub temu, da je izšlo skoraj dvajset odstotkov več knjig kot leto pred tem, da 

se je tudi delež ocenjenih kot kakovostnih temu primerno zvišal. Uvodnik preide v statistični 

pregled, ki je bil v predhodnih priročnikih v ločenem poglavju uvoda (Lavrenčič Vrabec in 

Mlakar, 2012).  

V Priročniku Ekvilibristika branja so uvodnik pripravili uredniki. Zapisali so kup vprašanj in 

dilem, ki so se jim porajala ob iskanju rdeče niti Priročnika, in predstavili odločitev za izbrani 

naslov. V uvodniku je narejen kratek povzetek ugotovitev, do katerih so prišli med snovanjem 

Priročnika (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2013).  

Tudi Priročnik ¿60:40? se začenja na podoben način kot predhodni. Uredniki so pripravili 

kratek pregled najpomembnejših opažanj, povezanih z naslovom (naslov se nanaša na 

Standarde za splošne knjižnice, ki priporočajo, da knjižnica vzdržuje 60 % naslovov 

strokovnega gradiva in 40 % leposlovja). Ugotavljajo, da statistika kaže drugače, in navajajo 

razloge za nastalo stanje. Navajajo tudi predloge, kako izboljšati stanje.  

Uvodniku urednikov sledijo prispevki: (1) dr. Tine Bilban, ki se posveča zapostavljenosti 

poučnih knjig in razlogom zanjo. Temu sledi omemba vidnejših poučnih del in morebitna 

kritika le-teh. (2) Dr. Lidija Knaflič pa se v prispevku Branje poučnih knjig otrokom posveča 

odgovoru na vprašanji, zakaj beremo otroku in kako dosegamo cilje. (3) Petra Slatinšek, vodja 

programa za otroke in mlade Kinobalon v Kinodvoru, pa je kot del uvodnika pripravila 

Priročnik za gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade in film kot učni pripomoček, v 

katerem opisuje izbor, projekt Kinobalon, ponudi seznam animiranih in igranih filmov z 

ocenami in piše o filmu kot učnem pripomočku (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2014). 
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Priročnik Človeknejezise v uvodu prinaša bogat nabor strokovnih prispevkov različnih avtorjev. 

Na začetku je uvodnik urednikov, ki besedo namenja izboljšanju v prejšnjem priročniku 

omenjenega stanja, izhajanja izvirnih poučnih knjig. Avtorici razložita tudi pomen tokratnega 

naslova, ki poskuša zasledovati tematiko igre znotraj mladinskega leposlovja. Sledijo strokovni 

prispevki: (1) dr. Tine Bilban – Po jutru se dan pozna, ki govori o uspehu opozarjanja na leto 

poprej omenjeno pomanjkanje izvirnih poučnih slovenskih knjig – v naslednjem letu je namreč 

izšlo kar pet zlatih izvirnih in trije odlični ponatisi. (2) Dr. Peter Svetina je v prispevku Od 12-

0.4.8 K 12-220.4.8 ali prištevanje strokovnih knjig izvedel primerjavo avstrijskega področja 

mladinske književnosti s slovenskim. (3) Dr. Ljubica Marjanovič Umek je pripravila prispevek 

Otroška igra in igrače v povezavi z razvojem in učenjem otrok, v katerem definira otroško igro, 

piše o (kakovostnih) otroških igračah, vključevanju odraslih v igro in nakupu ter izposoji 

otroških igrač. (4) Tudi mag. Mohor Demšar se je s prispevkom Igrače – kdaj spodbujajo in 

kdaj ovirajo razvoj otrok dotaknil področja otroške igre in spisal prispevek o tem, kakšne igrače 

bodo spodbudile otrokovo ustvarjalnost in domišljijo. (5) Katja Virant Iršič v prispevku Glasba 

in beseda piše o pomembnosti glasbe v obdobjih otrokovega razvoja in povezovanju glasbe ter 

literature. (6) Tudi v uvodniku tokratnega Priročnika je mesto našel Priročnik za gledanje 

kakovostnih filmov za otroke in mlade avtorice Petre Slatinšek. Avtorica predstavi projekt 

Kinobalon in izbor filmov. (7) Zadnji prispevek pa je prispevek avtorice Slavice Remškar – 

Dobra otroška revija in bralna pismenost, v katerem avtorica piše o reviji Ciciban (Lavrenčič 

Vrabec in Mlakar, 2015). 

Tudi Priročnik Od gnezd do zvezd prinaša bogato bero uvodnih prispevkov. Uvodnik urednice 

I. Mlakar Črnič, kot običajno, prinaša razlago naslova Priročnika. Izbrana tematika se to leto 

nanaša na zgodbe o varnih ''človeških gnezdih'', prebivališča z ljubečimi družinskimi odnosi in 

tista ''razdrta in prazna gnezda'', ki pričajo o zapletenih medsebojnih odnosih zaradi različnih 

preizkušenj. V drugem delu prispevka Črničeve pa teče beseda o nekaterih vsebinsko-

oblikovnih spremembah Priročnika, ki so jih v tistem letu pripravili. Uvodni uredniški besedi 

sledi še osem prispevkov: (1) Vojko Zadravec v prispevku Štetje zvezd predstavlja knjižno 

produkcijo leta 2015. Sledijo trije prispevki predavateljev na strokovnih sredah. (2) Dr. Samo 

Rugelj v članku Nove knjižne založbe nekoč in danes od A do E prispeva razmislek o novih 

knjižnih založbah nekoč in danes, (3) pisatelj Andrej Rozman Roza v prispevku z naslovom 

Veselje z jezikom, težave z vsebino predstavi pogled na razvoj in položaj slovenščine v 

preteklosti in danes, (4) mag. Barbara Hanuš – Meje jezika = meje branja = meje piše o 

možnostih in priložnostih jezikovnih mostov. Sledijo še trije prispevki, ki izpostavljajo razno 

gradivo: (5) dr. Tina Bilban (Poučne knjige v letu 2015) piše o posledicah opozarjanja na šibko 

izdajanje izvirnih in prevedenih poučnih knjig, (6) Petra Slatinšek (Priročnik za gledanje 

kakovostnih filmov za otroke in mlade) je ponovno pripravila pregled filmske produkcije za 

otroke in mladino, (7) mag. Tomato Košir pa v prispevku (Brati med pankrti in vdovami) 

načenja temo knjižnega oblikovanja in najpogostejše napake pri oblikovanju, ki se pojavljajo v 

slovenskem knjižnem založništvu (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnič, 2016).  

V aktualnem Priročniku Odklenjeni kriki so z uvodnimi prispevki nekoliko skromnejši kot v 

predhodnem Priročniku. Kot prvi prispevek je tradicionalno namenjen razpravi o naslovu 

(Vojko Zadravec – K naslovu). Sledijo strokovni prispevki: (1) Vojko Zadravec v prvem 

(Odmev številk) pripravi pregled knjižne produkcije preteklega leta, doda pa še razlago o 

nastajanju aktualnega Priročnika. Naslednji prispevek (2) je napisal prof. dr. Samo Kreft, mag. 

farm. (Poučne knjige so temelj razvoja družbe), ki piše o pomenu kakovostnih poučnih knjig. 

(3) Dr. Peter Svetina (Kratko premišljevanje o ogledalih) ponovno prispeva primerjavo 

slovenske mladinske književnosti z avstrijskim/nemškim prostorom, s tem da se tokrat 

podrobneje usmeri na strokovno literaturo. (4) Pavle Učakar se je s prispevkom Ob 100-letnici 

slovenske slikanice poklonil jubileju. V prispevku omeni bistvene uspehe, ki so se zvrstili v 
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času od nastanka prve slovenske slikanice, izpostavi pa tudi skrb nad kakovostjo slikanice v 

prihodnosti. (5) Petra Slatinšek je kot zadnjih nekaj let zapored tudi v tem letu pripravila 

Priročnik za gledanje kakovostnih filmov za otroke in mlade – prispevek pa je po vsebini 

podoben prejšnjim, le da predstavlja pregled aktualne produkcije (Lavrenčič Vrabec in Mlakar 

Črnič, 2017).  

2.1.3.2 Sestava Seznama 

Sestava Seznama se iz leta v leto spreminja in nadgrajuje. V nadaljevanju bomo predstavili 

zadnji priročnik, izdan leta 2017, in sicer kot primer aktualnega razvrščanja z vsemi 

nadgradnjami iz zadnjih let. V Priročniku, izdanem leta 2017, sta dva seznama. Prvi Seznam 

vsebuje naslove tistih knjig, ki so bile izdane v letu 2016 in označene z ocenami dobro, zelo 

dobro in odlično. Knjige z ocenami dobro in odlično imajo anotacijo, odlično ocenjenim pa je 

dodan tudi znak zlata hruška, kot oznaka za kakovost otroških in mladinskih knjig. Drugi 

Seznam pa je Seznam vseh vrednotenih mladinskih knjig leta 2016. 

Prvi Seznam je oblikovno in vsebinsko natančnejši ter ponuja podrobnejši vpogled v 

posamezno delo.  

 

Slika 2.21: Primer označb naključnega dela s Seznama (Lavrenčič Vrabec & Mlakar Črnič, 2017) 

 

Bistvene lastnosti:  

a) Razdeljen je po težavnostnih stopnjah:  

 otroška, 2+ = predšolski, 0–5 let (C3);  

 otroška, 5+ = šolski, 5–10 let (C);  

 mladinska, 9+ = šolski, 9–14 let (P); 

 mladinska, 14+ = mladinski, nad 14 let (M).  

 

 

                                                      
3 V oklepajih so splošne oznake za postavitev knjižničnega gradiva v slovenskih knjižnicah (sistem 

CPM): 

 C – cicibani ali predbralno obdobje do približno 10. leta starosti; 

 P – pionirji ali obrobje od približno 10 do 14. leta starosti; 

 M – mladina ali obdobje od približno 14. do 15. leta starosti. 

Ob razdelitvi je potrebno izpostaviti še, da je razdelitev po starostnih stopnjah bralcev tvegana, saj med 

otroki obstajajo velike individualne razlike (Kemperle in Šauperl, 2011). Podobne dileme je opaziti tudi 

v uvodnikih Priročnikov, ko so se avtorji odločali za razvrščanje literature v sklope Seznama. 
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b) Dela so označena z oznakami za žanre oziroma perspektive povedi: 

 ljubezenska; 

 detektivka; 

 kriminalka; 

 pustolovka; 

 grozljivka; 

 šaljiva; 

 znanstveno fantastična; 

 znanstvena; 

 potopisna; 

 vojna; 

 zgodovinska; 

 problemka; 

 ljudska;  

 šolska;  

 športna; 

 živalska; 

 ekološka;  

 spominska; 

 biografska; 

 otroški roman. 

 

 
Slika 2.22: Znaki za žanre oziroma perspektive povedi (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnić, 2017) 

 

c) Uvedena je posebna oznaka za prenovljeno izdajo, ki se od predhodnih razlikuje po 

obsegu besedila ali po novih ilustracijah ali po novem prevodu. 

 

d) Dela so označena z oznakami za nagrade, priznanja, plakete in častne izbore za 

mladinske knjige, ki so jih prejela: 

 zlata hruška – znak za kakovost knjige (nosilec: MKL, Pionirska); 

 priznanje zlata hruška – priznanje za najboljšo knjigo leta (nosilec: MKL, 

Pionirska); 

 nagrada Kristine Brenkove – nagrada za izvirno slovensko slikanico (nosilec: 

Gospodarska zbornica Slovenije); 

 desetnica – nagrada za najboljše leposlovno delo (nosilec: Društvo slovenskih 

pisateljev); 

 Levstikova nagrada – nagrada za najboljše leposlovno delo (nosilec: Založba 

mladinska knjiga); 

 večernica – nagrada za najboljše izvirno slovensko leposlovje (nosilec: 

Časopisno založniško podjetje Večer); 

 nagrada Hinka Smrekarja – nagrada za najboljšo knjižno ilustracijo (nosilec: 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov); 

 najlepša knjiga sejma – nagrada za najbolje oblikovano knjigo (nosilec: 

slovenski knjižni sejem); 

 bele vrane/white ravens – uvrstitev v zbirko najboljših knjig z vsega sveta 

(nosilec: Internationale Jugendbibliothek iz Münchna). 
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e) Knjige so ustvarjalci tudi ovrednotili z ocenami: 

 

 »Odlično – izdaja v odlični meri ustreza kriterijem vrednotenja in po kvaliteti 

izrazito izstopa iz letne knjižne produkcije. 

 Zelo dobro – izdaja zadovoljivo ustreza kriterijem vrednotenja, še posebej pa 

izstopa po izvirnosti. 

 Dobro – izdaja zadovoljivo teži k estetski, etični, sporočilni ali kaki drugi 

vrednoti in je pomembna predvsem za utrjevanje brale kulture. 

 Pomanjkljivo – ocena združuje izdaje, ki sicer niso škodljive, a so založniško 

nekoliko nedodelane, da ne uspejo zadostiti kriterijem dobre knjige, in izdaje, ki 

jim manjka osnovni napor v smislu estetske, etične, sporočilne ali kake druge 

osnovne vrednote, s čimer izkazujejo nedoraslost ali zgrešenost založniškega 

cilja.« (Lavrenčič Vrabec in Mlakar Črnić, 2017, str. 34) 

 

f) Posamezen opis knjige na Seznamu poleg prej naštetega tvorijo še osnovni bibliografski 

podatki: 

 naslov; 

 ime avtorja/ice; 

 podatek, iz katere književnosti delo prihaja (npr. angleška, evropska, svetovna 

…); 

 ime prevajalca/ke (če je delo prevodna književnost); 

 ime ilustratorja/ke; 

 ime založbe; 

 ime zbirke (če je delo del zbirke); 

 ime avtorja spremne besede (če ima delo spremno besedo); 

 število strani; 

 anotacijo; 

 ključne besede; 

 drugi podatki – odvisno od posamezne knjige. 

 

2.1.3.3 Pregled razvoja Seznama 

1) Priporočilni seznam mladinskih knjig: izbor iz let 1991–1997 

Dela na Seznamu so razporejena po stopnjah, ki so bile takrat uveljavljene v Bralni znački, in 

sicer: I. (1.–2. razred), II. (3.–4. razred), III. (5.–6. razred) in IV. (7.–8. razred). Dodane so jim 

tudi starostne skupine: C (do 9. leta), P (od 10. leta dalje) in M (od 13. leta dalje). Dela na 

Seznamu imajo tudi bibliografske podatke in anotacijo. Ljudsko slovstvo so označili z oznako 

L. 

 

2) Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998: 

Avtorji so seznam razdelili v tri sklope, in sicer (1) leposlovne knjige, (2) poučne knjige in 

(3) knjige za pomoč pri branju. Leposlovje je razporejeno in označeno z enakimi starostnimi 

stopnjami in kategorijami kot predhodni Priročnik (I., II., III., IV. in C, P, M). Dela na 

Seznamu imajo, od tega leta dalje, poleg oznak za starostne stopnje vedno dodane 

bibliografske podatke, ključne besede in v večini tudi anotacijo. 
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3) Priporočilni seznam mladinskih knjig (izbor iz leta 1999): 

Seznam je razdeljen na (1) leposlovne knjige, (2) poučne knjige in (3) knjige za pomoč pri 

branju. Leposlovje je razporejeno po starostnih kategorijah, ki so enake kot leto poprej, dodani 

pa sta še dve kategoriji, in sicer knjige za otroke do 3. leta starosti in knjige za otroke nad 3. 

letom starosti. 

 

4) Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih: 

Priročnik, izdan leta 2001, je ohranil oznake del C, P in M, dodali pa so še oznako L za ljudsko 

slovstvo. Delitev na starostne stopnje se je ohranila, s tem da so leto prej dodani stopnji 

poimenovali še z dodatnima oznakama A-stopnja (leposlovje, primerno za tudi za starost do 

3. leta) in B-stopnja (leposlovje, primerno za starost 3–6 let). Dodali so tudi oznake za žanre, 

in sicer fantastična pripoved, znanstvenofantastična pripoved, spominska pripoved, 

zgodovinska pripoved, srhljivka, humor, živalska pripoved, pustolovska pripoved, 

ljubezenska pripoved, detektivka ter oznako za oklevajoče bralce. 

 
 

Slika 2.23: Slikovne oznake za žanre in oznaka za oklevajočega bralca (Mlakar, 2001) 

Sam Seznam prvič ni razdeljen po starostnih obdobjih (oznake za starosti so samo dodane 

posameznim opisom knjig), temveč na poglavja po temah, zvrsteh in žanrih (omenjeno tudi v 

naslovu Priročnika): 

 najznačilnejše, izstopajoče teme, literarni trendi (podpoglavja (1) problemske (tabu) 

teme, (2) fantastična pripoved (s podpoglavji znanstvenofantastična pripoved in 

čarovnice, čarovniki), (3) knjige, branje, pripovedovanje, (4) problemi najmlajših, (4) 

poučno-leposlovne slikanice in knjige za najmlajše in (5) spodbujevalne slikanice); 

 najpogostejši tematski sklopi glede na bralne interese (podpoglavja (1) živalska 

pripoved, (2) basni, (3) humor, (4) spominska pripoved, preteklost, (5) ljubezenska 

pripoved, (6) grozljivka); 

 literarna ustvarjalnost mladih;  

 poučne knjige; 

 nagrajene knjige.  
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5) Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino; izbor 

mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih: 
Oznake za starosti (CPM sistem in A, B, I., II., III., IV. stopnja) in oznaka L so ostale enake 

kot v predhodnem letu. Tudi oznake za žanre in znak za oklevajočega bralca so ohranili. 

Dodali so le oznako za žanr znanstvene pripovedi.  

 
Slika 2.24: Slikovna oznaka za nov žanr na Seznamu – znanstvena pripoved (Mlakar, 2002) 

 

Seznam je razdeljen na poglavja s podpoglavji (1) na sceni (popularne knjižne zbirke, knjižne 

zbirke za začetno branje, problemske (tabu) teme, etični problemi, knjige in branje), (2) med 

srcem in pištolo (fantastična, šaljiva, pustolovska, detektivska, spominska, ljubezenska 

pripoved), (3) pručka do police (problemi najmlajših, poučno-leposlovne knjige, igralne 

knjige, spodbujevalne slikanice, lahkonočnice, glasbene pravljice, božične pravljice, živalske 

pravljice in zgodbe, basni), (4) od bajke do uganke (poezija v verzih, uganke, dramska 

besedila, klasične umetne pravljice, sodobne umetne pravljice, ljudske pravljice, strip, 

antologija, ustvarjalnost mladih in najmlajših, ponatisi slovenskih avtorjev, mladinsko 

leposlovje od 15. leta dalje, poučne knjige). Dela so v poglavja razvrščali po naslednjem 

ključu: poglavje Na sceni – predstavljene so izstopajoče literarne smernice, poglavje Med 

srcem in pištolo – najpogostejši tematski sklopi po bralnih interesih, Pručka do police – 

poglavje, namenjeno otrokom, ki se šele srečujejo z branjem, in poglavje Od bajke do uganke 

– poglavje, namenjeno C-starostni stopnji. 

 

6) Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh 

in žanrih 

Na Seznamu tega leta so dodali dve novi oznaki, in sicer naslovniško odprta pripoved in 

življenjepisna pripoved.  

 

 
Slika 2.25: Slikovni oznaki za nova žanra – naslovniško odprta pripoved in življenjepisna pripoved (Mlakar, 2003) 

 

Pri oznakah za starost so dodali tudi kategorije za devetletno osnovno šolo, ki se je takrat 

uvajala: 

A-stopnja = primerno tudi za starost do 3 let; 

B-stopnja = primerno za starost od 3–6 let oz. 1. r. devetletke; 

I. stopnja = za 2. in 3. r. oz. za 1. in 2. r. osemletke; 

II. stopnja = za 4. in 5. r. oz. za 3. in 4. r. osemletke; 

III. stopnja = za 6. in 7. r. oz. za 5. in 6. r. osemletke; 

IV. stopnja = za 8. in 9. r. oz. za 7. in 8. r. osemletke. 

 

Pred seznamom so uvedli kratko razlago pojmov pri posameznem delu, ki pomagajo bralcu 

pri razumevanju seznama.  

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

18 

 

 
Slika 2.26: Izsek iz Priročnika, ki je posvečen razlagi oznak na Seznamu (Mlakar, 2003) 

Dela na Seznamu so razvrščena na enak način kot v predhodnem Priročniku, saj so imena 

poglavij po večini ostala enaka, so se pa, glede na lastnosti knjižnih del v obravnavanem letu, 

spremenila nekatera podpoglavja (zapisana v oklepaju): (1) na sceni (naslovniško odprte 

pripovedi, problemske teme), (2) med srcem in pištolo (fantastična in znanstvenofantastična 

pripoved, ljubezenska pripoved, detektivska pripoved in kriminalka, zgodovinska pripoved, 

grozljivka, šaljiva pripoved, pustolovska pripoved, spominska pripoved, živalska pripoved), 

(3) prva polica (začetno branje, ilustrirane knjige za najmlajše, ilustrirane poučno-leposlovne 

knjige), (4) pručka do police (pripovedne slikanice, poučno-leposlovne slikanice, igralne 

knjige, spodbujevalne slikanice, glasbene pravljice), (5) od bajke do uganke (klasične 

umetne pravljice, ljudske pravljice, legende, poezija v verzih, uganke, algoritmi, dramska 

besedila, strip, ponatisi, poučne knjige).  

Pomembna novost je tudi znak nasmejanega obraza s pripisom ne prezrite, ki označuje knjige, 

ki so vredne dodatne pozornosti.  

 

7) Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih 

Pri ureditvi Seznama tega leta v primerjavi z letom poprej ni prišlo do večjih sprememb. Nekaj 

manjših pa so, glede na potrebe izdanih knjig, uvedli pri razporejanju del v kategorije na 

Seznamu: (1) na sceni (poučno leposlovje), (2) med srcem in pištolo (problemske teme, 

fantastična in znastvenofantastična pripoved, ljubezenska pripoved/dekliški roman, 

detektivka in kriminalka za mladino, pustolovska pripoved, grozljivke, naslovniško odprta 

pripoved, spominska pripoved), (3) prva polica (začetno branje, ilustrirane knjige za 

najmlajše, pripovedne slikanice, spodbujevalne slikanice, glasbene pravljice), (4) od bajke 

do uganke (poezija, uganke, klasične umetne pravljice, dramska besedila, strip, basni, ljudsko 

slovstvo, ponatisi, ustvarjalnost najmlajših, poučne knjige). Na tem seznamu so izpustili 

anotacije knjig, ki jih ne priporočajo. V tem letu je tudi izpuščen znak nasmejanega obraza z 

oznako ne prezrite.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

19 

 

 

8) Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, 

zvrsteh in žanrih: 

Tega leta so uvedli dodatno starostno kategorijo, in sicer M+-stopnja, ki je namenjena knjigam 

za srednješolce. Stopnje nimajo več pripisa za osemletko, temveč so zraven samo starostne 

oznake za devetletno osnovno šolo. Uvedli so tudi nov žanr, in sicer športna pripoved ter 

posebno oznako posladek (posebej priporočene knjige). Oznake za oklevajočega bralca niso 

ohranili. Tako kot prejšnje leto so anotirana le dela, ki jih priporočajo (označene kot posladek). 

 

 

 
Slika 2.27: Oznaki za športno pripoved in posladek (Mlakar, 2005) 

 

Razporeditev knjig po poglavjih na Seznamu je enaka kot v predhodnih letih, so se pa ponovno 

spremenila podpoglavja, in sicer glede na potrebe v danem letu. Knjige so razporejene na 

naslednji način: (1) na sceni (fantastična proza), (2) pručka do police (spodbujevalne slikanice, 

pripovedne slikanice, za začetno samostojno branje, ilustrirana knjiga za otroke, zbirke 

pravljic in zgodb), (3) med srcem in pištolo (strip, pustolovska proza, ljubezenska proza, 

problemska proza, spominska in druga klasična proza), (4) lestev do police (poezija, 

dramatika), (5) mali vedež (poučno leposlovje, poučne knjige). 

 

9) Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh in žanrih 

V tem Priročniku so opustili oznake za fantastično, zgodovinsko in pustolovsko pripoved 

oziroma se takšna dela v tem letu niso uvrstila na Seznam. Ohranili so znak nasmejanega 

obraza, s tem da so ohranili le poimenovanje posebej priporočene knjige (ne imenujejo ga več 

posladek). Pri razporejanju knjig na Seznam so se odrekli prvemu poglavju – na sceni. Pri 

podpoglavjih pa je prišlo do sprememb le v poglavju med srcem in pištolo, v katerega so 

uvrstili podpoglavja strip, pustolovska pripoved, fantastična pripoved, problemska pripoved, 

ostala pripoved in literarna ustvarjalnost otrok. 

 

10) O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 

2006 po temah, zvrsteh in žanrih 

Ponovno se pojavijo dela z oznako zgodovinska pripoved. Uvedejo še dve novi oznaki, in 

sicer P – pravljica in S – slikanica. 

 

 
Slika 2.28: Novi oznaki – znak za pravljico in slikanico (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2007)  

Zbirke pravljic in zgodb so premaknili iz poglavja pručka do police v lestev do police. V 

poglavju pručka do police so opustili podpoglavje, namenjeno začetnemu branju. V poglavju 

med srcem in pištolo pa ni poglavja o literarni ustvarjalnosti otrok.  
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11) Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih 

Pri razporejanju v starostne skupine so skupino M+ s knjigami, primernimi za srednješolce, 

preimenovali v 4. stopnjo. Oznaki P so dodali še poimenovanji klasična in ljudska pravljica. 

Namesto nasmejanega obraza pa so uvedli nov znak – zlata hruška, ki označuje posebej 

priporočene knjige.  

Poglavju pručka do police so dodali podpoglavje pesmi in uganke za otroke. V poglavju lestev 

do police so namesto podpoglavja zbirke pravljic in zgodb uvrstili podpoglavje antologije in 

mešane zvrsti, v poglavju med srcem in pištolo so v tem Priročniku podpoglavja zbirke 

ljudskih in avtorskih pravljic, strip, pustolovske pripovedi, fantastične pripovedi in realistične 

pripovedi vsakdana. Poglavje mladi vedež pa ima dodano še podpoglavje dodatek.  

 

12) Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2008 

V tem letu so uvedli novost pri oznaki zlata hruška, saj so uvedli tri stopnje (in ne samo eno 

kot v predhodnih Priročnikih) – tri hruške je oznaka za najboljšo knjigo leta – dobitnico zlate 

hruške, dve hruški je oznaka za opazno dobro knjigo, ena hruška je oznaka za primerno 

knjigo leta. Anotirane so knjige, označene z dvema ali tremi hruškami. Na seznamu so tudi 

dela, ki niso označena z nobeno od hrušk, kar pomeni, da so neprofesionalno izdelane oziroma 

literarno nezrele. 

  
Slika 2.29: Oznake za kakovost (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009) 

 

Spremenili so tudi grafično podobo oznak za žanre. V primerjavi s prehodnim priročnikom je 

oznak manj, opustili so oznake za znanstveno, živalsko in življenjepisno pripoved. 

 

 
Slika 2.30: Nova podoba oznak za žanre (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2009)  

Manjše spremembe so uvedli tudi pri imenih podpoglavij. Poglavja tako vsebujejo naslednje 

razvrstitve del: (1) Pručka do police (igroknjige, slikanice, zgodbice, pesmice in uganke), (2) 

Med srcem in pištolo (zbirke pravljic, stripi, prigode, izmišljije, fantastika, resničnost), (3) 

lestev do police (mešane pripovedi, poezija), (4) mladi vedež (poučne knjige), (5) dodatki 

(literarna ustvarjalnost otrok in šolski literarni projekti, potrošne izdaje). 
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13) Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2009 

V tem letu so avtorji Priročnika ponovno ponudili novo grafično podobo oznak in dodali tiste, 

ki so bile potrebne glede na knjižno produkcijo tistega leta (problemka, dramska, potopisna, 

pustolovska in znanstvena pripoved). Odstranili so oznako za šaljivo pripoved. 

 

 
Slika 2.31: Prenovljena podoba oznak za žanre (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010) 

V poglavju pručka do police so opustili podpoglavje pesmice in uganke, v poglavju med srcem 

in pištolo podpoglavja prigode in izmišljije, v poglavju lestev do police so nadomestili 

poglavje mešane pripovedi s poglavjem dramatika, v dodatku pa je namesto potrošnih izdaj 

podpoglavje nevrednotene izdaje.  

 

14) Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010 

V tem Priročniku so se ponovno odločili samo za eno stopnjo ocene z zlato hruško, in sicer 

so ponovno uvedli znak hruške kot oznako za odlično knjigo leta – dobitnico zlate hruške. 

Dodali so tudi žanrske oznake – ljudsko slovstvo, otroški roman, prazniki in vojna pripoved. 

Grafično so prenovili kazalo, iz katerega razberemo razporeditev del na Seznamu. Dodali so 

mu sličice in ga preoblikovali v tabelo. Ohranili so enaka poglavja in podpoglavja kot v 

predhodnem letu. 

 
Slika 2.32: Nova podoba kazala (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2010) 
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15) Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2011 

Dela niso kazala na potrebo po oznaki za otroški roman, praznike, športno pripoved in 

znanstveno pripoved. Dodali pa so dve novi oznaki – šaljiva in šolska pripoved. 

 

 
Slika 2.33: Oznaki za nova žanra (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) 

Pojavila se je še ena pomembna novost, in sicer ocenjevalna lestvica: 

 ODLIČNO: Sem so se uvrstila dela, ki po mnenju uredniškega odbora v odlični meri ustrezajo 

kakovostnim kriterijem vrednotenja. Po vsebini in izvedbi izstopajo iz nabora, zato so jih 

uvrstili med odlične izdaje leta ter jim dodelili znak zlata hruška.  

 ZELO DOBRO: Mednje so uvrstili knjige, ki so zadovoljivo ustrezale kriterijem, izstopale pa 

so po kaki izvirnosti, zato so takšna dela uvrstili med zelo dobre izdaje tega leta. 

 DOBRO: V dobre izdaje leta so uvrstili knjige, ki zadovoljivo težijo k estetski, izvirnostni, 

humanitarni ali kaki drugi osnovni človeški vrednoti.  

 POMANKLJIVO: Dela v tej kategoriji so sicer neškodljiva, a so založniško nedodelana in 

posledično ne uspejo zadostiti kriterijem dobre knjige. 

 POGREŠLJIVO: Knjigam manjka osnovni napor, da bi težila k estetski, humanitarni ali kaki 

drugi osnovni človeški vrednoti oziroma nedvoumno izkazujejo vsestransko nedoraslost ali 

zgrešenost založniškega cilja. 

V tej izdaji so ponovno spremenili grafično podobo kazala. Poglavja in podpoglavja ter s tem 

razporeditev knjig na Seznamu pa so ostala enaka kot v predhodnem letu. 

 

 
Slika 2.34: Prenovljena podoba kazala (Lavrenčič Vrabec in Mlakar, 2012) 
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16) Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: Pregled 

knjižne izdaje za mladino iz leta 2012 

Edina novost tega leta je bila, da so knjige na seznamu, ki so bile označene z zlato hruško, 

morale izpolnjevati dva kriterija, in sicer da je delo odlična knjiga leta ter da je novost.  

 

17) ¿60:40?: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: Pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2013 

V izdaji tega leta ni bilo večjih sprememb pri označevanju in razporeditvi knjig na Seznam.  

 

18) Človeknejezise: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2014 

Pri oznakah za žanre so opustili oznako za dramsko književnost, dodali pa so biografsko, 

otroški roman, ekološko, športno in znanstveno. Poglavje dodatek so preimenovali 

nevrednotene. 

 

19) Od gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2015 

Pri razporejanju del na Seznam so v poglavje Lestev do police dodali še dramatiko in iz le-

tega izpustili poglavje nevrednotene. Pri oznaki za zlato hruško so opustili dopis, da je ta znak 

dodan samo novostim. 

 

20) Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2016 

Seznam tega leta je kot najbolj aktualen opisan podrobneje kot ostali in zato predstavljen v 

samostojnem poglavju (2. 1. 3. 2. Sestava seznama). 
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Tabela 2-2 Pregled bistvenih komponent Seznamov 

Preglednica je namenjena pregledu bistvenih sestavin Seznamov od izida prvega (1998) do 

zadnjega izdanega (2017). 

                                                      
4 V Tabeli so, zaradi preglednosti, uporabljene krajše verzije naslovov. Celotni naslovi so dostopni na 

strani 12. 

naslov Priročnika4 

Sestavni deli seznama 
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st
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je
 

1.  

Priporočilni 

seznam mladinskih 

knjig: izbor iz let 

1991–1997 

✔ ✔       

st. po takrat uveljavljenih 

st. v Bralni znački 

2.  
Priporočilni 

seznam mladinskih 

knjig iz leta 1998 
✔ ✔ ✔      

3 sklopi Seznama (lep., 

poučne in knj. za pomoč 

pri branju), naprej se 

delijo še po starostnih 

stopnjah 

3.  

Priporočilni 

seznam mladinskih 

knjig (izbor iz leta 

1999) 

✔ ✔ ✔      

Dodana še starostna 

stopnja za otroke do 3. 

leta in nad 3. letom 

starosti 

4.  
Med tabuji in 

fantastiko 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

Dodana skupina L za 

ljudsko slovstvo. 

Stopnji, dodani 

predhodno leto, dodatno 

poimenujejo: A-stopnja 

in B-stopnja. 

Sklopi seznama niso več 

razdeljeni na starostna 

obdobja, temveč na 

poglavja po temah, 

zvrsteh in žanrih. 

5.  
Lov na klone in 

superjunake 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

Uvedejo razdelitev S na 

poglavja in podpoglavja. 

6.  
Kozmični poljubi 

vzporednih svetov 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Dodane kategorije za 

devetletno OŠ. 

Dodana oznaka  s 

pripisom ne prezrite. 

7.  

Pravljični vrtovi, 

seznami želja in 

druge dobre 

zgodbe 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

Opuščene so anotacije pri 

knjigah, ki jih ne 

priporočajo. 

Opustijo oznako . 
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Iz preglednice lahko razberemo, da so ustvarjalci Seznam z leti nadgrajevali in mu dodajali 

vedno več postavk. Opaziti je, da Seznam z leti postaja vedno bolj dodelan, iz njega pa lahko 

pridobimo vedno večjo količino uporabnih podatkov. 

8.  Klicarji zvezd ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Uvedena starostna 

stopnja M+. 

Ni več pripisa za 

osemletko. 

Oznaka  pomeni 

posladek (posebej 

priporočene knjige). Ni 

več oznake za 

oklevajočega bralca. 

9.  Padci in igre ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Oznaka  ni več 

posladek, samo dopis 

posebej prip. knjige. 

10.  
O niču, odejah in 

koncu sveta 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Uvedejo dve novi oznaki 

(P – pravljica in S – 

slikanica). 

11.  
Polet nad črtasto 

pižamo ali pogum s 

ptičje perspektive 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

M+ stopnjo preimenujejo 

v 4. stopnjo. 

Oznaki P dodajo še 

poimenovanji klasična in 

ljudska. 

Namesto  znak zlata 

hruška. 

12.  
Pogled na drugo 

stran 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 

Tri stopnje ocene (do tri 

zlate hruške). Anotirane 

so knjige z dvema ali 

tremi hruškami.  

Na S tudi dela brez ocene 

s hruško – 

neprofesionalno 

izdelane/literarno nezrele.  

13.  Ozvezdje knjiga ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 
Nova grafična podoba 

oznak. 

14.  
Geneze – poti v 

bistroumne 

nesmisle 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Ponovno samo ena 

stopnja ocene (ena zlata 

hruška). 

15.  Algoritem arene ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Uvedejo ocenjevalno 

lestvico. Ohranijo zlato 

hruško. 

16.  
Ekvilibristika 

branja 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

 

17.  ¿60:40? ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  

18.  Človek ne jezi se ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 
 

19.  Od gnezd do zvezd ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Pri oznaki za zlato hruško 

opustijo dopis, da je znak 

dodan samo novostim. 

20.  Odklenjeni kriki ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Uvedena oznaka za 

prenovljeno izdajo. 

Oznaki za zlato hruško se 

pridružijo še oznake za 

ostale nagrade. 
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2.2 Tabujske tematike v slovenski mladinski književnosti 
Predstavljeni Priročniki ponujajo kakovostno izhodišče za raziskavo aktualnih tem v mladinski 

književnosti v slovenskem prostoru. Ena od izstopajočih je tudi tabujska tematika. Že v 

Priročniku iz leta 2001 ugotavljajo, da je v letu 2000 poleg fantastične pripovedi izstopala 

realistična pripoved z vsemi problemskimi in tabu temami, ter dodajajo, da je že v devetdesetih 

letih opazen izrazit trend ubesedovanja tabu tem (Mlakar, 2001). Trditev nam je ponudila 

izhodišče za nadaljnjo raziskavo te tematike, zato smo se v drugem delu teoretičnega dela 

osredinili na raziskovanje tabujskih tematik v slovenski mladinski književnosti. 

2.2.1 Opredelitev mladinske književnosti 

Mladinska književnost je pojem, ki ga različni avtorji različno opredeljujejo. Že pri samem 

poimenovanju prihaja do razlik. Najpogosteje je možno zaslediti poimenovanja: mladinsko 

slovstvo, mladinska literatura, otroška in mladinska književnost (Kobe, 1987). Mladinska 

književnost je podpomenka književnosti. M. Kobe (1987) kot bistveno determinanto, ki 

mladinsko književnost uvršča v književnost kot celoto, izpostavlja pojavnost pestrosti literarnih 

zvrsti in oblik – razvila se je namreč v vseh treh literarnih zvrsteh: epiki (pripovedni prozi), 

liriki (poeziji) in dramatiki. 

Za namene magistrske naloge smo se odločili slediti definicijama Sakside in M. M. Blažić: 

Saksida (1994, str. 45) definira mladinsko književnost kot »podtip književnosti, njen integralni 

del, ki se od nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je bralcu do 

starostne meje osemnajst let«. Ugotavlja, da ima dve podpomenki – otroško in mladinsko 

književnost. Prva je namenjena otrokom, druga najstnikom, med sabo pa se razlikujeta po 

socialnem izkustvu bralca. Poimenovanje otroška književnost je smiselno do petega razreda 

osnovne šole. Otroška književnost pa se kljub ločevanju uvršča pod nadpomenko mladinska 

književnost (prav tam). V kasnejšem delu Saksida definicijo dopolni še z razlago, da se 

mladinska književnost od nemladinske književnosti loči po oblikovnih in vsebinskih 

značilnostih – motivi, teme, žanri. Opozori na to, da se kot mladinsko književnost smatrajo 

dela, namenjena bralcu do starostne meje osemnajst let; najbolj kakovostna dela pa nagovarjajo 

tudi odraslega bralca (Saksida, 2001a). 

Avtor mladinske književnosti je običajno odrasla oseba, ki se vživi v otroka/mladostnika in 

njegov svet. Saksida snov kot zunajliterarno gradivo deli na dve vrsti: (1) avtor sprejema snov 

iz lastnega izkustva – osebna-doživljajska snov (to so osebne zaznave, nezavedne želje, ideje, 

domišljija – iz vsega, kar je potrebno za sestavo literarnega dela, in (2) avtor sprejema snov iz 

neosebne tradicije – neosebna-tradicijska snov (prav tam).  

M. M. Blažić mladinsko književnost razdeli na definicije z vidika stališč: 

 Definicija mladinske književnosti s stališča naslovnika: Prva definicija je s stališča 

literarne vede. »Mladinska književnost je književnost, ki ima za predmet proučevanja 

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

7). Druga definicija pa je s stališča namena in naslovnika, saj je »mladinska književnost 

področje literarne vede, ki ima za predmet proučevanja mladinsko književnost oz. 

književnost za mlade naslovnike od rojstva do 18. leta« (Blažić, 2011, str. 7). 

 Definicija mladinske književnosti s stališča namena – mladinsko branje: M. M. Blažić 

ob tem navaja tretjo definicijo, in sicer s stališča recepcije. V mladinsko književnost 

namreč uvrščamo tudi besedila, ki so v osnovi napisana za odrasle, znotraj procesa 

literarne recepcije pa so postopoma postajala mladinsko branje (prav tam). 
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Oba avtorja torej navajata, da je mladinska književnost tista književnost, ki je napisana in 

namenjena branju mladih do osemnajstega leta, oba pa omenjata tudi izjeme, kot je literatura, 

prvotno namenjena odraslim, berejo pa jo otroci in obratno. 

2.2.2 Umestitev tabujske književnosti 

V literaturi je mogoče najti različne delitve mladinske književnosti. Posledično tudi avtorji na 

različne načine umeščajo tabujsko književnost. V magistrski nalogi smo se osredinili na delitve 

mladinske proze. Izstopajoči sta klasifikaciji Sakside (delitev glede na pravljičnost/resničnost) 

in D. Haramija (delitev glede na dolžino). 

Saksida (2001a) deli mladinsko prozo na podlagi tega, kako resnična/pravljična je. V osnovi jo 

razdeli na dve skupini – iracionalna (neresničnostna) proza in realistična (resničnostna) 

proza.  

Iracionalno prozo dalje deli na (1) klasično umetno pravljico, pripovedko, basen; (2) živalsko 

pravljico; (3) nesmiselnico; (4) sodobno pravljico (kratko in daljšo – sodobna pripoved). 

Realistično prozo pa razdeli na (1) pripoved s človeškimi osebami; (2) živalsko zgodbo; (3) 

avtobiografsko pripoved in (4) zabavno oz. trivialno pripoved (Saksida, 2001a).  

Po Saksidi bi torej tabujsko književnost uvrstili pod resničnostno prozo in podkategorijo 

pripoved s človeškimi osebami. V le-tej je glavni junak otrok oziroma mladostnik, tematika v 

pripovedi pa kaže na aktualno dogajanje v otrokovi/mladostnikovi okolici. Razpoloženje lahko 

nakazuje vedro pripoved o vsakdanjosti mladine oziroma konfliktno/tragično soočenje 

mladostnika z vrstniki (prav tam).  

D. Haramija (2012) mladinsko prozo razdeli na tri podtipe – kratka proza, srednje dolga 

proza in dolga proza.  

Pod kratko prozo uvršča: (1) kratko realistično prozo (zgodovinska kratka zgodba, spominska 

kratka zgodba, potopisna kratka zgodba, detektivska kratka zgodba, socialno-psihološka kratka 

zgodba, ljubezenska kratka zgodba) in (2) kratko fantastična proza (pravljica, kratka fantastična 

zgodba, kratka znanstvenofantastična zgodba, mit ali bajka in legenda, pripovedka in basen).  

Pod srednje dolgo prozo uvršča: (1) realistično pripoved ali povest, (2) srednje dolgo 

fantastično prozo (znanstvenofantastično pripoved, fantastično pripoved in klasično fantazijo).  

Med dolgo prozo pa po D. Haramija spadajo: (1) realistični roman (zgodovinski mladinski 

roman, avanturistični mladinski roman, ljubezenski mladinski roman, roman 'v kavbojkah' 

(jeans roman) in socialno-psihološki roman) in (2) dolga fantastična proza (fantastični roman, 

znanstveno-fantastični roman in sodobna fantazija). 

Po D. Haramija pa tabujska književnost lahko spada v različne podvrste, in sicer v kratko 

realistično prozo, podzvrst socialno-psihološko kratko zgodbo, realistično pripoved ali povest 

in realistični roman, podzvrst socialno-psihološki roman. Med vsemi naštetimi pa lahko 

najdemo podobno rdečo nit. Kratka realistična proza ima vložke humornih elementov, glavni 

liki odraščajo in se spopadajo s specifičnimi lastnostmi nekega obdobja (Haramija, 2005). 

Socialno-psihološka kratka zgodba posega v območje družbenega dogajanja in intimnih 

razmerij glavnega lika do okolice in samega sebe. Glavni lik se sooča s specifičnimi problemi, 

izpostavljen je različnim spremembam, tudi zlorabam. Lahko se sreča s smrtjo, odvisnostjo, 

boleznijo, nasiljem in podobnim. Ti ključni dogodki ga pa zaznamujejo za celotno življenje 

(Haramija, 2012). Realistična pripoved je srednje dolga pripoved, ki se bistveno ne razlikuje od 

romana, niti od dolge novele in je zato nadomestek za te zvrsti oziroma njihova manj dovršena 

različica (Kos, 2001 v (Haramija, 2005)). Realistični roman (za katerega uporabljajo tudi 
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poimenovanje mladinski roman) pa ima precej natančno opisan glavni literarni lik – t. j. 

mladostnik v težavnem pubertetnem obdobju, književni čas in prostor sta natančno določljiva, 

ni večje večplastnosti, pripovedovalec je (najpogosteje) prvoosebni – glavni literarni lik, 

pogosto naslovni lik, ki pripoveduje o svojem življenju (Haramija, 2005).  

Ne glede na to, katero izmed predstavljenih teorij izberemo za umeščanje tabujske književnosti, 

pri obeh že v poimenovanjih zvrsti najdemo nakazovanje na resničnost/realnost. Realizem v 

mladinski prozi so besedila, ki se gibljejo v »okvirih izkustveno preverljivega sveta« (Kobe, 

1987, str. 165). Na mladinsko realistično prozo pa M. Kobe pogleda z vidika starosti bralca in 

literarnega lika ter jo razvrsti v tri modele: 

1. model (bralec od zgodnjega otroštva do osmega/devetega leta starosti): Glavni lik je 

sodoben mestni otrok, ki je v predšolski ali šolski dobi. Dogajanje je v družinskem krogu, 

družbeno okolje pa igriške, šola ali vrtec. V besedilih se teme dotikajo otrokovih drobnih 

zagat. 

2. model (bralec v starostnem razponu med desetim in dvanajstim letom, obeh spolov): 

Dogajanje je v okolju mladine in vrstnikov teh let. Značilno je ubesedovanje odraščanja 

in vedenja. Najdemo dva tipa besedil: (1) prikazovanje neproblematičnega šolskega 

vsakdana in (2) prikazovanje zaostrenih odnosov z individualiziranim načinom 

pripovedovanja. 

3. model (bralec je v obdobju dozorevanja med petnajstim in osemnajstim letom): 

Protagonisti so sodobni mestni mladostniki in mladostnice. Pripovedi so napisane v 

značilni prvoosebni obliki. Vključen je sleng. Dela provokativno prikazujejo 

mladostniški svet. Vsebina se nanaša na ostrejše konflikte, stiske so globlje, slogovno je 

prisotna retrospektiva, raba notranjega monologa. Dela imajo značilnosti modernega 

romana. Pogosto so ti romani tudi 'crossover' literatura (prehodna literatura), saj se avtorji 

pogosto močno približajo zahtevnosti pisanja za odrasle (Kobe, 1987).  

V vseh omenjenih teorijah do neke mere lahko prepoznamo značilnosti tabujske književnosti, 

vendar so le-te širši pojem, katerih le določen del zajema tudi tabujska književnost s svojimi 

značilnostmi.  

 

2.2.3 Opredelitev tabujske književnosti in značilnosti 

2.2.3.1 Poimenovanje tabujske književnosti 

Tako kot ni enotnosti pri opredeljevanju mladinske književnosti in posameznih zvrsti le-te, tako 

tudi avtorji poljubno opredeljujejo tabujsko književnost. V literaturi tako najdemo različna 

poimenovanja kot tudi različne definicije. V tuji literaturi se takšno mladinsko leposlovje 

označuje s termini »New Realism, Problem Novel, Contemporary Problem Novel, Problem 

Books, Hard-Hitting Novel, Sinful Children's Books, Controversial Books …« (Lavrenčič 

Vrabec, 2001, str. 45). Prevedli pa bi jih lahko kot »novi realizem, problemski roman, sodobni 

problemski roman, 'udarni' roman, grešne otroške knjige, kontroverzne (sporne) knjige« 

(prav tam). Tudi v Priročnikih MKL v letih izdajanja niso bili enotni pri poimenovanju te vrste 

literature, saj se literatura s to vsebino pojavlja pod deskriptorji problemka, tabu, realistične 

pripovedi vsakdana, problemi najmlajših, problemska pripoved in problemske teme. Za namene 

magistrske naloge smo se odločili za poimenovanje tabujska književnost, z namenom boljšega 

razumevanja tega tipa književnosti pa se bomo dotaknili tudi nekaterih ostalih poimenovanj in 

definicij te književnosti. 
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2.2.3.2 Definiranje tabujske književnosti 

Bistveno pri definiranju tabujske književnosti je opredeliti, kaj tabu v književnosti sploh je. 

Osnovno razlago nam poda SSKJ, ki pod drugo točko ponuja definicijo, da je tabu v 

književnosti »stvar, ki se ne sme kritično obravnavati« (SSKJ, 1994, str. 1372).  

Termin tabujska literatura se torej navezuje na samo pojmovanje tabuja (Višček, 2014). Za tabu 

navaja definicijo: »Tabu je spontana kodirana praksa, ki vzpostavlja besednjak prostorskih 

omejitev ter fizičnih in verbalnih signalov, katerih namen je pregrajevanje ranljivih odnosov. 

Grozi s posebej določenimi nevarnostmi v primeru, da kodeks ne bo spoštovan« (Douglas, 2010 

v (Višček, 2014, str. 65). 

Saksida je tabu razdelal v treh točkah: 

»1. Tabu izhaja iz nasprotja med tem, kar odrasli od otroka pričakujejo, in tem, kar ''otrok'' (v 

stvarnosti dejansko, v književnosti pa seveda zgolj kot domišljijska tvorba) izreka in česar 

bi od njega »ne pričakovali«. 

2. Tabu je tudi v nasprotju z določitvijo funkcije besedila; pričakovani (ponarejeni) 

vzgojnosti in spodobnosti kot besedilnima kategorijama je nekaj »zoprno«. 

3. Tabu je predvsem vsebinska kategorija v besedilu (»naturalia«).« (Saksida, 2001b). 

Torej o tabujski literaturi lahko govorimo šele takrat, ko problem ali način predstavitve skozi 

tekst ali ilustracijo postaneta tabujska. Največkrat so bralci sami tisti, ki oblikujejo konstrukt 

primernosti (prav tam). Potrebno je poudariti, da je tabu »zelo subjektivno orientiran in povezan 

z nasprotji med odraslim in otrokom ter strahom pred prenosljivostjo« (Višček, 2014, str. 65). 

Predstave o tabujih so torej subjektivna kategorija, odvisna od posameznika do posameznika in 

na primer od njegove pripadnosti določeni skupnosti ali skupini (Kos, 2014). »Književni 

problemi in posledično tabuji se torej vedno pojavijo v kontekstu družbe, njenega pojmovanja 

vzgoje, javne šole, učiteljeve avtoritete in strokovne avtonomije, pa tudi ideologije in (morda 

celo) politike.« (Saksida, 2014, str. 26). Zanimivo pa je, kako nekateri mladinski romani glede 

na obravnavane teme vzbujajo zgražanje in ogorčenje, medtem ko se v realnosti v dotične tabuje 

nihče ne obregne (Vidmar, 2014). »Kar je tabu za ene, ni nujno tabu tudi za druge.« (Kos, 

Tabuji v domači mladinski književnosti, 2014, str. 36). G. Kos na primer navaja, da so javne 

polemike ob nekaterih delih pokazale, da so tabu za nekatere že vulgarizmi, medtem ko se drugi 

zdrznejo šele ob prizorih nasilja, drogiranja, samomora ipd. Torej ene zmoti že sama omemba 

dejanja, spet druge nazornejši opisi. Opozarja tudi, da s tem misli predvsem (nekatere) starše in 

pedagoške delavce in druge odrasle bralce, ki imajo v nasprotju z avtorji, mladimi bralci, 

literarnimi kritiki in drugimi strokovnjaki pogosteje težave s tabuji v literaturi, saj prav oni 

marsikatero temo opredelijo/ocenijo kot tabu in do obravnave le-te zavzamejo odklonilen 

odnos. Takšni bralci (avtorica jih imenuje problematični bralci) pogosto problemsko literaturo 

razumejo kot tisto, s katero imajo sami probleme (prav tam). Nimajo samo bralci različnih 

pogledov na to, kaj je tabu, temveč tudi pisatelji. Gombač (2014) na primer zase trdi, da kljub 

temu da je spoštoval pisateljske kolege, ki so pogumno rušili tabuje, pa ima sam zase občutek, 

da je pri svojem pisanju težil le k tankočutnemu opisovanju sveta skozi otroške oči, zato je bil 

ob kritikah, da so njegovi verzi sporni, zelo začuden.  

Pomembno je tudi potegniti ločnico med tabuji, ki so prisotni v družbi, in tabuji v mladinski 

književnosti, saj slednji uspešno »pokrivajo« vse družbene tabuje in predsodke, obenem pa se 

jih drži železni repertoar pedagoško-moralnih postulatov. Mladostniki se ves čas srečujejo s 

tabuji, saj so tabu skorajda vsa temeljna eksistencialna vprašanja v družbi. Odrasli majo za 

otroke romantično predstavo o primernih delih za otroke in mladino, čeprav so se določena dela 
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zamerila že njim samim. Otroci in mladostniki zato zahtevajo njim primerna dela. Odrasli pa 

njihovi presoji pogosto ne zaupajo (Vidmar, 2014). 

Pri tabuju ne gre le za en način pisanja, temveč je tabu tako izrazna kot tudi vsebinska prvina – 

pojavi se torej lahko na ravni besed ali ravni vsebine. O izraznem tabuju je mogoče govoriti, ko 

tema besedila ni v nasprotju s pričakovanji bralca, preseneti pa jih predvsem raba besed 

(ekspresivni kvalifikatorji takšne označujejo kot vulgarne, torej kot »nespodobne in prostaške«, 

ali kot slabšalne). Pogosto gre pri tem za otroško jezikovno-predstavno igro, v kateri se 

pojavljajo tabu besede. O tabujih na ravni vsebine pa govorimo takrat, ko besedila vključujejo 

tabujske teme (smrt, nasilje, samota). Pri pisanju tukaj ni »nespodobnih besed«, presenečenje 

vzbujajo le pojmi, povezani s temo (npr. bolezen, rana, strah) (Saksida, 2001b). 

Tabujsko književnost v slovenski strokovni literaturi pogosto poimenujejo tudi problemska 

književnost. Saksida (2014) se sprašuje, kdaj lahko govorimo o eni in kdaj o drugi in ali na 

podlagi česa je mogoče oboje povezati oziroma razločevati. Zastavi si tudi vprašanje ali je 

možno, da gre za tabujsko, ne pa tudi za problemsko in obratno. Ugotovi, da se na prvi pogled 

meja riše predvsem v razmejevanju »zgolj« literarnega od družbenega (če je to dvoje sploh 

možno dosledno ločiti). Problemski roman je torej bolj oznaka za posebno vrsto romana z vsemi 

prej naštetimi lastnostmi, medtem ko na drugi strani oznaka tabujsko izhaja iz razmerja med 

književnostjo in družbo (med vrednotami, ki jih bralec prepoznava v besedilu in tistimi, ki jih 

zagovarja v vsakodnevnem življenju). Tabujsko je za bralce tisto, kar se jim zdi v kompleksnem 

in družbeno pogojenem sprejemanju (doživljanju, razumevanju in vrednotenju) književnih 

besedil za (mladega) bralca nesprejemljivo/neprimerno, zato je podvrženo bolj ali manj 

neposredni (samo)cenzuri. Ponovno pa opozarja, da je povezovanje vsebine – problemskih tem 

in družbenega odziva z označevanjem besedil s problemsko temo kot neprimernih, tabujskih, 

vseeno prepovršno, saj se cenzorski posegi pogosto osredotočajo predvsem na jezik. 

Pomembno vlogo pri določanju tabujskosti tega ali onega besedila ima tudi prevladujoče 

razpoloženje v besedilu. 

G. Kos (2014) se je v svojem prispevku prav zaradi ugotovitve, da ima vprašanje, kaj je tabu, 

toliko različnih odgovorov, raje odločila za uporabo terminov problemske teme in problemska 

literatura (pri tem pa poudarja, da se termina tabujsko in problemsko ne izključujeta, saj so za 

marsikoga določene problemske teme tudi tabu). Avtorica problemske teme dojema kot 

literaturo, »ki svojo fabulo osredišči okoli objektivno gledanega eksistencialnega problema, ki 

mladostniku predstavlja hude duševne ali telesne stiske, pogosto do takšne mere, da je ogroženo 

tudi njegovo življenje« (Kos, Tabuji v domači mladinski književnosti, 2014, str. 37). Avtorica 

podrobneje razdela slovenski mladinski problemski roman. Natančen opis značilnosti le-tega 

pa nam pomaga do bolj razdelane predstave o mladinski književnosti. 

Slovenski mladinski problemski roman je »tisti del domače romaneskne mladinske produkcije, 

ki si za izhodišče vzame problemsko temo oziroma v center svojega zanimanja in pripovedi 

postavi problem, ki bistveno zaznamuje življenje najstniškega protagonista« (Kos, 2013, str. 

5). S problemom ima v mislih »kompleksen, zahteven, eksistencialen problem, ki grobo in 

usodno zareže v protagonistovo življenje, ki je spričo tega pogosto tudi resno ogroženo« (prav 

tam). Gre torej za problem, ki to ni le z vidika mladostnikovega lastnega dojemanja (npr. 

nesrečna ljubezen, spori s prijatelji in družino), temveč je to problem tudi objektivno gledano 

(npr. nasilje, zdravstvene težave). 
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Značilnosti slovenskih mladinskih problemskih romanov: 

1. Splošno:  

 Romani spadajo pod realistično mladinsko prozo. 

 Avtorji obravnavajo konfliktne, pogosto krizne situacije/stanja. Situacije/stanja 

se nanašajo na aktualne probleme, ki zadevajo sodobno življenje mladostnikov 

– bistveno pa je, da gre za resne, objektivne probleme in ne subjektivne težave 

posameznika. 

 V besedilih je močno poudarjena spoznavna funkcija – avtorji se problemov 

namreč lotevajo tako, da sistematično obdelajo njihove vzroke in/ali posledice 

ter faze, pri čemer pa so pogosto zelo eksplicitni. Takšen način pripomore, da se 

bralec z njimi seznani pobližje. 

 Kompozicija bazira na progresivnem zapletu.  

 Pogosti so žanrski hibridi (žanrski sinkretizem) z ljubezensko tematiko.  

 Značilna je nenaivnost. 

 Kvaliteta niha med podpovprečnim in umetniško ambicioznim; praviloma pa 

spoznavna in etična funkcija močno nadvladata estetsko (še posebno literarno 

najšibkejša besedila stojijo na meji med leposlovjem in stvarno literaturo). 

 

2. Protagonist: 

 Pripovedi so v večini prvoosebne, včasih tretjeosebne (le izjemoma 

drugoosebne; izjemoma pripovedovalec tudi ni protagonist, ampak odrasla 

oseba). Prvoosebni pripovedovalec s subjektivnim pogledom pripomore k 

čustveni intenzivnosti in napetosti prebranega.  

 Osrednji lik se sooča s hudimi eksistencialnimi stiskami. 

 V večini prihajajo iz disfunkcionalnih družin in so pogosto žrtve (samih sebe, 

družine, družbe ipd.). 

 Težišče dogajanja je pomaknjeno v protagonistovo notranjost. 

 Osrednji lik je najstnik, običajno v srednješolskih/gimnazijskih letih. 

 Vsa akcija protagonistov je usmerjena v iskanje lastne identitete.  

 Osrednje osebe so pogosto ženskega spola. 

 Običajno je en sam. 

 Ne dojemajo se kot odrasle osebnosti, svoj položaj razumejo kot prehodni 

položaj med dvema obdobjema. 

 Liki izkusijo nove situacije, ki so pogosto boleče, in sprejmejo pomembn(ejš)o 

odločitev. Za seboj pustijo del mladostniškega obdobja in doživijo razvoj. V 

večini del se pojavlja motiv preteklega obdobja, ki se kaže kot izgubljen raj, 

obenem pa se oblikuje zavest, da nič več ne bo, kot je bilo.  

 Pogosto se srečajo z občutki krivde in/ali strahu/jeze. 

 Protagonisti (in tudi stranske osebe) so pogosto na različne načine in iz različnih 

razlogov destruktivni do sebe ali do okolice – gre za problematične junake. 

 Dela vsebujejo razkol med avtentičnim, vendar skritim notranjim jazom in 

nepravo, varljivo javno podobo protagonista.  
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3. Stranski liki: 

 Praviloma so odrasle osebe (običajno starši in šolsko osebje, osebje ustanov). 

Pripisana jim je izrazito negativna vloga – zelo pogosto pa se v romanih najde 

vsaj ena izrazito pozitivna odrasla oseba. 

 Vrstniški stranski liki se glede na glavnega junaka delijo na dobre ali slabe. 

Protagonistu pa služijo kot pozitiven/svarilen zgled.  

 Izjemno pomembna vrednota je prijateljstvo (večkrat sicer postavljeno na 

preizkušnjo; preizkušnje vzdrži in je trden temelj, okoli katerega se vrti 

protagonistovo življenje). 

4. Prostor: 

 Dogajanje je večinoma v urbanem okolju in omejeno na relacijo dom – šola – 

bližnja okolica. 

5. Zaključek: 

 Konec obeta svetlejšo prihodnost. 

 S katastrofo (smrtjo) se mladinski romani srečajo le izjemoma.  

 Pogosti so odprti konci. (Kos, 2013) 

Pri določanju ali je določeno besedilo tabujsko ali ne, si lahko pomagamo s proučevanjem 

temeljnih sestavin književnega besedila in njegovih slogovnih podob. Bistvene dejavnike 

problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot družbeno recepcijske oznake za to vrsto 

mladinske književnosti so torej:  

1. Tema: 

 podira predpostavko o varnem otroštvu, saj prikazuje otrokove stiske in bolečino 

odraščanja; 

 problemske so upodobitve izrazite drugačnosti (npr. invalidnost, istospolnost), 

saj delujejo kot odstopanje od tradicionalnega prikazovanja odraščanja. 

2. Perspektiva: 

 dela sodijo v perspektivo oporekanja (le-ta prevzema otroško uporniško držo do 

sveta). 

3. Zgodba: 

 vsebovati mora konflikt (»poškodbo«), katere žrtev je osrednja oseba ali kdo 

drug; 

 (samo)poškodba je lahko usodna (npr. poskus samomora, smrt). 

4. Književna oseba: 

 je opazno drugačna od okolice, »izobčenec«; 

 drugačnost protagonista ga postavlja pred zgodbene preizkušnje in poškodbe. 

5. Jezik: 

 pogosta je uporaba kletvic, vulgarizmov in drugih jezikovnih potez, ki 

zaznamujejo književne osebe in zgodbo; 

 prisotne so tudi prvine tujega jezika. 

Omenjeno jezikovno-slogovne prvine so v mladinski književnosti redke, zato delujejo 

kot provokacija; sploh če odrasli bralec meni, da jih bodo mladostniki posnemali. 

6. Razpoloženje: 

 povezano je s čustvenim odzivom bralca na književno besedilo, ki izhaja iz 

opisov trpljenja, spolnosti ipd. 

7. Subjektivne predstave:  

 bralci imajo subjektivne predstave o tem, kaj je otroštvo in kakšna je vloga 

branja (Saksida, 2014). 
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Tabela 2-3 Značilnosti tabujskega besedila (povzetek trditev G. Kos (2013) in Saksida (2014)) 

Preglednica je namenjena preglednemu povzetku značilnosti tabujskega dela. V preglednico so 

uvrščene trditve G. Kos in I. Sakside; skupne komponente so dodatno podčrtane. 

Kategorije G. Kos I. Saksida 

1. tema in 

zgodba 

 Konfliktne, krizne situacije/stanja; 

 aktualni, resni, objektivni problemi 

sodobnih mladostnikov; 

 poudarjena spoznavna funkcija; 

avtorji sistematično in eksplicitno 

obdelajo vzroke in/ali posledice ter 

faze problemov;  

 zaplet se stopnjuje. 

 Vsebuje konflikt (»poškodbo«), katere 

žrtev je osrednja oseba ali kdo drug; 

 prikazovanje otrokove stiske, bolečine 

odraščanja; 

 upodobitve izrazite drugačnosti; 

 (samo)poškodba je lahko usodna. 

2. perspektiva  Perspektiva oporekanja. 

3. protagonist 

 Prvoosebni pripovedovalec 

(običajno najstnik v 

srednješolskih/gimnazijskih letih iz 

disfunkcionalne družine, pogosto 

žrtev) v iskanju lastne identitete in s 

subjektivnim pogledom, pogosto 

destruktiven, običajno ženskega 

spola; ne dojema se še kot odrasla 

osebnost; srečuje se z občutki 

krivde, strahu/jeze; 

 dogajanje pomaknjeno v 

protagonistovo notranjost; javna 

podoba in notranji jaz nista skladna; 

sooča se s hudimi eksistencialnimi 

stiskami; 

 nove situacije, pogosto boleče, s 

katerimi doživi razvoj. 

 Mora biti opazno drugačen od okolice, 

»izobčenec«; 

 drugačnost ga postavlja pred zgodbene 

preizkušnje in poškodbe. 

 

4. stranske 

osebe 

 Odrasle osebe z izrazito negativno 

vlogo (pogosto dodana vsaj ena 

izrazito pozitivna odrasla oseba); 

 vrstniški stranski liki dobri ali slabi 

(glede na protagonista); prijateljstvo 

– izrednega pomena. 

 

5. prostor 
Urbano okolje, relacija dom – šola – 

bližnja okolica. 

 

6. zaključek 

 Obeta svetlejšo prihodnost, 

 katastrofa le izjemoma, 

 pogosto odprt. 

 

7. jezik 

Večinoma prvoosebne pripovedi. Pogoste kletvice, vulgarizmi, prvine tujega 

jezika in druge jezikovno zaznamovane 

poteze. 

8. razpoloženje 
 Čustven odziv bralca na književno besedilo, ki 

izhaja iz opisov nezaželenega vedenja. 

9. subjektivne 

predstave 

 Bralci imajo subjektivne predstave o otroštvu 

in vlogi branja. 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da se G. Kos in Saksida strinjata, da se v tabujskem oziroma 

problemskem delu pojavljajo konfliktne situacije, ki se stopnjujejo (lahko celo do usodnega 

dogodka), protagonisti pa se seznanjajo s situacijami, ki jih postavljajo pred nove, pogosto 

boleče (poškodbe), preizkušnje.  
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2.2.4 Teme v tabujski književnosti 

Značilne tematike za tabujsko književnost (najpogosteje se pojavljajo v mladostniškem romanu, 

tudi v leposlovju za mlajše bralce in celo slikanicah) so: »hude bolezni (rak, aids, psihoze, 

anoreksija, bulimija), smrt, nasilje v družini in med vrstniki, najstniška nosečnost, abortus, 

spolne zlorabe, incest, posilstvo, homoseksualnost, ločitev staršev, brezdomstvo, mladinsko 

prestopništvo, narkomanija, alkoholizem, neonacizem, rasizem, jedrske katastrofe (jedrski 

holokavst)« (Mlakar, 2001, str. 5–6). V Priročniku iz leta 2001 I. Mlakar ugotavlja tudi, da se 

je v zadnjih desetih letih oblikoval izrazit trend ubesedovanja tabujskih tem oziroma t. i. 

»temnih strani mladosti« (prav tam). 

G. Kos (2014) razdeli problemske teme v sledeče sklope: 

1. bolezni; 

2. delikventnost; 

3. ekološka problematika (bolj 

zaznavna v tujih delih);  

4. fizična hendikepiranost; 

5. iskanje spolne identitete; 

6. mladostniki brez staršev; 

7. nasilje (psihično in fizično; znotraj 

družine in med vrstniki), 

8. nezaželena najstniška nosečnost in 

starševstvo; 

9. odvisnosti; 

10. politični problemi; 

11. psihične motnje; 

12. rasna nestrpnost; 

13. smrt in samomor (oziroma poskus 

samomora).

 

Opozarja tudi na pomembno stvar, in sicer da se status tem lahko skozi različna obdobja 

spreminja. Pri tem je potrebno upoštevati dve perspektivi – perspektivo bralca in avtorja. Za 

primer dodaja tematizacijo najstniške nosečnosti, ki dandanes ni tako zelo nenavadna in 

tabujska, kot je bila v časih pisatelja Antona Ingoliča (Gimnazijka). Prav tema najstniške 

spolnosti je bila ena prvih, ki je bila z vstopom v mladinsko književnost detabuizirana.  

D. Lavrenčič Vrabec (2001) našteje novejše primere detabuizirane mladinske književnosti: 

1. bolezen (AIDS); 

2. brezdomstvo; 

3. ekologija – jedrska katastrofa; 

4. homoseksualnost; 

5. kaznovanje in maščevanje; 

6. ločitev od staršev; 

7. narkomanija; 

8. nasilje;  

9. neonacizem; 

10. posilstvo; 

11. religija; 

12. smrt; 

13. spolna zloraba; 

14. spolnost, najstniška nosečnost; 

15. strah. 
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Tabela 2-4 Skupna tabela tabujskih tem po I. Mlakar (2001), D. Lavrenčič Vrabec (2001) in G. Kos (2014) 

V tabeli je predstavljen pregledni pregled tematik, za katere I. Mlakar, D. Lavrenčič Vrabec in 

G. Kos trdijo, da so tabujske oziroma so že detabuizirane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da se določene tematike, ki so jih avtorice označile kot 

tabujske/detabuizirane, ponavljajo pri vseh treh avtoricah. Te teme so bolezni, najstniška 

nosečnost in starševstvo, nasilje ter smrt. 

 

Tabujska tema I. Mlakar 

D. 

Lavrenčič 

Vrabec 

G. Kos 

abortus ✔   

alkoholizem ✔   

bolezni ✔ ✔ ✔ 

brezdomstvo ✔ ✔  

delinkventnost   ✔ 

ekološka problematika  ✔ ✔ 

fizična hendikepiranost   ✔ 

homoseksualnost ✔ ✔  

incest ✔   

iskanje spolne identitete   ✔ 

jedrske katastrofe (jedrski 

holokavst) 
✔ ✔  

kaznovanje in maščevanje  ✔  

ločitev od staršev  ✔  

ločitev staršev ✔   

mladinsko prestopništvo ✔   

mladostniki brez staršev   ✔ 

najstniška nosečnost in 

starševstvo 
✔ ✔ ✔ 

narkomanija ✔ ✔  

nasilje ✔ ✔ ✔ 

neonacizem ✔ ✔  

odvisnosti   ✔ 

politični problemi   ✔ 

posilstvo ✔ ✔  

psihične motnje   ✔ 

rasna nestrpnost/rasizem ✔  ✔ 

religija  ✔  

samomor   ✔ 

smrt ✔ ✔ ✔ 

spolne zlorabe ✔ ✔  

spolnost  ✔  

strah  ✔  
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2.2.5 Kratek zgodovinski pregled razvoja problemske književnosti s poudarkom na 

Slovenskem prostoru 

Dolgo časa je bila mladinska književnost domena pedagogike in tako je ostalo vse do dvajsetega 

stoletja. Takšno stanje je bilo značilno za večino evropskih držav (in tudi ZDA), pri čemer tudi 

slovenska mladinska književnost ni ostala izjema (Lavrenčič Vrabec, 2001). Starejša mladinska 

književnost iz prve polovice 19. stoletja kaže na dve avtopoetski predpostavki – nujnost 

verskega oziroma »moralnega« nauka v besedilu in vživljanje v idealizirani svet otroka, 

postavljenega v deminutivno razpoloženje narave in otroške razigranosti. V obeh primerih se 

neposredno kaže omejitev otroštva, saj je otrok naslovnik avtorjevega vzgojnega »poslanstva« 

ali idealizirano, skorajda erotizirano nedoseženo utelešenje nedolžnosti in igrivosti (Saksida, 

2001b).  

V književnosti je desetletja veljala tradicija samocenzure. Pomemben prelom se je zgodil šele 

potem, ko so pisatelji (predvsem ameriški) začeli postopoma opuščati tradicijo samocenzure (ki 

so jo prej vrsto let spoštovali; vrsto let so jo celo »izvajali« sami). (Lavrenčič Vrabec, 2001). 

Cenzura je (bila) posledica omejenosti lastnih predstav o otroštvu (Saksida, 2001b). Avtorji so 

se ravnali po rousseaujevski predstavi otroštva kot časa nedolžnosti (angl. 'era of childhood 

innocence'). Teorija si je v mnogih evropskih državah in ZDA pridobila mnogo privržencev; 

mnogi jo zagovarjajo še danes. Sloviti pedagog je trdil, da neustrezna književnost kvarno vpliva 

na nedolžne otroke (Lavrenčič Vrabec, 2001).  

Saksida ugotavlja, da se pojem otroštva vzpostavlja na podlagi perspektive in interesov 

odraslih.  

»V njihovem ideološkem pojmovniku se vzpostavlja, prenaša v svet tvorjenja in 

sprejemanja mladinske književnosti ter v zgodovinskem razvoju preoblikuje množica 

oznak. Otroštvo je: 

 naivno in dobro, a hkrati nedolžno in ranljivo, zato se lahko na pretresljive prizore 

odziva s podoživljanjem travm; 

 naravno »nevzgojeno«, zato je prikazovanje nasilja in zla korak stran od vzgoje, 

pomeni ohranjanje animaličnosti, 

 nagnjeno k posnemanju, doživljanje nasilja neposredno vodi v posnemanje vzorca 

obnašanja, 

 v razumevanju omejeno in osrediščeno nase, torej egocentrično; zdi se, da je torej 

za otroka primerno predvsem besedilo o »značilno otroškem« doživetju« (Saksida, 

2001b, str. 6). 

 

Skupna značilnost je torej nekonfliktnost otroškega razmerja do sveta. Otroci so v svojem svetu 

omejeni, navidezno varni, za odrasle sprejemljivi in nemoteči (prav tam).  

Še v 40. in 50. letih 20. stoletja lahko na primer zasledimo zanimive argumente ameriško-

nemškega psihiatra Frederica Werthama, da branje knjig, v katerih se mladi srečujejo z nasiljem 

in umori, tudi vodi v nasilno in asocialno vedenje. Avtorji mladinskih del so torej hoteli biti 

prepričani, da njihove knjige ne vsebujejo ničesar, kar bi lahko veljalo za kvarno in 

provokativno, zato so se izogibali temam o spolnosti, omembam določenih telesnih (bioloških) 

funkcij, nazornemu opisovanju nasilnih dejanj, prikazovanju odraslih v negativni luči, uporabi 

kletvic, kritiziranju avtoritet in pisanju o spornih družbenih ter političnih problemih. V 19. in 

zgodnjem 20. stoletju je bilo tako tovrstnih kršitev samocenzure zelo malo (Lavrenčič Vrabec, 

2001). Saksida (2001b) za slovensko književnost ugotavlja, da spremembe vnašata že 

Župančič, ki poudarja umetniškost mladinske književnosti, otroško intuitivnost in zavrne 
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moraliziranje, solzavost ter suhoparno poučevanje, in Kosovel, ki v svojih besedilih otroku 

pripisuje zmožnost intuitivnega fantazijskega dojemanja višje resnice sveta. Tako se v 

slovenski književnosti že v prvi polovici 20. stoletja pri pomembnih pesnikih tistega časa 

vzpostavita dve temeljni predpostavki, in sicer: mladinska književnost je v svoji umetniškosti 

enakovredna književnosti odraslih (enovitost opusov) in otrok je bitje posebne občutljivosti.  

Tudi v kritiških pojmovanjih otroštva je na slovenskem že na začetku dvajsetega stoletja 

zapaziti dve izraziti, med seboj povezani težnji – (1) pojavlja se upor zoper moralizem in 

idealizacijo otroštva, poudarja se umetniškost, (2) otroštvo se varuje pred neprimernimi 

temami. Širitev in zamejevanje otroškega pogleda na svet se kot stalnica nato pojavljata več kot 

pol stoletja, vse do premikov v sedemdesetih letih 20. stoletja (prav tam).  

Šele proti koncu prejšnjega stoletja je prišlo do dokončne prevlade estetske komponente 

literarnega dela nad moralnovzgojno. Prav to pa je razlog, zakaj so tabujske tematike v 

mladinsko književnost »prodrle« šele tako pozno. Šestdeseta leta 20. stoletja veljajo za 

nekakšno prelomnico v evropski in ameriški književnosti, saj so takrat začeli padati prvi tabuji. 

To je bila posledica spremenjene družbene klime, večje liberalizacije družbe, seksualne 

revolucije, različnih gibanj (npr. žensko osvobodilno gibanje – 'Women's liberaton movement'), 

feminizma, mode, glasbe … »Značaj« povojne generacije ameriških najstnikov je bil drugačen, 

kar je odigralo veliko vlogo v tej prelomnici. Generacije so bile bolj samostojne in glasne kot 

generacije pred njimi (npr. starši in stari starši). Upali so si biti kritični do obstoječih vrednot, 

vedenja, vzgoje, oblačenja ipd. Vstopali so na področja, ki jih njihovi starši niso izkusili ne v 

mladosti niti kasneje. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so najstniki ('Teenagerji', 'Young 

Adults') v ZDA postali družbeno priznana skupina. Ker so imela takšna gibanja veliko 

pripadnikov, so se tudi založniki začeli zavedati, da takšna številčna skupina ljudi predstavlja 

pomemben del bralstva, obenem pa ima svojevrsten bralni okus. Želeli so si knjig, katerih 

protagonist je bil njihov vrstnik (najstnik) z vsemi problemi odraščanja, s katerimi so se bralci 

srečevali tudi v realnosti (Lavrenčič Vrabec, 2001).  

Spremembe so se v evropskih in ameriških mladinskih književnostih začele v šestdesetih letih 

– pred tem pa že v Skandinaviji. V Veliki Britaniji so se uveljavile kasneje. V delih so začeli 

prikazovati tudi drugačne tematike in ne samo romantično podobo realnosti in sodobnega 

življenja najstnikov (niso bila več vsa dela 'nice stories' in najstniške romance). Pojavi se 

odkrito pisanje o najstniški spolnosti in nosečnosti, abortusu, kontracepciji, homoseksualnosti. 

Takšne teme takratne cenzorje osupnejo. Prav najstniška spolnost je pomenila začetek preboja 

tabujskih tem v mladinsko književnost. Tudi podoba odraslih ni bila več idilična – popolne, 

nezmotljive avtoritete, ampak so jih prikazali kot nemočne ljudi s kopico napak, ki niso imeli 

več prav samo zato, ker so bili odrasli. Prikazani so bili tudi starši, ki so bili s svojo vzgojo 

neuspešni – mnogi prezaposleni, da bi imeli čas za otroke in njihove težave. Pisatelji začnejo 

pisati tudi o zlomu in izginevanju tradicionalnih družinskih vrednot. Mladi z odraslimi pogosto 

nimajo konstruktivnih odnosov. Skrhani odnosi so pogost vir bolečin in travm. Pojavljajo se 

teme, kot so propadanje (razkrajanje) zakonov, ločitev staršev, matere samohranilke, starši 

alkoholiki, podobe mater, ki so nezadovoljne kot ženske, žene, ki psihično uničujejo može in 

otroke … S tem trendom v zgodnjih 70. tako starši dosežejo najnižjo točko ugleda (kar se v 80. 

letih že rahlo obrne, ko upodobitve »starševske zlobe« niso več tako pogoste) (prav tam). 

Temama o spolnosti in starših, ki niso vsemogočni, je sledila tematika nasilja. Pojavljalo se je 

ubesedovanje nasilja med vrstniki in v družini. Omenjali so tudi najstniške tolpe. Temu je 

sledila obravnava mladostniškega prestopništva in drog (narkomanija). Trend ubesedovanja 

tabujskih tem se je nadaljeval v 90. letih z bulimijo, psihičnimi boleznimi, rakom, 

homoseksualnostjo, lezbičnostjo, spolnimi zlorabami, incestom, posilstvi, samomori, 

brezposelnostjo, brezdomstvom, narkomanijo, rasizmom, neonacizmom, ekološkimi 
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katastrofami (npr. jedrski holokavst) … (prav tam). Spekter tem, ki so jih avtorji 

problematizirali, je postajal širši. Mladinski problemski romani so namreč pogosto odraz 

družbenega dogajanja – pomembnega zgodovinskega momenta oziroma perečih družbenih 

situacij. (Kos, 2013). V 90. letih je prišlo tudi do drugačnega pisanja o spolnosti, saj je, za 

razliko od spolnosti v 60. in 70. letih, ko je bilo glavno sporočilo seksualne revolucije, da je 

spolnost samo vir užitka posameznika, prinesla tudi smrt (izbruh AIDSA). V delih se pojavijo 

tudi specifični problemi, vezani na določeno lokacijo in obdobje (npr. problem severne Irske, 

apartheid ipd.). S temi tematikami postajajo mladostniški romani čedalje bolj depresivni in 

temačni (Lavrenčič Vrabec, 2001).  

Tabujske teme so se v začetku mešale najprej v mladostniške romane, v 80. in zlasti 90. letih 

pa že prihaja do mešanja različnih žanrov in tehnik. Tabujske tematike se ne mešajo več samo 

v klasično realistično književnost. Iz mladostniškega romana začnejo tabujske tematike počasi 

prehajati tudi v starostna obdobja, ki so namenjena mlajšim bralcem – tudi v slikanice, zlasti pa 

v leposlovje za otroke do 9. leta starosti (prav tam).  

Med prve resnejše začetke (pisanje o pravih mladostniških, bolj zaostrenih problemskih 

tematikah, napisanih izrecno za mladostnike) štejemo roman Gimnazijka Antona Ingoliča5. 

Delo je izšlo v drugi polovici šestdesetih let 20. stoletja. Nadaljnji razvoj slovenskih mladinskih 

problemskih romanov pa ni bil povsem skladen s trendi drugod po svetu. Pojavljanje tabujskih 

del je namreč, kljub začetku, ki nekako sovpada s podobnimi deli v svetovni književnosti, precej 

obotavljivo in se tako nadaljuje vse do začetka novega tisočletja, ko pri nas, z rahlim zamikom 

glede na svetovno književnost, dosežejo vrhunec (če je o le-tem sploh možno govoriti, saj pojav 

še ni končan). Tudi v sodobnosti pogled na tovrstno literaturo ni najbolj spodbuden, saj se 

inventivnost domačih avtorjev kaže predvsem na ravni jezika, deloma sloga in kompozicije ter 

v iskanju sodobnih oblik. Domiselnost pa je vezana le na nekaj domačih avtorjev (Kos, 2013). 

  

                                                      
5 Avtorica dodaja, da smo dela, ki so obravnavala bolj benigne konflikte vsakdanje vrste (takšne, ki se 

utegnejo razviti med mladostniki in odraslimi ali med mladostniki samimi, prinese pa jih odraščanje) 

dobivali že prej.  
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Tabela 2-5 Povzetek zgodovinskega pregleda 

Preglednica prikazuje strnjen zgodovinski pregled trditev dogajanja v zvezi s tabujsko 

književnostjo po avtorjih D. Lavrenčič Vrabec (2001), Saksida (2001b) in G. Kos (2013). 

 

Iz preglednice lahko razberemo, kako se je tabujska književnost razvijala skozi leta. Opaziti je 

izrazito nasprotovanje vključevanju tabujskih tem v književnost, in sicer vse do 60. let 20. 

stoletja, ko je tabujska književnost, zaradi spremenjenih družbenih razmer, doživela pravi 

preboj. 

 

                                                      
6 V Skandinaviji se ta prelomnica pojavi že prej, v Veliki Britaniji pa nastopi kasneje. 

obdobje Ključno dogajanje v tabujski književnosti: 

prva polovica 

19. st. (in prej) 

 Mladinska književnost (v nadaljevanju MK) je domena pedagogike (ostane vse do 20. 

st.), značilno v večini evropskih držav in ZDA; 

 prevladujeta dve avtopoetski predpostavki (svet otroka je idealiziran in zgodba nastane 

z namenom podajanja moralnega nauka); 

 velja tradicija samocenzure (posledica rousseaujevske predstave otroštva kot časa 

nedolžnosti); odrasli skozi MK vsiljujejo svojo predstavo o naivnem, ranljivem 

otroštvu. 

19. st. in 

zgodnje 20 st. 
 kršitve samocenzure so še vedno zelo redke. 

prva polovica 

20. st. 

 v slovenski MK pride do prvih prebojev, ko Župančič in Kosovel vzpostavljata 

predpostavki, da je MK enakovredna književnosti odraslih in da je otrok bitje posebnih 

občutij; tudi literarni kritiki na slovenskem pokažejo napredne težnje. 

40. in 50. leta 

20 st. 
 tabujsko MK v večini še vedno zavračajo (vpliv trditev Frederica Werthama); avtorji 

MK ne želijo vključevati ničesar, kar bi lahko veljalo za kvarno in provokativno. 

60. leta 20. st. 

 estetska komponenta dokončno prevlada nad moralnovzgojno; 

 60. leta veljajo za prelomnico v tabujski MK6 – posledica spremenjenega družbenega 

dogajanja; 

 najstniki postanejo uveljavljena družbena skupina, ki potrebuje svojo literaturo 

(literatura o vseh plateh njihovega življenja) 

 cenzorji osupnejo nad novim naborom tem; 

 najstniška spolnost – prva tema, ki se prebije (spočilo: spolnost je vir užitka 

posameznika); 

 skrha se idilična podoba odraslih v MK (odprejo se raznolike teme o razdrtih družinah 

in neuspehih staršev); 

 na Slovenskem izide Gimnazijka avtorja Antona Ingoliča, kar velja za prvi resnejši 

začetek pisanja o tabujskih temah. 

70. leta 20. st. 
 pisanje o odraslih doseže najnižjo točko ugleda; 

 pojavi se pisanje o nasilju in za tem še tema mladostniškega prestopništva. 

80. leta 20. st.  upodabljanje slabosti odraslih in starševstva ni več tako popularno. 

90. leta 20. st. 

 razširi se nabor tabujskih tem: v MK vstopijo še bulimija, psihične bolezni, rak, 

homoseksualnost, lezbičnost, spolne zlorabe, incest, posilstva, samomori, 

brezposelnost, brezdomstvo, narkomanija, rasizem, neonacizem, ekološke katastrofe 

ipd.; 

 literatura se odziva na splošno družbeno dogajanje in specifične probleme, vezane na 

določeno lokacijo in obdobje (npr. problem severne Irske, apartheid ipd.); 

 o spolnosti začnejo pisati tudi na druge načine (izbruh AIDS-a); 

 MK postane čedalje bolj depresivna in temačna;  

 iz MK začnejo tabujske tematike počasi prehajati tudi v druga starostna obdobja; 

konec 20. st. 
 pisanje o tabujskih tematikah na Slovenskem domnevno doseže vrhunec, čeprav pojav 

še ni zaključen. 

sodobnost  izražena skrb nad inventivnostjo pisateljev o tabujskih tematikah. 
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2.2.6 Primernost branja tabujske literature in načini branja 

 

Tabujska dela nastajajo iz več različnih razlogov. Določeni avtorji pišejo o tabujih z namenom, 

da bi pripomogli k detabuizaciji določenega področja/pojava, mladostnikom pa bi s tem 

omogočili izhodišča za debato in razširitev ter kritično priostritev pogleda (Kos, 2014). Takšna 

dela mladim bralcem pomagajo s pomočjo leposlovja vstopati v življenje in živeti v svetu, 

kakršen dejansko je. Tabujska dela se v mnogih primerih kljub tragičnim zgodbam končajo 

vzpodbudno, saj se v še tako nemogočih razmerah svetlika možnost rešitve (upanje) (Lavrenčič 

Vrabec, 2001). Za druge avtorje bi se lahko reklo, da so mogoče ugotovili tržno nišo in literaturo 

takšne vrste pišejo zato, ker se takšne teme berejo bolj kot ostale – da je ukvarjanje s tabujskimi 

temami modno in se kratko malo »splača«. Ob tem se pojavlja skrb, da takšnemu pisanju niso 

kos, saj izbrana tema ne more biti obdelana prepričljivo, če je avtor ne pozna. Za kakovostno 

delo je pogosto potrebno celo, da se tematika dotika avtorjevega siceršnjega strokovnega 

področja, v nasprotnem primeru pa jo mora avtor dodobra raziskati – toliko boj, ker spoznavna 

in etična funkcija v tovrstnih besedilih nista zanemarljivi ali celo podrejeni estetski (Kos, 2014). 

Ker so tabujska besedila nekoliko specifična, se ob branju zavoljo informacijske bogatosti lahko 

večkrat vsili misel, da stojijo na meji med leposlovjem in poučno literaturo oziroma želijo biti 

poučno orientirano leposlovje ali celo svetovalna literatura (Kos, 2013). Težava pri neveščem 

sklapljanju tabujskih tem z leposlovjem je, da je literatura, ki nastane zavoljo spoznavne ali 

etične funkcije, komaj še leposlovje oziroma gre že bolj za poučno orientirano leposlovje 

oziroma so dela zaradi nepoznavanja tabujskih tem s strani avtorja celo škodljiva, saj generirajo 

stereotipe, klišeje in predsodke. Zaradi omenjenih razlogov je pri izbiri tabujskih del potrebna 

posebna previdnost, zavedati pa se je potrebno, da so nekatera problemska dela dejansko lahko 

škodljiva, in to kar dvakrat: prvič kot vsaka nekakovostna literatura in drugič kot potencialni 

izvor ali ojačevalec stereotipov in predsodkov. Nikakor pa takšna dela niso škodljiva zaradi 

tematik samih po sebi (Kos, 2014). Kot pravi P. Kovač (1998, str. 78), »ni teme, ki bi jo otrokom 

morali zamolčati, prav tako ni medija, ki bi ga morali prepovedati. Otroci so enako kot odrasli 

izpostavljeni najrazličnejšim življenjskim preizkušnjam, prav tako kot odrasli so različni po 

značaju in temperamentu, so pa neskončno bolj ranljivi in dojemljivi za vtise in razpolagajo z 

manj informacijami in izkušnjami«. Potrebno pa je paziti, da so besedila »umetniško 

polnokrvna« literatura in ne zgolj teksti, narejeni z namenom, da šokirajo mladega bralca, pri 

čemer avtorji tekmujejo, kdo bo zmogel drzneje ubesediti določeno tabujsko tematiko 

(Lavrenčič Vrabec, 2001). Kljub temu pa tabujska besedila vedno vsebujejo določeno mero 

šokantnosti. Bralca provocirajo in s tem odpirajo možnost za vpogled v drugačno doživljanje 

sveta in preseganje hipnih, impulzivnih odzivov na pasti, ki jih nastavljajo bralcu. Seveda pa 

služijo tudi pogovoru o vrednotah, ki jih posredno tematizirajo (Saksida, 2011). Spacal (2014) 

v prispevku o lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih in transseksualnih tematikah 

ugotavlja, da so ravno to tematike, o katerih bi morali vse več in vse glasneje govoriti in se o 

njih pogovarjati z mladimi, če ne celo z najmlajšimi. Zavzema se celo, da bi o takšnih temah 

pisali tudi v slikanicah za otroke in ne samo v mladinskih delih. »[…] to niso teme, na katere 

bi morali otroci čakati do pozne najstniške dobe, temveč bi bilo najbolje, če bi se z njimi lahko 

soočili že takoj, ko bi jih lahko razumeli. Če bi se že male otroke začenjalo seznanjati z 

raznolikostjo sveta in oseb, ki jih obkrožajo, bi bilo manj možnosti, da bi se kasneje razvili v 

odrasle osebe, ki bi bile homofobno, seksistično, ksenofobno, rasistično, nacionalistično ali 

kakorkoli negativno naravnane od raznolikih posameznikov ali posameznic v družbi.« (Spacal, 

2014, str. 54). 

Tabujsko literaturo lahko beremo na različne načine – nanjo lahko gledamo v literarnem, 

sociološkem ali psihološkem kontekstu. Tovrstno literaturo lahko beremo, razumemo in 

uporabljamo kot družbeno kritiko/refleksijo, kot angažirano literaturo, kot terapevtsko 
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literaturo ali zgolj kot »drame« nastopajočih, s katerimi si bralec krajša čas. Možnih načinov 

branja je teoretično torej toliko, kot je bralcev. Pri branju je tudi odvisno, ali gre za mladega ali 

odraslega in nadalje ali slednji pripada literarni stroki ali kateri drugi. Najdejo se tudi bralci, ki 

tovrstno literaturo berejo »narobe«, kar izhaja iz njihovega razumevanja pojmovanja literature 

(Kos, 2013).  

Saksida (2014) poudarja, da problemska mladinska književnost zahteva branje na bralnem 

dogodku. Tako opredeljujemo vodeno skupinsko branje in razpravljanje o književnosti (npr. 

književni pouk, domače branje, Cankarjevo tekmovanje, projekti za promocijo branja). 

Pomembno pa je tudi, da na bralnem dogodku razvijamo kritično branje. Ob tem mentor v 

dialogu z mladimi bralci razvija kritično branje zahtevnejših besedil. Dogodek oblikuje in vodi 

tako, da bralci odkrivajo prezrte in pojasnjujejo nejasne sestavine besedila in se na prebrano 

kritično odzovejo z utemeljenim osebnim mnenjem.  

Takšno branje ni niti spontano, niti zgolj subjektivno. Razlike med branjem na bralnem 

dogodku in (nevodenim) prostočasnim branjem so na ravni: 

a) bralne motivacije – spontano branje izvira pretežno iz notranje motivacije, pri bralnem 

dogodku pa nas ženejo druge vrste motivacije (npr. zunanje ali socialne) (Juriševič v 

(Saksida, 2014); 

b) izbire besedil – zasebni bralec bo bral literaturo na podlagi lastnih bralnih interesov, pri 

bralnem dogodku pa bralec bere tudi tisto, kar berejo drugi bralci; berejo tisto, kar izbere 

mentor in služi kot podlaga za pogovor o prebranem; 

c) dejavnosti – pri spontanem branju nam zadostuje bralno doživetje, medtem ko se pri 

bralnem dogodku osredotočamo na izražanje in utemeljevanje mnenja o prebranem 

(Saksida, 2014).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Pisanje o temah, ki so veljale za tabu, se je na slovenskem začelo v 60. letih 20. Stoletja, pri 

čemer je bila spolnost ena prvih tem, ki se je je lotila slovenska književnost (Lavrenčič Vrabec, 

2001). V naslednjih letih pa so tja vdirale vedno nove in nove ''težke teme'' (prav tam). Pri tem 

so se pojavili tudi nasprotniki obravnave tabujskih tem. Saksida (2014, str. 26) ugotavlja, da so 

»vprašanja problemske oziroma tabujske književnosti zapletena […] književni problemi in 

posledično tabuji se namreč vedno pojavljajo v kontekstu družbe, njenega pojmovanja vzgoje, 

javne šole, učiteljeve avtoritete in strokovne avtonomije pa tudi ideologije in (morda celo) 

politike«. Na izbor tabujske tematike in posledično tabujskega književnega dela tako vpliva 

mnogo dejavnikov. 

V slovenskem prostoru diskusije o primernosti tabujskih tematik za obravnavo z mladostniki 

ostajajo odprte, zato se nam zdi smiselno proučiti, kako se v tem prostoru razvija tabujska 

mladinska književnost. Zanimalo nas bo, katere teme v književnosti uvrščamo med tabujske in 

kako se konkretna sodobna dela s problemsko vsebino razlikujejo od del, ki so bila kot taka 

označena v slovenski sodobni klasiki. Pri analizi zastavljenega problema nam bodo v pomoč 

Priročniki MKL s svojimi priporočilnimi seznami ter lastna primerjalna literarna analiza šestih 

izbranih del. 

 

3.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 
 

Cilji:  

1. Izdelati pregledni seznam vseh del, ki so bila v Priročnikih MKL, izdanimi med leti 2001 

in 2017, z deskriptorji označena kot tabujska/problemska, in s tem ugotoviti, katere 

tematike so v Priročnikih označili kot tabujske/problemske. 

 

2. Narediti primerjavo s pomočjo literarne analize v šestih izbranih delih: 

 Novšak, France – Dečki (1938; ponatisa: 1970 in 2016) in Vidmar, Janja – Fantje iz 

gline (2005); 

 Zorman, Ivo – V sedemnajstem (1972; ponatisi: 1977, 1979, 1983, 1984, 1994 in 2005) 

in Muck, Desa – Lažniva Suzi (1997; ponatisi: 2001, 2006 in 2012); 

 Kovič, Kajetan – Pajacek in punčka (1984; ponatisa: 1996 in 2011) in Frančič, Franjo 

– O princu, ki mu je počilo srce (2010). 

Z literarno analizo bomo ugotavljali razlike med deli, označenimi kot tabujskimi, v sodobni 

slovenski klasiki in slovenski sodobni književnosti. 
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Raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako si učitelj pomaga pri izbiri ustrezne problemske literature za obravnavo pri pouku 

književnosti? 

R2: Kaj je tabujsko in kaj problemsko v mladinski književnosti? 

R3: Katere teme so opredeljene kot tabujske teme? 

R4: Katera književna dela se pojavljajo v Priročnikih Mestne knjižnice Ljubljana (v 

nadaljevanju MKL), izdanimi med leti 2001 in 2017, ter so označena z vsaj enim od sledečih 

deskriptorjev: problemka, tabu, realistične pripovedi vsakdana, problemi najmlajših, 

problemska pripoved ali problemske teme? 

R5: Kako se tabujska mladinska književnost v slovenskem prostoru spreminja z leti? 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 
V magistrski nalogi bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kvalitativni 

raziskovalni pristop. 

3.4 Vzorec 
Vzorec je namenski, in sicer sedemnajst Priročnikov MKL, izdanih od leta 2001 do 20177, ter 

šest enot literature s področja mladinske književnosti:  

                                                      
7 Seznam priročnikov: 

a) Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih; 

b) Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino; izbor mladinskih knjig iz leta 

2001 po temah, zvrsteh in žanrih; 

c) Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh in žanrih; 

d) Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz 

leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih; 

e) Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, zvrsteh in žanrih; 

f) Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh in žanrih; 

g) O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, 

zvrsteh in žanrih; 

h) Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni priporočilni seznam mladinskih knjig iz 

leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih; 

i) Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2008; 

j) Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2009; 

k) Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2010; 

l) Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2011; 

m) Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: Pregled knjižne izdaje za 

mladino iz leta 2012; 

n) ¿60:40?: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: Pregled knjižne produkcije za mladino iz 

leta 2013; 

o) Človeknejezise: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2014; 

p) Od gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2015; 

q) Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled knjižne produkcije za 

mladino iz leta 2016. 
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Novšak, France – Dečki (ponatis iz leta 1970); Zorman, Ivo – V sedemnajstem (ponatis iz leta 

2005); Muck, Desa – Lažniva Suzi (1997); Vidmar, Janja – Fantje iz gline (2005); Frančič, 

Franjo – O princu, ki mu je počilo srce (2010) in Kovič, Kajetan – Pajacek in punčka (1984). 

3.5 Opis postopka in zbiranja podatkov 
Iz izbranih Priročnikov bomo po letih izpisali vsa dela, ki so na predmetnih kazalih označena z 

vsaj enim izmed deskriptorjev: problemka, tabu, realistične pripovedi vsakdana, problemi 

najmlajših, problemska pripoved in problemske teme. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo 

izdelali pregleden seznam vseh knjig s tabujsko tematiko, izdanih in omenjenih v Priročnikih 

MKL od leta 2001 do 2017. V drugem delu empirične raziskave bomo poiskali relevantno 

literaturo, ki bo omogočila literarno analizo šestih izbranih del. 

3.6 Postopki obdelave podatkov 
Podatke v prvem delu empiričnega dela bomo obdelali po postopku kvantitativne analize. 

Podatki bodo izpisani v preglednice, ki bodo priloženi v prilogah. Preglednice bomo analizirali 

in pridobljene podatke predstavili v preglednicah, v katerih bodo prikazana prva tri mesta 

ranžirne vrste najpogostejših deskriptorjev za izbrana leta za izvirno in prevodno književnost 

ter književnost skupno. 

V drugem delu empiričnega dela bomo izvedli kvalitativno analizo, in sicer bo narejena lista s 

parametri, s pomočjo katerih bomo izvedli primerjalno literarno analizo. Parametri bodo 

povzeti po članku Sakside (2014), kjer piše o bistvenih dejavnikih problemskosti kot vsebinske 

in tabujskosti kot družbeno recepcijske oznake: tema, perspektiva, zgodba (za namene 

magistrske naloge bomo uporabili poimenovanje vsebina), književna oseba, jezik, razpoloženje 

ter subjektivne predstave. 
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3.7 Rezultati in interpretacija 
 

3.7.1 Analiza preglednega seznama vseh del, ki so bila v Priročnikih MKL, izdanimi med 

leti 2001 in 2017, z deskriptorji označena kot tabujska/problemska 

V rezultatih so predstavljene tabele z najpogostejšimi deskriptorji po posameznih kategorijah. 

Celoten seznam izpisanih knjig s tabujskimi deskriptorji je dodan v Prilogi 1. V tabelah z 

rezultati so ranžirne vrste za prevodno književnost in izvirno slovensko književnost ter 

literaturo skupno v posameznem letu. Predstavljeni so podatki za prve tri range (ali manj, če se 

določen deskriptor ne pojavlja več kot enkrat), torej prva tri mesta po pogostosti deskriptorja. 

1) Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-1 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2000) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina 1 7 

drugačnost 2 5 

fantje, prijateljstvo, dekleta, mladostniki, 

nasilje 
3 4 

izvirna 

slovenska 

književnost 

prijateljstvo 1 4 

družina 2 3 

strah, otroštvo, vojne, pomoč 3 2 

skupaj 

družina 1 10 

prijateljstvo 2 8 

drugačnost 3 6 

 

Iz Tabele 3-1 lahko razberemo, da se je v letu 2000 v prevodni književnosti najpogosteje 

pojavljal deskriptor družina (sedemkrat), na drugem mestu pa je bil deskriptor drugačnost 

(pojavi se petkrat). Na tretjem mestu po pogostosti so fantje, prijateljstvo, dekleta, 

mladostniki in nasilje (štirikrat). Pri delih, ki izvirajo s slovenskega področja, se najpogosteje 

pojavlja deskriptor prijateljstvo (štirikrat), sledita mu družina (trikrat) in strah, otroštvo, 

vojne ter pomoč (dvakrat). Gledano skupno so v letu 2000 trije najpogostejši deskriptorji 

družina (deskriptor se pojavi desetkrat), prijateljstvo (osem omemb) in drugačnost (šest 

omemb).  

2) Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino; izbor 

mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-2 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2001) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

mladostniki, dekleta 1 6 

zlorabe, prijateljstvo 2 4 

nesoglasja, nasilje, ljubezen, strpnost, 

posilstvo 
3 2 

izvirna 

slovenska 

književnost 

mladostniki 1 3 

družina, očetje 2 2 

skupaj 

mladostniki 1 9 

dekleta 2 7 

zlorabe, prijateljstvo 3 4 
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Iz Tabele 3-2 je razvidno, da se pri deskriptorjih literature, prvotno napisane v tujem jeziku 

najpogosteje pojavljajo deskriptorji mladostniki in dekleta (šestkrat), zlorabe in prijateljstvo 

(štirikrat) ter nesoglasja, nasilje, ljubezen, strpnost in posilstvo (dvakrat). V literaturi, 

prvotno napisani v slovenskem jeziku, so najpogostejši deskriptorji mladostniki (trikrat), 

družina in očetje (dvakrat), vsi ostali pa se ne pojavijo več kot enkrat. Tudi pregled celotne 

tabele pokaže, da so v tem letu najpogostejši deskriptorji enaki kot v prevedeni literaturi, torej 

mladostniki (devetkrat), dekleta (sedemkrat) in zlorabe ter prijateljstvo (štirikrat).  

3) Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh 

in žanrih 
Tabela 3-3 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2002) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

bolezni 1 6 

družina 2 5 

mladostniki, prijateljstvo, dekleta 3 4 

izvirna slovenska 

književnost 

mladostniki 1 3 

ljubezen, zlorabe 2 2 

skupaj 

mladostniki 1 7 

družina, bolezni 2 6 

dekleta 3 5 

 

Tabela 3-3 pokaže, da so se v letu 2002 v prevodni književnosti najpogosteje pojavljali 

deskriptorji bolezni (šestkrat), družina (petkrat) in mladostniki, prijateljstvo ter dekleta 

(štirikrat). Pri delih, napisanih v slovenščini, so najpogostejši mladostniki (pojavijo se trikrat) 

in ljubezen ter zlorabe (oba se pojavita dvakrat). Skupni najpogostejši deskriptorji v letu 2002 

so torej mladostniki (sedemkrat), družina in bolezni (šestkrat) ter dekleta (petkrat). 

4) Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-4 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2003) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina 1 14 

mladostniki 2 11 

ljubezen 3 8 

izvirna slovenska 

književnost 

mladostniki 1 7 

družina 2 5 

dekleta 3 4 

skupaj 

družina 1 19 

mladostniki 2 18 

dekleta 3 11 

 

Tabela 3-4 pokaže, da se pri prevodni književnosti najpogosteje pojavljajo deskriptorji družina 

(štirinajstkrat), mladostniki (enajstkrat) in ljubezen (osemkrat). Tudi pri literaturi, napisani v 

slovenščini, prevladujeta deskriptorja mladostniki (pojavi se sedemkrat) in družina (pojavi se 

petkrat), pridruži pa se jima še deskriptor dekleta (štirikrat). Skupno prevladujejo družina 

(devetnajstkrat), mladostniki (osemnajstkrat) in dekleta (enajstkrat).  
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5) Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, 

zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-5 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2004) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

dekleta 1 8 

odraščanje 2 7 

prijateljstvo 3 6 

izvirna slovenska 

književnost 

fantje, družina 1 4 

šola, nasilje 2 3 

prijateljstvo, ljubezen, humor, 

druščine, odraščanje 

3 
2 

skupaj 

odraščanje, dekleta 1 9 

prijateljstvo 2 8 

mladostniki, družina 3 6 

 

Tabela 3-5 kaže, da so najpogostejši deskriptorji tuje literature, izdane v slovenskem prostoru 

v letu 2004, dekleta (pojavijo se osemkrat), odraščanje (sedem omemb) in prijateljstvo (šest 

omemb). V slovenski literaturi, izdani tega leta, se najpogosteje pojavljajo deskriptorji fantje 

in družina (štirikrat), šola in nasilje (trikrat) ter prijateljstvo, ljubezen, humor, druščine in 

odraščanje (dve omembi). Skupen pregled gesel nam pokaže, da so v tem letu najpogosteje 

uporabljeni deskriptorji za tabujske tematike odraščanje in dekleta (devetkrat), prijateljstvo 

(osemkrat) ter mladostniki in družina (šestkrat). 

6) Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh in 

žanrih 
Tabela 3-6 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2005) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina, dekleta 1 17 

mladostniki 2 16 

odraščanje 3 12 

izvirna 

slovenska 

književnost 

dekleta 1 9 

odraščanje, mladostniki 2 8 

fantje, ljubezen, družina 3 5 

skupaj 

dekleta 1 26 

mladostniki  2 24 

družina 3 22 

 

Iz Tabele 3-6 je razvidno, da so v letu 2005 za tujo tabujsko literaturo najpogosteje uporabljali 

deskriptorje družina in dekleta (sedemnajstkrat), mladostniki (šestnajstkrat) in odraščanje 

(dvanajstkrat). Tudi pri slovenski literaturi je najpogostejši deskriptor dekleta (devetkrat), 

sledita mu odraščanje in mladostniki (osemkrat) ter fantje, ljubezen in družina s petimi 

omembami. V omenjenem letu torej prevladujejo deskriptorji dekleta (šestindvajsetkrat), 

mladostniki (štiriindvajsetkrat) in družina (dvaindvajsetkrat). 
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7) O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 

2006 po temah, zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-7 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2006) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

dekleta 1 24 

mladostniki 2 21 

odraščanje 3 19 

izvirna 

slovenska 

književnost 

mladostniki 1 12 

družina 2 7 

dekleta, odraščanje 3 5 

skupaj 

mladostniki 1 33 

dekleta 2 29 

odraščanje 3 24 

 

Iz Tabele 3-7 je razvidno, da so za tujo literaturo najpogosteje uporabljali deskriptorje dekleta 

(štiriindvajsetkrat), mladostniki (enaindvajsetkrat) in odraščanje (devetnajstkrat). Za 

slovensko je bil najpogosteje uporabljen deskriptor mladostniki (dvanajstkrat), sledita mu 

družina (sedemkrat) in dekleta ter odraščanje s petimi omembami. Skupno so bili 

najpogosteje uporabljeni deskriptorji mladostniki (triintridesetkrat), dekleta 

(devetindvajsetkrat) in odraščanje (štiriindvajsetkrat).  

8) Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih 
Tabela 3-8 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2007) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

mladostniki 1 19 

dekleta 2 16 

šola 3 11 

izvirna 

slovenska 

književnost 

mladostniki 1 8 

družina 2 5 

šola, fantje 3 4 

skupaj 

mladostniki 1 27 

dekleta 2 19 

šola 3 15 

 

Tabela 3-8 pokaže, da je tudi v letu 2007 eden izmed najpogostejših deskriptorjev za tujo 

literaturo mladostniki (devetnajst omemb), sledita mu deskriptorja dekleta (šestnajst omemb) 

in šola (enajst omemb). Tudi za slovensko literaturo se med najpogostejšimi deskriptorji 

ponavljajo najpogostejši deskriptorji preteklih let – mladostniki (osemkrat), družina (petkrat) 

in šola ter fantje (štirikrat). Če pogledamo tabelo kot celoto, lahko razberemo, da so v letu 2007 

najpogostejši deskriptorji mladostniki (sedemindvajset omemb), dekleta (devetnajst) in šola 

(petnajst).  
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9) Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2008 
Tabela 3-8 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2008) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

dekleta 1 10 

mladostniki 2 5 

nasilje, odraščanje, ljubezen 3 4 

izvirna 

slovenska 

književnost 

mladostniki 1 8 

odraščanje, ljubezen 2 5 

dekleta, šola 3 4 

skupaj 

dekleta 1 14 

mladostniki 2 13 

odraščanje, ljubezen 3 9 

 

Kot lahko razberemo iz Tabele 3-9 so med najpogostejšimi deskriptorji za tujo literaturo 

dekleta (omenjen desetkrat), mladostniki (petkrat) in nasilje, odraščanje ter ljubezen 

(štirikrat). Med deskriptorji za besedila slovenskega izvora so najpogostejši mladostniki 

(osemkrat), odraščanje in ljubezen (petkrat) ter dekleta in šola (štirikrat). Če gledamo 

deskriptorje za leto 2008 skupno, so najpogostejši dekleta (štirinajstkrat), mladostniki 

(trinajstkrat) in odraščanje ter ljubezen (devetkrat).  

10) Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2009 
Tabela 3-9 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2009) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

smrt, mladostniki 1 3 

fantje, stiske, odraščanje, družina, nasilje 2 2 

izvirna 

slovenska 

književnost 

nasilje, družina 1 5 

mladostniki, fantje 2 3 

zlorabe, odraščanje, nesreče 3 2 

skupaj 

nasilje, družina 1 7 

mladostniki 2 6 

fantje 3 5 

 

Iz Tabele 3-10 lahko razberemo, da je med deskriptorji za tuja besedila v letu 2009 najpogostejši 

deskriptor smrt (pojavi se trikrat), mesto pa si deli z deskriptorjem mladostniki s prav tako 

tremi omembami. Sledijo deskriptorji fantje, stiske, odraščanje, družina in nasilje z dvema 

omembama, ostali deskriptorji pa se ne pojavljajo več kot enkrat. Najpogostejši deskriptorji za 

izvirno slovensko književnost so nasilje in družina (petkrat), mladostniki in fantje (trikrat) 

ter zlorabe, odraščanje in nesreče (dvakrat). Skupno gledano sta najpogostejša deskriptorja v 

letu 2010 nasilje in družina (pojavita se sedemkrat), sledita mu deskriptorja mladostniki 

(šestkrat) in fantje (petkrat). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

50 

 

11) Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010 
Tabela 3-10 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2010) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina, mladostniki 1 5 

dekleta 2 4 

prijateljstvo, simboli 3 3 

izvirna 

slovenska 

književnost 

družina 1 7 

mladostniki 2 5 

odraščanje 3 4 

skupaj 

družina 1 12 

mladostniki 2 10 

dekleta 3 7 

 

Tabela 3-11 pokaže, da so v letu 2010 za tujo literaturo najpogosteje uporabili deskriptorja 

družina in mladostniki (petkrat), dekleta (štirikrat) in prijateljstvo ter simboli (trikrat). Za 

besedila, izvirno napisana v slovenskem jeziku, so v tem letu najpogosteje uporabili 

deskriptorje družina (sedemkrat), mladostniki (petkrat) in odraščanje (štirikrat). Skupno se 

najpogosteje pojavljajo deskriptorji družina (dvanajstkrat), mladostniki (desetkrat) in dekleta 

(sedemkrat). 

12) Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2011 
Tabela 3-11 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2011) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

in skupno 

mladostniki 1 6 

dekleta 2 4 

samomor, smrt, prijateljstvo 3 3 
 

Iz Tabele 3-12 lahko razberemo, da so se v letu 2011 med deskriptorji za prevodno književnost 

najpogosteje pojavljali deskriptorji mladostniki (šestkrat), dekleta (štirikrat) in samomor, 

smrt ter prijateljstvo (trikrat). Slovenska tabujska besedila v tem letu niso izhajala.  

13) Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: Pregled 

knjižne izdaje za mladino iz leta 2012 
Tabela 3-12 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2012) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

nasilje 1 5 

svoboda 2 4 

zlorabe, družina, tiranija, upori 3 3 

izvirna 

slovenska 

književnost 

dekleta, bolezni, mladostniki 1 2 

skupaj 

nasilje 1 5 

svoboda, družina 2 4 

upori, prijateljstvo, tiranija, zlorabe, 

dekleta, mladostniki 
3 3 
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Tabela 3-13 prikazuje deskriptorje za leto 2012, iz katerih je razvidno, da so med deskriptorji 

za tuja besedila najpogostejši nasilje (petkrat), svoboda (štirikrat) in zlorabe, družina, tiranija 

ter upori (trikrat). Med slovenskimi besedili so najpogostejši deskriptorji dekleta, bolezni in 

mladostniki (pojavijo se dvakrat), ostali deskriptorji pa se ne pojavijo več kot enkrat. V tem 

letu gledano skupno torej prevladujejo deskriptorji nasilje (pet omemb), svoboda in družina 

(štiri omembe) ter upori, prijateljstvo, tiranija, zlorabe, dekleta in mladostniki (s tremi 

omembami).  

14) ¿60:40?: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: Pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2013 
Tabela 3-13 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2013) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost  

družina, odraščanje 1 5 

dekleta, mladostniki, fantje, prijateljstvo 2 4 

bolezni, ljubezen, diktatura 3 3 

izvirna 

slovenska 

književnost 

očetje 1 2 

skupaj 

družina 1 6 

odraščanje 2 5 

dekleta, prijateljstvo, mladostniki, fantje 3 4 
 

Tabela 3-14 pokaže, da so med deskriptorji za tuja besedila tega leta najpogostejši družina in 

odraščanje (petkrat), dekleta, mladostniki, fantje in prijateljstvo (štirikrat) ter bolezni, 

ljubezen in diktatura (po tri omembe). Med deskriptorji za slovenska besedila se edino 

deskriptor očetje pojavi dvakrat, ostali se ne pojavijo več kot enkrat. Skupno se najpogosteje 

pojavljajo deskriptorji družina (šestkrat), odraščanje (petkrat) in dekleta, prijateljstvo, 

mladostniki ter fantje (štirikrat). 

15) Človeknejezise: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2014 
Tabela 3-14 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2014) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina, ljubezen 1 6 

družba, mladostniki, skupnost 2 4 

svoboda, smrt, pogum, bolezni, 

totalitarizem, prijateljstvo, dekleta 
3 3 

izvirna 

slovenska 

književnost 

družina, odraščanje 1 3 

mladostniki, nasilje 2 2 

skupaj 

družina 1 9 

mladostniki, ljubezen 2 6 

nasilje, družba, skupnost, prijateljstvo, 

dekleta 
3 4 
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Tabela 3-15 pokaže, da so v letu 2014 za tujo literaturo najpogosteje izbrali deskriptorja 

družina in ljubezen (šestkrat), sledijo jim deskriptorji družba, mladostniki in skupnost 

(štirikrat) ter svoboda, smrt, pogum, bolezni, totalitarizem, prijateljstvo in dekleta (trikrat). 

Za slovenska besedila, izdana v tem letu, so najpogosteje uporabljali deskriptorje družina in 

odraščanje (trikrat), ter mladostniki in nasilje (dvakrat). Ostali deskriptorji se niso pojavili 

več kot enkrat. Če pogledamo na deskriptorje tega leta skupno, je najpogostejši družina (devet 

omemb). Sledita mu mladostniki in ljubezen (šest omemb) in nasilje, družba, skupnost, 

prijateljstvo in dekleta (štiri omembe). 

16) Od gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2015 
Tabela 3-15 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2015) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

družina 1 10 

mladostniki 2 7 

ljubezen, prijateljstvo 3 5 

izvirna 

slovenska 

književnost 

družina, odraščanje 1 3 

prijateljstvo, dekleta, šola, zaljubljenost, 

mladostniki 
2 2 

skupaj 

družina 1 13 

mladostniki 2 9 

prijateljstvo 3 7 

 

Tabela 3-16 prikazuje deskriptorje, ki so se pojavljali v letu 2015. Za tujo literaturo so 

najpogosteje uporabili deskriptorje družina (desetkrat), mladostniki (sedemkrat) in ljubezen 

ter prijateljstvo (petkrat). Za dela, napisana v slovenskem jeziku, so najpogosteje uporabili 

deskriptorje družina in odraščanje (trikrat) in prijateljstvo, dekleta, šola, zaljubljenost in 

mladostniki (dvakrat). Ostali deskriptorji se ne pojavijo več kot enkrat. Skupno gledano se 

torej v letu 2015 najpogosteje pojavljajo deskriptorji družina (trinajstkrat), mladostniki 

(devetkrat) in prijateljstvo (sedemkrat).  

17) Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2016  
Tabela 3-16 Ranžirna vrsta deskriptorjev (2016) 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

mladostniki, družina, odnosi 1 8 

prijateljstvo, matere 2 6 

odraščanje, nasilje, dekleta 3 5 

izvirna 

slovenska 

književnost 

družina  1 4 

begunci, mladostniki 2 3 

spolna zloraba, begunska pot, vojna, 

nasilje, migranti, dekleta, družba, kritika, 

družinski odnosi 

3 2 

skupaj 

družina 1 12 

mladostniki 2 11 

odnosi 3 10 
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Tabela 3-17 pokaže, da se v letu 2016 v prevodni književnosti najpogosteje pojavljajo 

deskriptorji mladostniki, družina in odnosi (osemkrat), prijateljstvo in matere (šestkrat) ter 

odraščanje, nasilje in dekleta (petkrat). V besedilih, izvorno napisanih v slovenskem jeziku, 

je najpogostejši deskriptor družina (štiri omembe), sledijo mu begunci in mladostniki (tri 

omembe), z dvema omembami sledijo spolna zloraba, begunska pot, vojna, nasilje, 

migranti, dekleta, družba, kritika in družinski odnosi. Najpogostejši deskriptor gledano 

skupno je družina (uporabljen dvanajstkrat), sledi mu mladostniki (enajstkrat) ter odnosi 

(desetkrat).  
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Skupna analiza vseh izpisanih tabujskih deskriptorjev: 

izvor deskriptor rang pogostost (št. omemb) 

prevodna 

književnost 

mladostniki 1 129 

dekleta 2 121 

družina 3 103 

izvirna 

slovenska 

književnost 

mladostniki 1 68 

družina 2 56 

dekleta 3 40 

skupaj 

mladostniki 1 197 

dekleta 2 161 

družina 3 159 

 

V vseh izbranih letih je najpogostejši deskriptor tuje literature deskriptor mladostniki (129-

krat), sledita mu deskriptorja dekleta (121-krat) in družina (103-krat).  

Tudi slovenska literatura, označena s tabujskimi deskriptorji, je najpogosteje označena z 

deskriptorji mladostniki (68-krat), družina (56-krat) in dekleta (40-krat).  

Podobne rezultate dobimo tudi, če gledamo literaturo v tabelah skupno, saj je tuja produkcija 

toliko obsežnejša, da preglasi slovensko, zato so rezultati skupno po lestvici enaki rezultatom 

za tujo literaturo; najpogostejši deskriptorji so mladostniki (197-krat), dekleta (161-krat) in 

družina (159-krat). 
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3.7.2 Primerjalna literarna analiza šestih izbranih del 

V sledečem poglavju predstavljamo ugotovitve primerjalne literarne analize šestih izbranih del s tabujsko tematiko. Za primerjavo smo izbrali tri 

dela iz slovenske sodobne klasike, ki smo jih primerjali s tremi deli iz slovenske sodobne književnosti. Nanašajo se na sledeče tabujske/problemske 

tematike: homoseksualnost (1. sklop), mladostniške težave, samomor, najstniška spolnost (2. sklop) in osamljenost (3. sklop).  

3.7.2.1 Primerjalna literarna analiza del: Dečki (Novšak, France) in Fantje iz gline (Vidmar, Janja) – 1. sklop 

 

 
Slika 3.1 Naslovnica dela Dečki (Skuc, 2018)  

 
Slika 3.2 Naslovnica dela Fantje iz gline (Good reads, 

2018) 

 

Tabela 3-17 Primerjalna literarna analiza del: Dečki (Novšak, France) in Fantje iz gline (Vidmar, Janja) 

V preglednici je predstavljena primerjalna literarna analiza dela Dečki (Novšak, France) z delom Fantje iz gline (Vidmar, Janja). V prvi koloni so 

navedene ključne postavke, ki smo jih analizirali, v drugi in tretji koloni so navedeni citati, ki krepijo navedene trditve v zadnji koloni, kjer se 

nahajajo oznake, komentarji in konkretna primerjava del.  

 
Dečki – France Novšak (p. i.8 1938) Fantje iz gline – Janja Vidmar (p. i. 2005) primerjava in komentarji 

tema   Deli sta si na prvi pogled tematsko podobni, saj se 

obe nanašata na prve homoseksualne izkušnje in 

dileme, povezane z njimi. Vseeno pa je v romanu 

Dečki v ospredju ljubezenski odnos med dvema 

najstniškima dečkoma, skozi katerega se razvijata 

                                                      
8 p. i. – prva izdaja 
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in posledično osebnostno rasteta. Neprestano se 

gibljeta po tanki meji med prijateljstvom in 

ljubeznijo, pri čemer, v njunemu odnosu 

nenaklonjenem okolju, večkrat prestopita linijo.  

V romanu Fantje iz gline pa najstniška 

protagonista skozi sebi prve izkušnje pridobivata 

nova spoznanja o sebi ter ob tem iščeta in tvorita 

svojo (spolno) identiteto. V ospredju je boj 

posameznika s samim sabo in njegovo osebnostno 

rastjo (vprašanje homoseksualnosti pa je le 

dodatna dilema na poti odraščanja). 

perspektiva   Obe deli sodita v perspektivo oporekanja, saj se 

protagonisti obeh del upirajo ustaljenim normam. 

Dečka v prvem romanu se zavedata, da njun odnos 

krši v takratni družbi sprejemljiva čustva med 

dvema fantoma, pa vendar se jim vedno ne 

zmoreta upreti – s tem se upirata takratnemu 

sistemu. Tudi protagonista v drugem romanu se 

upirata, a ne toliko sistemu kot samima sebi, saj v 

družbi homoseksualnost ni več prepovedana, a 

vseeno ostaja tabu tematika, saj si ne želi, da bi 

kot homoseksualni najstniški posameznik, ki hlepi 

po priznavanju okolice, preveč izstopal. 

vsebina Zdenko Castelli in Nani Papali sta najstniška 

dečka, ki bivata v zavodu svete Marije v Zagrebu. 

Avtor že na začetku dela predstavi nepopisno 

lepoto Zdenka, ki je predmet občudovanja 

celotnega internata – pri čemer ne ostane 

ravnodušen niti Nani. Dečka se hitro zbližata, njun 

odnos pa kmalu začne preraščati meje dobrega 

prijateljstva. Ob tem se soočata z osebnimi 

krizami, saj se z neznanimi in v dotičnem okolju 

prepovedanimi čustvi ne znata spopadati. Oba se 

zavedata, da gre za prepovedane  

misli in dejanja, zato se ves čas soočata z dilemo, 

ali sprejeti vsiljena pravila ali pa slediti lastnim 

občutjem in tvegati konflikt z okoljem. Zdenko se 

vmes od Nanija oddalji, saj začuti, da je njegova 

naklonjenost prerasla prijateljstvo, zato sam sebe 

Gimnazijca Ajk in Mali prihajata iz istega okolja, 

vendar živita različna življenja, v katerih bijeta 

lastne bitke z odraščanjem. Ajk s svojim 

obnašanjem in zunanjostjo prekriva svoje notranje 

boje. Tekom zgodbe se v njem začne pojavljati 

razcep med tem, za kar se predstavlja in kar 

dejansko je. Sam pred sabo prikriva svojo 

homoseksualnost. 

Mali je bolj umetniška duša, ki s svojim videzom 

želi pokazati upornost svetu. Preboleva samomor 

najboljšega prijatelja (Roka), ki ga je storil, ker so 

ga sošolci dražili zaradi njegove 

homoseksualnosti. V otroštvu je doživel tudi 

spolno zlorabo. Skupek dogodkov tudi v njem 

poraja vprašanja. 

Obe zgodbi vsebujeta konflikt med lastnimi 

občutji in družbo, ki s svojimi vrednotami 

narekuje drugačna pričakovanja. 
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skuša odtrgati od prepovedanih občutij. V 

zmedenosti in zavedanju, da čustva do sebi 

enakega spola niso sprejemljiva, se oba zapleteta 

tudi z dekleti. Zavestno se odločita, da morata 

ljubezen prekiniti in z leti se tudi dejansko 

oddaljita. Oba se kasneje v življenju zapleteta z 

ženskami. 

 

 

Ajkove in Malijeve poti se prekrižata, ko Mali 

pomaga Ajku pri pisanju seminarske naloge. 

Obenem Mali na stranišču Ajka zaloti z moškim 

(Kecom). Približno takrat se Ajku (družabno) 

življenje začne sesuvati – Kec ga ne pokliče več, 

izgublja vpliv pri sošolcih, pojavljajo se govorice 

o njegovi homoseksualnosti, po dolgih letih ga 

kontaktira mama. V Ajku se odvija boj z lastnimi 

občutji in okolico. Prav tako Mali počasi bije bitko 

s svojimi občutji in zraven preboleva izgubo 

Roka.  

Zgodba na koncu ostane odprta. Mali je na dobri 

poti, da sprejme smrt prijatelja – pri čemer mu pri 

prebolevanju pomagajo tudi sošolci z izdelavo 

kipa Roka. Ajk naveže stike z mamo, lastne 

homoseksualnosti pa še vedno ne priznava.  

osebe 

 

glavne osebe 

 

 

»Vsi stari pa so obenem čutili sveto dolžnost, da 

Naniju Papaliju pokažejo vzore, za katerimi mu je 

hoditi kot šestošolcu klasične gimnazije.« 

(Novšak, 1970, str. 10) 

 Opis glavnih oseb v romanu Dečki: 

 

Nani Papali: 

Je 16-letnik iz Ljubljane, ki se vključi v Zavod 

svete Marije, da bi dokončal gimnazijo. 

»''Kako bi ti rekel,'' se je izmikal Papali. 

''Prijateljstvo je ljubezen in ljubezen je 

prijateljstvo. Ljubezen pa je vedno le predigra 

strasti. V praksi so to enaki pojmi. Na teorijo pa 

tako danes nihče več nič ne da.''« (Novšak, 1970, 

str. 131) 

 Je introvertirana osebnost, dokaj nedostopen, o 

sebi redko govori. Od lastnih čustev se poskuša 

distancirati. 

 

»Hotel je vedeti, kaj se je začelo z njim ta večer, 

kakšen vihar je vstal v njegovem srcu, ki se je 

doslej hladno norčevalo iz vseh dram. Kaj naj bo 

pravzaprav meni ta Zdenko Castelli?« (Novšak, 

1970, str. 50) 

 Odnos z Zdenkom mu poraja marsikatera čustva 

in občutke, ki si jih ne zna in ne zmore razložiti.  

 

»Tvoja prva ljubezen, če se hočem prav izraziti. 

Tudi moja do tebe. Vse to je le izraz človeške želje 

za srečo, vse, kar je med nama. Morala bova 

pretrgati. Morava!« (Novšak, 1970, str. 189) 

 Ljubezenska čustva s časoma vedno bolj 

prepoznava, zaveda pa se tudi, da s tem posega na 

prepovedano področje. 
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»Toda vedi, da je Vlasta odslej moja prva misel.« 

(Novšak, 1970, str. 192) 

 Kasneje poskuša svoja čustva preusmeriti na 

dekle (Vlasto) – naklonjenosti do istega spola pa 

poskuša zatreti 

»Zunaj zidov (internata (op. a.)) drhtimo zaradi 

žensk, tam jih še nisva poznala.« (Novšak, 1970, 

str. 252) 

»Nani je mislil, da je star, odveč in bolan. 

Prepričala ga je o nasprotnem. […] Dve leti sta 

minili obema kakor v sanjah.« (Novšak, 1970, str. 

254)  

 V nadaljevanju življenja pisatelj ne omenja več, 

če je imel Nani še kakšno homoseksualno 

izkušnjo. Do smrti mu družbo dela Biserka.  

 

»Medtem je imel dovolj časa, da si je natančno 

ogledal dečkovo zunanjost. Na prvi pogled se mu 

je zdelo, da je pred njim le dobro gojeno 

meščansko dete trinajstih let, toda čim dlje ga je 

opazoval, tem bolj se mu je zdelo, da se v dečku 

skriva nekaj več. Od strani je videl njegovo glavo 

s pravilnim, gladkim čelom. Temni kostanjevi 

lasje so bili gladko počesani nazaj. Siva obleka s 

kratkimi hlačami se mu je oprijemala golega 

telesa. V rjavih sandalih so mu tičale gole noge, 

ki so drhtele kakor život. Kdo je ta deček?« 

(Novšak, 1970, str. 17) 

 Zdenko Castelli:  

13-letnik, ki prihaja iz Beograda. V zavodu je 

poznan po svoji osupljivi lepoti.  

Pred Nanijevim prihodom biva v Zavodu že dve 

leti, kjer se seznanja z vero, s katero prej ni imel 

stika.  

 

»Zdenko mu je hotel veliko povedati, a nekaj ga je 

zadrževalo, da bi začel. […] ''Ali mi hočeš 

povedati?'' Zdenko je z muko iztisnil iz sebe. ''Ne 

morem.''« (Novšak, 1970, str. 70) 

 Prijateljstvo z Nanijem preraste v ljubezen. Sprva 

ga spoznanje prestraši, zato se od Nanija 

namenoma oddalji. 

»Dovolj imam vsega. Moram mu povedati. V 

njegovi duši se je končal boj. Odločil se je, da bo 

govoril z Nanijem o 'teh stvareh'.« (Novšak, 1970, 

str. 78) 

 Čustva so premočna, zato Zdenko ne drži dolgo 

pri ogibanju Naniju.  

»Toda, ljubi Nani, reci mi, ali je bilo kaj grdega 

med nama? Kajne, nič hudega nisva ne mislila ne 

delala?« (Novšak, 1970, str. 192) 

 Zdenko je do svojih čustev odprt in se mu zdijo 

manj sporne, kot Naniju 

»''Nani, čudna je bila zgodba v internatu. Danes 

se mi zdi še posebno grenka.'' […] ''In tako 

naprej gre surova resnica o življenju. In to si ti! 

Zdi se mi, da sem bil včasih prepričan, da si ti nad 

 O izkušnji z Nanijem se sprašuje tudi kasneje v 

življenju, čeprav gleda nanjo kot na del 

preteklosti, ki se je zgodila, in po njej ne hrepeni. 
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drugimi, da je tvoja usoda več vredna od drugih 

in da boš živel čisto drugačno, idealno življenje'' 

[…] ''Bil sem tvoj ideal.'' ''Še več, veliko več. 

Pomenil si zame vseživljenjski pojem. Kje je 

ostalo vse to?''« (Novšak, 1970, str. 252) 

»Ker mu je primanjkovalo družbe, se je zabaval z 

vdovami, pri katerih je stanoval. Te so ga izurile, 

da je spoznal žensko.« (Novšak, 1970, str. 253) 

 V življenju po Zavodu si je čas krajšal z vdovami, 

pri katerih je stanoval; novih izkušenj z moškimi 

pisatelj ne omenja. 

  

 

»[…] je dobro zmodeliran, ampak mačo brez 

duše.« (Vidmar, 2005, str. 45) 

»Sem enkraten pasji sin. Moje telo je kot elastika, 

samo da z mišicami kot Hulk.« (Vidmar, 2005, str. 

28) 

Opis glavnih oseb v romanu Fantje iz gline: 

 

Ajk:  

17 letni najstnik, ki obiskuje gimnazijo, ukvarja se 

s športom (trenira veslanje). Po izgledu je športne 

postave. 

 »Obut sem bil v snikerse. Original. 22.999 SIT. 

Srce mi je bilo v mikici Puma, 13.990 SIT. 

Prisegam na Diesel, 150 evrov. Chevignon je 

razširil hlačnice in zajebal dovršeno linijo S. 

Oliver je vrgel na tržišče posrečeno kolekcijo, 

ampak tastar še ni dobil plače.« (Vidmar, 2005, 

str. 38). 

Veliko da na zunanji videz. 

 »Remo je krivonog naci, ki se nosi kot krivonog 

buldog. Med naciji in buldogi je bistven razloček: 

buldogi ne vedo, da imajo pedigre, naciji pa 

mislijo, da ga imajo.« (Vidmar, 2005, str. 89)  

»Peder je božja napaka, to je živi dokaz, da je bog 

samo človek, ki mora zaradi pederstva 

odgovarjati pred človeštvom! Pedra ne moreš 

poslati niti v vojsko, niti v arest, ker lahko okuži 

še druge. Peder je bacil, kapiraš? Zato moramo 

paziti, da ne zbolimo […]« (Vidmar, 2005, str. 

113) 

Po obnašanju je izrazito nastrojen proti tistim, ki 

jih sam dojema kot drugačne. 

 »Do vratu sem v kapsih zaradi Naceta Renesanse. 

Nekateri so se celo postavili zanj. Mislim, hej! Kaj 

pa naj bi storil jaz?« (Vidmar, 2005, str. 160) 

Za svoja dejanja ne mara prevzemati 

odgovornosti.  
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 »Mularija misli, da so poškodbe posledica 

njegovih nočnih eskapad, ker je kao hud mačo, 

ampak nekoč sem ga videl, kako si je s ključem od 

vrat sam vpraskal podolgovato rano na licu. […] 

Brezčutno in sistematično je rezal v svoj obraz, 

dokler se ni utrudil.« (Vidmar, 2005, str. 46) 

»Najraje bi se nekam umaknil in si s šestilom 

malce pisal po koži.« (Vidmar, 2005, str. 81) 

Poslužuje se samopoškodovanja. 

 »V bistvu ne gre za to, da nočem biti gej. Ampak 

prezajebanoprosto nisem.« (Vidmar, 2005, str. 

207) 

Sam pred sabo prekriva svojo homoseksualnost.  

  

»Bil ti je tako blizu, da si ne le zamrznil med 

drugimi, ampak si se celo že odtajal in zdaj 

pospešeno trohniš. Nikomur nista dovolila blizu. 

Energetska blaznost, ki sta jo puščala za seboj, je 

bila nalezljiva. Zdaj se pretaka le še skozi tebe in 

se noče zliti v nobeno drugo življenje.« (Vidmar, 

2005, str. 42) 

»Jaz sem Judež. Ker je Rok že premišljeval o 

samomoru, ko sem še vedno verjel v zapuščenost. 

Sam samcat sem si domišljal, da lahko rešim 

človeško življenje. Od kod mi toliko 

samozavesti?« (Vidmar, 2005, str. 46) 

Mali:  

Je 17-letni gimnazijec.  

Preboleva izgubo najboljšega prijatelja Roka, ki je 

storil samomor. 

 »Glina je prispodoba človekove notranjosti. Na 

začetku je vsak od nas brezoblična kepa, 

prepuščena na milost in nemilost rokam, skozi 

katere polzi. Vendar le, dokler njena površina ne 

otrdi. Takrat ne moremo več posegati vanjo, ne da 

bi pri tem tvegali črepinje. Glina postane močna 

in trdna. A le navzven, znotraj ostaja krhka in 

ranljiva kot človeška duša. Razred je cepal od 

smeha, jaz pa sem čutil razpoke na svoji skorji. 

Kdo sem? Glinen kipec? Neznanka v periodnem 

sistemu Mendelejeva?« (Vidmar, 2005, str. 48) 

Samomor mu poraja mnoga eksistencialna 

razmišljanja. 
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 »Od nelagodja me je zvilo. Čustva do ljudi, ki niso 

starši ali prijatelji, so zame znamenje za preplah. 

V njihovem ozadju se vedno skriva seks. Nočem se 

pogovarjati o seksu. Nočem niti misliti nanj.« 

(Vidmar, 2005, str. 58) 

  

Spolnost mu je tuja, neprijetna tema. 

 »Nisem gej. Nisem. Preprosto nisem. Saj ne, da 

nočem biti. Nočem biti. Vseeno mi je.« (Vidmar, 

2005, str. 77) 

Lastna spolna usmerjenost mu poraja dvome. 

 »Ampak hočem ostati umazan. Ker sem. Umazan 

globoko v spodnjicah. […] Opominja me nase. 

Da ne pozabim. Kot da bi lahko.« (Vidmar, 2005, 

str. 49) 

V otroštvu ga je spolno zlorabil stric, kar ga je 

zaznamovalo. 

 »''Vidiš, da pri sebi nimam morilnega orožja. 

Odvisna postajaš od svoje paranoje,'' zamrmram. 

Mama obrne glavo. Še vedno preveč krčevito 

vzbuja vtis, da ji ni mar. Da si umišljam. Da ji po 

glavi ne roji ena sama misel: kako z britvico, 

škarjicami za nohte, odpiračem za konzerve 

zarežem v vitico drobnih žil na zapestju, 

sladostrastno spustim na plano gost curek in 

zaprem oči.« (Vidmar, 2005, str. 43) 

Duši ga mamin nadzor, ki jo skrbi, da tudi Mali ne 

bi storil česa podobnega kot Rok. 

 »Mislim, da čisto zares in nepreklicno 

masturbirata. Mogoče celo seksata. Ob tem 

spoznanju me vrže ob steno.« (Vidmar, 2005, str. 

140) 

Najprej ima podrejen odnos do Ajka, saj Ajk daje 

vtis, da je vsemogočen, kar pa se spremeni, ko 

izve za Ajkovo šibko točko – homoseksualnost. 

 »Škoda, da me Ajk ni opazil. Rad bi videl njegov 

obraz, ko bi spoznal, da vem. Mogoče drugič. 

Čeprav. Zakopal sem skrivnost. Ne smem vedeti.« 

(Vidmar, 2005, str. 143)). 

Odkritje Ajkove šibke točke mu poraja spoznanje, 

da je tudi Ajk, kljub navideznemu nadrejenemu 

odnosu, samo človek.  

  Skupna primerjava glavnih oseb: 

Osebe v izbranih dveh književnih delih so 

izstopajoče in drugačne od okolice. Vsi 

protagonisti pripadajo okolju, ki ima do njih 

določena pričakovanja, Zdenko in Nani se morata 

prilagajati verskemu okolju, Ajk in Mali pa si 

iščeta sebi enakovredne v sodobni najstniški 

družbi – Ajk med stereotipno skupino športnikov, 
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Mali v družbi Roka; skupno pa v skupini 

srednješolcev. Kljub temu da vsi pripadajo 

oziroma skušajo pripadati določenim skupinam, 

pa ima vsak od njih osebnostne lastnosti, ki so 

izstopajoče in drugačne od drugih, zato so se 

primorani v javnem okolju pretvarjati in skušati 

stopiti z množico, ki bi njihov pravi jaz domnevno 

obsodila. V njihovi notranjosti pa se bijejo boji, 

saj vedo, da čutijo drugače (s to razliko, da si 

dečka v prvem romanu to priznavata, dečka v 

drugem romanu pa si, zaradi vpliva družbe, lastna 

čustva skušata prikriti). 

stranske osebe   Stranske osebe v romanu Dečki:  

 

Biserka Ružič: Biserka je dekle, ki se zaljubi v 

Zdenka. Izhaja iz premožnejše družine – oče je 

polkovnik, mati iz plemiške družine; niso verni.  

 

Vlasta: Zdenkova sestra, 15-letno dekle. 

 

Stranske osebe v romanu Fantje iz gline:  

 

Dora: Je Malijeva soseda in njegova prijateljica. 

Zaljubljena je v Ajka, z njim pride celo do 

zmenka, pri čemer jo Ajk samo izkoristi za alibi. 

  

Ajkova družina: Oče in mama sta ločena. Oče 

ima novo partnerko Vesno, z njo pa 5-letnega 

sina. Ko je mama izvedela, da je Vesna noseča z 

očetom, ga je zapustila. Ajk je ostal pri očetu, 

mama se šele sedaj trudi vzpostaviti stik z njim in 

ga prepričuje, da bi prišel živet k njej. Oče je 

predstavljen kot stereotipen predstavnik 

delavskega razreda – prihaja iz Črne Gore, slabo 

govori slovensko in ima v naprej določena 

prepričanja in poglede na svet, ki jih ne spremeni 

zlahka. Ima močan vpliv na Ajkovo obnašanje. 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

63 

 

Malijeva družina: Poleg Malija jo sestavljata še 

mama in oče, ki pa od Malijeve zlorabe naprej ne 

najdeta skupnega jezika. Mama je ves čas v skrbeh 

za Malija. 

jezik »V Papaliju je grenkoba dosegla vrhunec. Ni 

mogel več vzdržati. Prvič je zajokal v Zagrebu. 

Zdenko ga je jel tresti. Ker to ni nič pomagalo, ga 

je pospremil v spalnico. Tam se je njegov veliki 

prijatelj vrgel na posteljo. Prav tako je bilo z 

Zdenkom, ko je spoznal Nanija Papalija. ''Se jočeš 

zaradi mene, Nani?'' ''Ne.'' ''Zakaj pa?'' ''Sam ne 

vem.'' ''Torej zaradi mene.'' Papali se je hipoma 

vzdignil. Srce mu je burno utripalo, v glavo mu je 

butala kri. ''Nani, daj, da te poljubim!'' ''Ne, ne! 

Preveč me upijaniš! To ni dobro za moje misli. 

Bolj in bolj se pletejo okrog tebe. Moral bom tudi 

jaz misliti na kaj drugega.'' Zdenko se je čudil, ko 

ga je nato Papali pograbil za roke in si jih pritisnil 

k ustnicam. Umaknil mu jih je. Potem je še hitreje 

vstal in zbežal v svojo spalnico.« (Novšak, 1970, 

str. 157)). 

 Jezik v romanu Dečki: 

Jezik dela je knjižna slovenščina. Tudi v dialogih 

je jezik med nastopajočimi slovnično pravilen, 

občasno so besede že časovno zaznamovane. 

 »''Fučka se meni za gejevsko gibanje in podobna 

jajca,'' sta izvedela ljubčka, ''poskusi mene, pedi, 

meni se jebe za kao drugačne. Te razpičim kot 

gnili paradajz! Prekleti klinci s svojimi usranimi 

pravicami pa istospolnimi porokami! Vse bi bilo 

treba fentati!''« (Vidmar, 2005, str. 34)). 

 

Jezik v romanu Fantje iz gline:  

Jezik je sodoben, slengovski. Zapisan je tako, kot 

se izgovarja. Vsebuje tudi kletvice, žaljivke in 

vulgarizme. 

 »[…]me je gledal v oči, kot da sem že sirota. Srce 

mi je zamrznilo. Zdaj nisem več čutil trenirke, 

ampak golo kožo. Kot da sem nag, vsem na 

ogled.« (Vidmar, 2005, str. 163) 

»Njena umazana usta so bila dosti prevelika 

zanjo. Jezik ji je štrlel iz njih kot kljun.« (Vidmar, 

2005, str. 140) 

Pojavljajo se primere, ki bralcu olajšajo predstavo 

in bogatijo slog. 
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 »''Eno jajce imam večje …'' je rekel Vilson. ''Večje 

od česa?'' sem vprašal. ''Od drugega, menda,'' je 

zavil z očmi.« (Vidmar, 2005, str. 110)). 

Dialogi so pogosti. Zapisani so tako, kot bi 

potekali v resničnem življenju – brez filtrov in 

olepševanja (tako pogovor med mladimi, kot tudi 

način pogovarjanja s starejšimi). 

   Skupna primerjava jezika obeh del: 

Jezik v delih se razlikuje, saj sta deli nastali v 

različnih časovnih obdobjih. Že v sodobnem času 

je jezik romana Fantje iz gline za mnoge 

nesprejemljiv, v preteklosti bi bilo to še toliko bolj 

izrazito. Jezik prvega romana je torej prilagojen 

literaturi, ki je nastajala v tistem času, avtor gre 

celo do te skrajnosti, da niti enkrat v celotnem delu 

ne omeni homoseksualnosti z besedo. Po drugi 

strani pa je tudi jezik v delu Fantje iz gline skrajen 

– avtorica pa s slogom pisanja pripomore k 

vživljanju bralca v okolje, v katerem se 

nastopajoče osebe nahajajo. 

razpoloženje  

»Za Zdenka Castellija pa ni bilo več kadila, ne 

zavoda, ne boga, ničesar razen ljubezni. A ta je 

bila občutljiv nežen cvet, vsajen v leta njegovega 

zorjenja in blagoslovljena od duše, ki se mu je 

prostovoljno podvrgla, samo da ji je bilo mogoče 

iti k lepoti.« (Novšak, 1970, str. 151) 

 Razpoloženje v romanu Dečki:  

Bralec ob branju čuti napetost in vznemirjenje, ki 

sta ga občutila dečka.  

»V telesu se mu je nekaj zganilo, odkar je spoznal 

Nanija Papalija. Ta fant ga je popolnoma 

priklenil nase. V njegovi bližini se je čutil 

srečnega. Toda Papalijeve globoke, resne oči so 

odbijale vsak pogovor o teh stvareh. Zdenku ni 

zadostoval samo pogovor z njim, hotel je več.« 

(Novšak, 1970, str. 71) 

 Skozi njune pogovore in razmišljanja bralec 

sočustvuje in razume stisko, v kateri sta se akterja 

znašla. Opisi njune, sicer prepovedane, a nedolžne 

ljubezni porajajo prijetna čustva, čeprav je kasneje 

začutiti tudi dramo, ki se dogaja v njunih glavah. 

»Bilo je deževno septembrsko predvečerje, ko so 

jeli oči že zastirati prvi kolobarji mraku. Zato je 

bila veža Zavoda svete Marije skoraj popolnoma 

temna in vratar, človek s plebejsko upognjenim 

hrbtom, je prižigal luč, da je skozi mlečno zaščitno 

steklo slabo obsvetlila obraze ljudem, ki so se po 

naključju znašli tu, v veži tega starega 

nadškofovskega zavoda.« (Novšak, 1970, str. 9) 

 Opisi Zavoda v kombinaciji s prepovedanimi 

čustvi puščajo težko ozračje. 
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»Sedel (Nani, op. a.) je k svojemu pultu in 

razmišljal, kako je vendar ta svet tako čudno 

urejen, da ljudje ne smejo ljubiti, kar bi hoteli, in 

da se morajo tega sramovati.« (Novšak, 1970, str. 

93) 

  

»''Moj bog, kaj bo s tabo?'' se vpraša in oddrsa iz 

sobe. To se sprašujem tudi sam.« (Vidmar, 2005, 

str. 48) 

Razpoloženje v romanu Fantje iz gline: 

Bralec se zaveda, da se v glavnih protagonistih 

dogajajo notranji boji, posledično z akterji tudi 

skuša sočustvovati.  

 Ajkov del:  

»Vsi mi gredo na jetra in sem jih sit. Zakaj moram 

živeti med kreteni, ki sploh niso sposobni dojeti 

veličine moje osebnosti? Mene nič ne sesuje. Jaz 

sesuvam druge. Rabljene stvari so samo za 

rabljene ljudi. V črno-belem klubskem dresu 

zgledam kot spajderman.« (Vidmar, 2005, str. 26) 

Malijev del:  

»Po okenski šipi zaštropotajo prve težke kaplje. 

Mrzle in nevidne me pobožajo po ramah in skozi 

kožo mirijo notranji drget. Spet začutim 

neustavljivo potrebo po uvelih nageljnih in vencih 

s pegami na zgrbančenih listih. V jesenski tihi čas 

prileti brinovka na Kras. Na okensko polico sede 

samoten golob. Strel v tišino; droben curek krvi; 

brinovka obleži, obleži. Ali sem res zaslišal udarec 

kril ob šipo? Ali pa je to plahutanje v meni? Me 

kljujejo brinovke, ki jim ne dovolim skozi?« 

(Vidmar, 2005, str. 44) 

Opaziti je razliko med poglavji, ki jih pripoveduje 

Ajk, in Malijevimi poglavji.  

Prva, zaradi Ajkovega načina predstavljanja sebe 

in jezika, dajejo vedrejši vtis kot Malijeva 

poglavja, ki pričarajo mučno trpeče ozračje, 

čeprav je razvidno, da se tudi v Ajku dogajajo 

boji. 

  Skupna primerjava razpoloženja v obeh delih: 

Pri branju obeh del se čuti vznemirjenje, saj 

avtorja s svojim pisanjem naslikata trpljenje 

protagonistov. Opisi njihovih bojev na bralca 

delujejo pretresljivo, z njimi se skuša poistovetiti 

in začutiti stisko, v kateri so se znašli. Vseeno je 

vzdušje v prvem romanu manj pretresljivo kot v 

drugem, saj dečka delujeta nedolžno in svojo 

ljubezen, v primerjavi z dečkoma v drugem 

romanu, lažje sprejemata. 
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subjektivne 

predstave 

  Deli sta nastali v različnih časovnih obdobjih 

(1938 in 2005), v katerih so kot (ne)sprejemljiva 

veljala različna dejanja. Obe deli sta provokativni 

za svoj čas, če je v prvem že omemba 

homoseksualnosti preveč provokativna, je drugo 

delo provokativno s svojo jezikovno direktnostjo 

in opisi dejanj. V romanu Dečki je stereotipen 

bralec torej lahko zgrožen nad dogajanjem v 

cerkvenem zavodu, saj to ni okolje, kjer bi bilo 

takšno dogajanje med dečki sprejemljivo. Prav 

tako šokantna pa sta lahko jezik in dogajanje v 

romanu Fantje iz gline, saj je takšen bralec 

prepričan, da se mladi tako ne pogovarjajo, niti se 

ne srečujejo s takšnimi situacijami. 

 

V preglednici smo ugotovili, da se tematiki obeh del nanašata na prve homoseksualne izkušnje protagonistov, pri čemer je v delu Dečki v ospredju 

ljubezenski odnos med dečkoma, v romanu Fantje iz gline pa je v ospredju bolj osebnostna rast glavnih oseb – homoseksualne izkušnje pa so le 

del njunih življenj, ki pa ju pomembno zaznamuje. Obe deli spadata v perspektivo oporekanja, saj v obeh nastopajo osebe, ki se upirajo ustaljenim 

družbenim normam. Vsebinsko se obe zgodbi nanašata na konflikt med lastnimi občutji in družbo, ki narekuje drugačno obnašanje, kot ga občutijo 

protagonisti. Vse glavne osebe v delih so na svoj način izstopajoče in se zaradi svojih občutij težko vklapljajo v splošno populacijo. Deli se z vidika 

jezika, ki sta ga uporabila pisatelja, močno razlikujeta – delo Dečki je iz začetka 20. stoletja in temu prilagojen je tudi jezik, medtem ko je avtorica 

v delu Fantje iz gline namenoma provokativna in drzna v jezikovnih potezah. Razpoloženje v obeh delih je za bralca vznemirjujoče, saj se bralec 

lahko poistoveti s trpljenjem protagonistov – obenem pa je v romanu Dečki razpoloženje zaradi občutka nedolžne ljubezni med dečkoma veliko 

svetlejše kot v romanu Fantje iz gline, v katerem imajo protagonisti zavračajoče mnenje do homoseksualnosti. Na subjektivne predstave v 

omenjenih delih najmočneje vpliva čas nastanka, saj sta obe deli v svojem obdobju provokativni, pri čemer v prvem delu (Dečki) na bralca šokantno 

vplivajo opisi dogajanj v cerkvenem zavodu, v drugem delu (Fantje iz gline) pa jezik dela, ki ga je izbrala avtorica. 
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3.7.2.2 Primerjalna literarna analiza del: V sedemnajstem (Zorman, Ivo) in Lažniva Suzi (Muck, Desa) – 2. sklop 

 

 
Slika 3.3 Naslovnica dela V sedemnajstem (Good reads, 

2018) 

 

 
Slika 3.4 Naslovnica dela Lažniva Suzi (WinKnj-OPAC, 

2018) 

 

Tabela 3-18 Primerjalna literarna analiza del: V sedemnajstem (Zorman, Ivo) in Lažniva Suzi (Muck, Desa) 

V preglednici je predstavljena primerjalna literarna analiza dela V sedemnajstem (Zorman, Ivo) z delom Lažniva Suzi (Muck, Desa). V prvi koloni 

so navedene ključne postavke, ki smo jih analizirali, v drugi in tretji koloni so navedeni citati, ki krepijo navedene trditve v zadnji koloni, kjer se 

nahajajo oznake, komentarji in konkretna primerjava del.  

 V sedemnajstem – Ivo Zorman (p. i. 1972) Lažniva Suzi – Desa Muck (p. i. 1997) primerjava in komentarji 

tema   V prvem delu se tema nanaša na težave v 

odraščanju mestne mladostnice. V drugem pa na 

mladostnico, ki se s težavami v odraščanju 

spopada z lažmi. Razbrati je, da se obe 

protagonistki spopadata s težavami odraščanja. 

Srečujeta se s situacijami, ki jim nista kos, zaradi 

česar se pogosto znajdeta v stiski. Mladostnica v 

prvem romanu težave premaguje po svojih 

najboljših močeh, pogosto z naivnostjo. 

Mladostnica v drugem, pa se s podobnimi 

težavami spopada s pomočjo laži, pri čemer upa, 

da si bo z njimi zgradila okolje, v katerem bo 

sprejeta. 
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perspektiva   Obe pripovedi spadata v resničnostno perspektivo, 

saj predstavljata zgodbi odraščajočih mestnih 

posameznic, ki skozi vrsto preprek, ki jih uspešno 

premagata, odraščata. Pripoved se zaključuje v 

vedrem tonu z optimističnim pogledom v 

prihodnost. 

vsebina Zgodba govori o mladostnici Špeli Kalan, ki so jo 

različne preizkušnje v odraščanju privedle do 

okrevanja po samomoru v bolnišnici. Špela izhaja 

iz odtujene družine, kjer ima občutek, da je 

staršema odveč. Med dolgočasnimi učnimi urami 

v gimnaziji se je kratkočasila s pisanjem po klopi, 

pri čemer jo je zalotil profesor, jo vprašal za oceno 

in ji prisodil nezadostno oceno. Špela je bila do 

profesorja tudi osorna, zato sta se sporekla. O 

sporu so se pogovarjali vsi na šoli in po tem 

dogodku se je na Špelini klopi pojavil napis ''klop 

smeha'''. Na napis se je odzvala in na klopi se je 

razvil pogovor. Kasneje je Špela ugotovila, da si je 

dopisovala s Smajkom, s katerim je že plesala na 

šolskem plesu. Kmalu tudi Špelin oče prejme 

učiteljevo pismo in izve za dogodke v šoli. Špeli 

odredi hišni pripor. Kljub temu pa Špela dobi 

mamino dovoljenje za obisk prijateljičine zabave, 

ki ga izkoristi, da se s Smajkom odpravi na zabavo 

njegovega prijatelja. Po zabavi se vozijo z 

ukradenim avtom in ustavijo jih miličniki, ki Špelo 

pospremijo tudi domov. Špela ima zaradi 

predhodnih dogodkov prepovedane izhode, 

situacijo pa izkoristi tako, da Smajk prihaja k njej 

domov, kjer se družita. Pride tudi do spolnih 

odnosov in posledično Špela zanosi. Odloči se, da 

bo naredila splav pri nekom, ki to opravlja 

ilegalno. Vse skupaj prikrije pred domačimi. V 

šoli zaradi okrevanja veliko manjka, zato ima tudi 

slabše spričevalo. Zaradi vseh dogodkov so pri 

Špeli doma zelo razburjeni in situacija se zaostri 

do te mere, da poskuša storiti samomor. Najde jo 

oče in pravočasno odpelje v bolnišnico, kjer Špela 

Suzi v sedmem razredu zamenja osnovno šolo in 

v družbo se poskuša vključiti tako, da se laže o 

svojem življenju. Sošolcem natvezi, da izhaja iz 

bogate, ugledne in urejene družine, pa čeprav živi 

v kletnem stanovanju skupaj z revnimi starši, pri 

čemer mama gara za nizko plačo, oče pa je 

alkoholik. Suzi je prepričana, da je nihče ne bo 

maral če pove resnico. Z lažjo si pridobi pozornost 

in priljubljenost na novi osnovni šoli, laži pa še 

krepi z ukradenim očetovim denarjem, s katerim 

kupuje darilca sošolkam. Ko nekega dne laži o 

družini ne delujejo več in je Suzi razkrinkana, se 

začne posluževati novih – zlaže se, da je že 

izgubila nedolžnost. S tem si s časoma ponovno 

pridobi veljavo in postane vsevedna ljubezenska 

svetovalka za neizkušene. Na končnem izletu Suzi 

tudi v resnici izgubi nedolžnost, in sicer z 

naključnim fantom, ki ga spozna v lokalu. 

Izkušnja jo močno zaznamuje in prestraši, zato 

sklene, da bo z novim šolskim letom začela 

življenje na novo. Včlani se v dramski krožek in 

tam spozna novega fanta Matjaža. Ker se boji 

njegove zavrnitve, laže tudi njemu. Ko Matjaž to 

izve, jo zavrne in Suzi se podre svet. V istem 

dnevu umre tudi njen oče. Suzi v afektu poskuša 

storiti samomor. Pravočasno jo reši mama in Suzi 

okreva v psihiatrični bolnišnici. Po odpustu iz 

bolnišnice se delo zaključuje z vedrim tonom, ko 

se Suzijino življenje umirja, sama celo pravi, da se 

ji zdi lepo. Zgodba se kljub temu zaključi s tem, 

da Suzi spet laže, pa čeprav se laganja poslužuje 

samo za zabavo.  

Obe zgodbi vsebujeta potencialno življenjsko 

nevarne situacije (npr. splav, ki ni opravljen v 

zdravniški oskrbi, vožnja z ukradenim 

avtomobilom, spolni odnos z neznancem), ki 

glavni junakinji potisnejo v stisko. Junakinji se 

pojavljata v situacijah, ki niso običajne za 

povprečno populacijo najstnikov, zato so 

mnogokrat šokantne in tabujske. 
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okreva, tako fizično kot tudi psihično. Zgodba ima 

veder zaključek, razbrati je, da se Špelino življenje 

počasi umirja. 

osebe  
glavne osebe 

 

 

»Doma se nismo dosti pogovarjali, nikoli si nismo 

razkrivali svojih skrbi, svojih radosti še celo ne. 

Vsak je imel preveč opraviti sam s seboj, in kam 

grem in kdaj se vrnem, je bilo vse, kar sta hotela 

vedeti.« (Zorman, 2005, str. 20); »Prevzelo me je 

grenko občutje, da sem na svetu odveč, rada bi se 

zatekla v svoj kot, zato sem komaj čakala, da sta se 

oče in mama zavedela prepira in da je oče dejal: 

''Spravi se gor!''« (Zorman, 2005, str. 65) 

 Opis glavnih oseb v romanu V sedemnajstem: 

Špela:  
Špela Kalan je najstniško dekle, ki obiskuje 

srednjo šolo.  

Člani njene družine so odtujeni, kar vpliva tudi na 

njeno ravnanje, ko je v stiski, saj se staršem ne 

zaupa. 

»Sicer pa so mi Smajka vsi očitali. […] Flora pa: 

''Zakaj si ne poiščeš pravega moškega?''« 

(Zorman, 2005, str. 51). 

»''Greš noter?'' sem ga povabila. Kaj pa naj bi 

drugega, če me je že spremil do hiše?« (Zorman, 

2005, str. 49) 

»Čikov glas se je kar izgubil, izpuhtel je, izginil je 

v nič, saj moj paglavec z njim ni imel kaj početi«, 

str. 34; »''Saj vam ga ni bilo težko napraviti, če ste 

natanko vedeli, kolikšna mora biti reža na 

avtobusnih oknih in koliko mora biti od tal,'' sem 

mu nesramno segla v besedo. […] Tudi sama sem 

se zavedela, da je bilo noro, kar sem napravila. Le, 

da je bilo takrat že prepozno. Ko bi bila čutila vsaj 

nekaj zadoščenja, ker sem se uprla. Pa ga nisem, 

še trohe ne. Menda nisem ustvarjena za upornico. 

Nekakšna sreča se je zgrnila nadme, kakor težko 

breme mi je legla na ramena in me potisnila k tlom, 

da sem naslonila glavo na klop in zajokala.« 

(Zorman, 2005, str. 38) 

 Z novimi situacijami se spopada po svojih 

najboljših močeh, pri čemer se obnaša kot 

stereotipna najstnica – slepo si želi ljubezni, 

(pre)hitro zaupa in se upira staršem ter šolskemu 

sistemu. 
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»Toda tokrat sem imela slabo vest, ker sem sama z 

nasmihanjem izzvala spor, čeprav drugi niso 

vedeli.« (Zorman, 2005, str. 31) 

»''Saj sem bila res neumna,'' sem priznala.« 

(Zorman, 2005, str. 40) 

 Pogosto zaide v težave, ker naivno zaupa, kasneje 

ji je hudo. 

»Tolikšna Nikova samozavest se mi je uprla. 

Dokler mi je bila v oporo, mi je bila še kar všeč, 

sedaj, ko sem hotela ravnati po svoje, pa se mi je z 

njo prav nadležno obesil na pete. […] Govori, kot 

bi imel štirideset, petdeset let, sem pomislila. 

Njegove besede so tako zelo znane.« (Zorman, 

2005, str. 53) 

 Zanima jo vse, kar je novo in razburljivo, poznano 

jo dolgočasi. 

»Če danes pomislim na tiste dni, si moram 

priznati, da sem pripisovala Smajku tudi lastnosti, 

ki jih ni imel, ki sem si jih nemara samo želela. 

[…] Smajka sem se oklenila, ko mi je začel 

pripovedovati o življenju, po kakršnem me je 

žejalo, pravi doktor Šter.« (Zorman, 2005, str. 56) 

 Ne zna se dobro spopadati z dogodki, ki se ji 

dogajajo, in posledično občutki, ki se ji porajajo, 

vendar z vsako novo izkušnjo odraste in se nekaj 

nauči. 

  

 

»Ali je mogoče ona kriva, da ima odraslo telo? 

Sama ga že ni hotela! Še pred nekaj meseci je bilo 

čisto razumno dekliško telo, potem pa kar na 

enkrat – buuuh in iz ogledala so jo gledale 

ogromne dojke kot dve izbuljeni očesi« (Muck, 

1997, str. 8) 

Opis glavnih oseb v romanu Lažniva Suzi: 

Suzi:  
Suzi je najstnica, stara 15 let, ki obiskuje zadnji 

razred osemletke (kasneje tudi srednjo šolo). 

Spopada se z običajnimi mladostniškimi 

tegobami, pri čemer jo dogajanje pripelje do 

zapletenejših, celo življenjsko ogrožajočih situacij 

– samomor, očetova smrt, spolni odnos z 

neznancem in kraja denarja. 

 »Večina novih sošolcev je bila že v klopeh – in niti 

malo niso bili podobni razposajeni jati otročajev 

iz delavskega naselja v bližini Ljubljane s krutim 

smislom za šalo. Tam je bila Suzi glavna.« (Muck, 

1997, str. 15) 

Prihaja iz finančno slabše preskrbljene delavske 

družine. 

 »Boleče se je zavedla svoje mame poleg sebe: 

debela, v pošvedranih škornjih, v starem 

oguljenem sivem zimskem plašču s sprijetim 

umetnim krznom na ovratniku […] Oče se je 

pijano majal poleg mame, pol manjši od nje, izžet 

in z rdečimi zgaranimi rokami, ki se jih je gotovo 

Njeni starši so zgarani; že na prvi pogled je opaziti, 

iz kakšnega okolja prihajajo. 
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videlo celo z gradu, ki je vstajal iz megle nad 

njimi« (Muck, 1997, str. 20)). 

 

 

 »Doma je bilo vedno temno, saj je okna kletnega 

stanovanja zakrival španski bezeg. […] V 

stanovanju je vedno dišalo po vlagi, čeprav je 

mama pol plače zapravila za čistila, ves prosti čas 

pa za pranje.« (Muck, 1997, str. 13) 

Živi v slabih življenjskih razmerah, kar jo duši do 

te mere, da to pred okolico poskuša prikriti, česar 

se loti s pomočjo laži in zgodbic.  

 

 »''Najbrž bom morala delati splav!'' je dahnila. 

''Vid me je zapustil […] Pa ravno zdaj? Kako 

bom sama z otrokom? Starši me bodo ubili …''« 

(Muck, 1997, str. 43) 

Z laganjem nadaljuje tudi v drugih situacijah, iz 

katerih skuša s pomočjo laži pridobiti korist. 

 »Odhitela sem ven in si mislila: Figo bom prišla 

nazaj! Če pa bom, bo z mano Zoran, ha ha! Odslej 

bom namreč zaljubljena, srečna in nedosegljiva.« 

(Muck, 1997, str. 51) 

Z laganjem ustvarja svoj svet, ki ji omogoči, da se 

z resničnostjo lažje spopada 

 »Obotavljaje se je približala. Konec koncev ni bila 

še nikoli z moškim v isti sobi. Nenadoma se je 

sama sebi zazdela zelo mlada. Kaj naj počne? 

Kako naj govori? Ženske v teh trenutkih gotovo 

nekako delujejo. Samo kako?« (Muck, 1997, str. 

59); »Ker tega ne bo prenesla še enkrat, je Suzi 

sprejela NAČRT NOVEGA ŽIVLJENJA: 1. Nikoli 

in pod nobenim pogojem ne bo več lagala! Razen 

če bo: a) v življenjski nevarnosti, b) v življenjski 

nevarnosti kdo od njenih bližnjih, c) v interesu 

države.« (Muck, 1997, str. 80) 

Laganje traja, dokler drugi tega ne sprevidijo, 

takrat se znajde v stiski, ki je ne zna premagati, in 

zateče se k edini rešitvi, ki se je izkazala kot 

poznano in uspešno – k novim lažem. Zdi se, da se 

z vsako negativno izkušnjo nekaj nauči, pa vendar 

se hitro znajde v situaciji, kjer se spet zlaže.  

Laganje jo pahne tudi v nepredvidljive situacije 

 »Suzi je živahno poskakovala poleg visokega 

fanta, ki jo je začaran opazoval, in prostodušno, z 

užitkom lagala. ''Zakaj pa ne,'' si je rekla. ''Kdo pa 

pravi, da ne bom nekoč uresničila vseh svojih 

laži?''« (Muck, 1997, str. 133) 

Kljub slabim izkušnjam se kaj dosti ne nauči in 

znanja ne prenese v nove situacije, kjer bi lahko 

delovala bolj zrelo – vedno znova poskuša z lažmi 

  Skupna primerjava obeh glavnih oseb: 

Protagonistki sta povprečni mestni mladostnici, ki 

ne delujeta uporniško, kljub temu pa ju okoliščine 

privedejo do nevarnih situacij, ki jih premagujeta 

z otroškim zaupanjem in naivnostjo. Iz situacij se 

vedno naučita lekcije, kar pa še ne pomeni, da sta 

dovolj zreli, da jih zmoreta prenesti v naslednje 
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dogodke – vsakič morata namreč čez zaplet, da na 

koncu spoznata, kako nesmiselna so bila njuna 

dejanja. 

stranske 

osebe 

  Stranske osebe v romanu V sedemnajstem: 

Smajk: Odraščajoč mladostnik, ki uživa 

hedonistično življenje. Stvari obrne, tako kot 

njemu ustrezajo. Z dogodki, ki bi od njega 

zahtevali resno obravnavo, se ne ukvarja in se jim 

izogne. Pisatelj ga označi že s poimenovanjem, saj 

mu nadane vzdevek (sicer mu je ime Aleksander 

Ocepek), s katerim izraža njegovo brezskrbnost in 

flegmatičnost. 

Flora: Špelina najboljša prijateljica, ki ji stoji ob 

strani na vseh preizkušnjah.  

Oče: Strog in delaven. Skrbi za družino, delo mu 

veliko pomeni. 

Mama: Malce bolj popustljiva od očeta, a vseeno 

skrbna in stroga. Veliko da na delo in družabno 

življenje. S hčerko si ni zelo blizu, med njima je 

bolj formalen odnos mama–hčer.  

Teta Angela: Teta, pri kateri Špela živi v otroških 

letih. Špeli je znala prisluhniti in je zato z njo 

stkala tesnejši odnos, kot je uspelo staršem.  

Profesor Čik: Profesor, ki poučevanje jemlje 

skrajno resno. Je učitelj, ki zahteva red in 

poslušnost. Snov, ki jo predava, ga zanima, nima 

občutka, da drugim ni toliko zanimiv. Prepričan je 

v svoj prav. 

Ostali: prijatelji Niko, Peter, Meta; Smajkovi 

prijatelji; Luka; Frančiška. 

 

Stranske osebe v romanu Lažniva Suzi: 

Suzijina mama: Ženska delavskega razreda, ki se 

trudi svoji družini omogočiti kakovostno življenje, 

kljub temu da finančno niso dobro preskrbljeni. Je 

preprosta, skromna, prikriva očetove težave s 

popivanjem, čeprav je opaziti, da stanje, v katerem 

je, načenja njeno psihično zdravje.  
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Suzijin oče: Oče je nezdravljen alkoholik, ki ves 

zaslužen denar porabi za pijačo. Prihodnosti ne 

vidi, njegova rutina je sestavljena iz službe in 

popivanja. Težave z zdravjem ga streznijo, a le za 

kratek čas, ko se spet vrne v alkoholizem, ga na 

koncu tudi pokoplje.  

Razredničarka: Učiteljica, ki pokaže veliko mero 

zaskrbljenosti in razumevanja nad obnašanjem 

otrok. Pokaže razočaranje in jim pove, če so 

karkoli storili narobe, a jih obenem tudi poskuša 

razumeti in jim pomagati.  

Sošolci: Suzijini sošolci so stereotipni 

predstavniki najstnikov različnih osebnosti, ki pa 

jih običajno srečamo v razrednih skupnostih 

(skupina premožnejših deklet, opravljivka, 

športniki, sramežljivi fantje ipd.). 

Hedvika: Dobra prijateljica, ki Suzi ves čas stoji 

ob strani. Prihaja iz njenega primarnega okolja, 

kjer Suzi še ni imela tolikšnih težav.  

Primož: Suzijina prva ljubezen. 

Matjaž: Fant, zaradi katerega Suzi zapusti 

Primoža. 

Toni: Prevoznik, ki si je iskal zabavo z dekletom. 

Ko je ugotovil, da Suzi še ni polnoletna, se je želel 

otepsti kakršnekoli morebitne krivde in odnos s 

Suzi čim hitreje zaključiti.  

Doktor Šter: Zdravnik v psihiatrični bolnišnici, ki 

Suzi pomaga na poti do okrevanja. 

jezik  

»''Zakaj se niste domislili dva dni prej?'' sem rekla. 

''Ker je bil stari doma,'' je stvarno povedal Smajk. 

''Vnukov stari ne prenese hrupa, mi pa tako 

zganjamo, kadar se zberemo, da se trese cela hiša 

od podstrešja do kleti.'' Smajk je seveda pretiraval. 

Kakor vedno. Pa vendar me je njegovo 

pripovedovanje vznemirjalo. ''Zame je prepozno,'' 

sem rekla. ''Ne bodi trapa!'' se je razburil Smajk. 

''Boš že našla kakšen izgovor. Obljubil sem, da te 

 Jezik v romanu V sedemnajstem: 

Jezik se približa jeziku mladih, čeprav je še vedno 

zapisan v knjižni slovenščini. Občasno se 

pojavljajo tudi slogovno zaznamovani izrazi, ki pa 

jih avtor zmerno vključuje – še vedno je v ospredju 

knjižni jezik, vse dodatno je samo popestritev 

sloga in približevanje mlademu bralcu. 
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pripeljem.'' ''Ne poznam takih izgovorov.''« 

(Zorman, 2005, str. 76) 

  

»''Ti si nora! Vate???!!! Rajši crknem! Tako slabo 

mi pa še ne gre! Saj vsi vejo, da si navadna … no, 

da greš z vsakim!'' ''To sploh ni res!'' Suzi je 

mislila, da jo bo razneslo. ''Kdo ti je to rekel?'' 

''Govori se! Pa tudi sama se hvališ, kako si 

izkušena! S tako nimam kaj iskati!'' ''Kreten!'' To 

je rekla zelo od srca.« (Muck, 1997, str. 53)). 

Jezik v romanu Lažniva Suzi:  

Jezik je moderen, vključuje tudi sleng in tujke. 

Dialogi so realni in zapisani na način, kot pogovori 

potekajo (z zamolki, poudarki ipd.). Delo je 

napisano v mešanici knjižne slovenščine in 

knjižno zaznamovanih oblik 

  Skupna primerjava jezika v obeh romanih:  

Jezika se razlikujeta, saj je v prvem delu jezik še 

vedno pretežno knjižni, v drugem delu pa so že 

vključene knjižno zaznamovane oblike jezika. 

razpoloženje  

»Takrat sem se na skrivaj, če sem bila sama, še 

lahko pogovarjala z gospodom Koksom. […] In 

zmogla sem se zasanjati, da hodim z njim po čisto 

drugačnih krajih, med drugimi ljudmi. […] V 

takih trenutkih mi je katerikrat bilo, da bi umrla in 

se znova rodila ljudem, ki me bodo imeli radi.« 

(Zorman, 2005, str. 69); »Navdal me je občutek, 

da drsim proti strmini in da se ne morem ustaviti. 

Prav malo mi je bilo treba, da je spodmaknil 

kamen, ki me je zadrževal na robu. Paglavski 

obraz s privihanim nosom, štrlečimi ušesi in s 

pegami pod očmi. Ko sem se ozrla vanj, se mi je 

zdelo, da se mi posmehuje.« (Zorman, 2005, str. 

43) 

 Razpoloženje v romanu V sedemnajstem:  

Razpoloženje, kljub težavam, s katerimi se sooča 

Špela, deluje dokaj vedro. S svojo zasanjanostjo 

daje vtis naivnosti, čeprav je prepoznati njeno 

stisko 

 »Da. Pojdiva nekaj spit,« je dejala Suzi in 

nenadoma postala čisto ohlapna v sebi. »Samo ne 

tukaj. Pojdimo kam drugam! Tukaj se mi zdi brez 

zveze!« (Muck, 1997, str. 56); »Na njeno največjo 

grozo pa ni ugasnil luči, temveč se je začel slačiti 

še sam. Hitro se je zavlekla pod odejo, da ne bi 

gledala v njegovo smer.« (Muck, 1997, str. 59) 

Razpoloženje bralca niha skupaj s Suzijinimi 

reakcijami. Občasno je ozračje lahko napeto, saj 

bralec pričakuje večjo katastrofo. 
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 »Takrat je že bolj slabo kazalo. Meni je že 

presedal. Vsa tista njegova ljubezen, pa ljubezen 

sem, pa ljubezen tja … Saj veš, neprestano je rinil 

vame. Ti odrasli fantje ves čas hočejo, saj 

razumeš, ne?« (Muck, 1997, str. 45) 

Iz kritičnega se nato nazaj spremeni v lažje in 

vedro, saj Suzi laži tečejo brez večjih težav, kar na 

čase ob tolikšni količini deluje že kar humorno. 

  Skupna primerjava razpoloženja v obeh 

romanih: 

Ozračje v obeh delih je, kljub resnosti situacij, 

dokaj sproščeno. Napetost občasno narašča, saj 

bralec pred protagonistkama lahko sluti nesrečo, 

pa vendar ko pride do samih dogodkov, 

protagonistki dajeta vtis, da dogajanje ni tako 

drastično, kot da se nekako ne zavedata resnosti 

situacij. Razbrati je, da obe težave utesnjujejo, pa 

vendar bi bili opisi, glede na situacije, lahko 

drastičnejši. Ozračje v prvem romanu sprošča tudi 

Smajkova sproščenost, medtem ko v drugem na to 

vplivajo neverjetne Suzijine laži, ki na čase 

delujejo že kar humorno. 

subjektivne 

predstave 

  Na tabujskost del vpliva čas nastanka obeh del. 

Prvo je nastalo v sedemdesetih letih, drugo pa 

konec dvajsetega stoletja, pri čemer je bila pri 

prvem omemba tematike spolnosti mladih in 

abortusa še vedno tabujska, drugo delo je tematsko 

podobno, le da je vsebini dodan še sodoben jezik, 

ki bralca s prepričanjem, da morajo mladi bralci 

brati le knjižno pravilno slovenščino s temami, ki 

so za odrasle sprejemljive, lahko zmoti. 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da se temi izbranih del nanašata na težave v odraščanju mestnih mladostnic, pri čemer se ena z le-temi spopada 

tako, da laže. Obe deli spadata v resničnostno perspektivo, saj predstavljata zgodbe odraščajočih mladostnic, ki skozi premagovanje ovir odraščata, 

njuni zgodbi pa se zaključujeta v vedrem tonu. Vsebinsko oba romana vsebujeta potencialno življenjsko ogrožajoče situacije, ki protagonistki 

potiskajo v stiske. Glavni osebi sta mladostnici, ki delujeta uporniško, obenem pa v težave zahajata zaradi svoje naivnosti. Jezik v obeh delih se 

skuša približati jeziku mladih, in sicer je občasno slogovno zaznamovan, v večini pa sta deli zapisani v knjižni slovenščini, pri čemer je večje 

odstopanje opaziti v novejšem delu (Lažniva Suzi). Razpoloženje v obeh delih deluje sproščeno. Napetost narašča, kadar bralec sluti nesrečo in ko 

protagonistki obžalujeta storjeno. Na vedrejši podton pa vpliva prisotnost sproščenega Smajka v prvem delu (V sedemnajstem) in Suzijine laži v 
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drugem delu (Lažniva Suzi). Na subjektivne predstave vpliva čas nastanka del. Obe deli omenjata najstniško spolnost, kar je bilo v času nastanka 

prvega dela še vedno tabujsko, medtem ko je bilo v času nastanka drugega dela to že bolj sprejemljiva tematika, vendar je delo okrepljeno s 

sodobnim jezikom, ki bi na bralca lahko deloval tabujsko. 
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3.7.2.3 Pajacek in punčka (Kovič, Kajetan) in O princu, ki mu je počilo srce (Frančič, Franjo) – 3. sklop 

 

 
Slika 3.5 Naslovnica dela Pajacek in punčka (Emka, 

2018) 

 
Slika 3.6 Naslovnica dela O princu, ki mu je počilo srce 

(Emka, 2018) 

 

Tabela 3-19 Pajacek in punčka (Kovič, Kajetan) in O princu, ki mu je počilo srce (Frančič, Franjo) 

V preglednici je predstavljena primerjalna literarna analiza dela Pajacek in punčka (Kovič, Kajetan) in dela O princu, ki mu je počilo srce (Frančič, 

Franjo). V prvi koloni so navedene ključne postavke, ki smo jih analizirali, v drugi in tretji koloni so navedeni citati, ki krepijo navedene trditve v 

zadnji koloni, kjer se nahajajo oznake, komentarji in konkretna primerjava del. 

 Pajacek in punčka – Kajetan Kovič (p. i. 1984) 
O princu, ki mu je počilo srce – Franjo Frančič 

(2010) 
primerjava in komentarji 

tema   V prvi slikanici nastopa predšolska deklica, ki 

preganja dolgčas z igranjem s pajacki. Druga 

slikanica pa prikazuje življenje socialno otopelega 

princa in njegovo spreobrnitev.  

Obe glavni literarni osebi (deklica in princ) 

delujeta osamljeno, pri čemer oba za svoje ugodje 

izkoriščata druge. Razlikujeta se v tem, da punčka 

pajacke izkorišča iz lastne zabave, za katero 

potrebuje vedno več in več, strezni jo šele 

domnevna smrt najljubšega pajacka, medtem ko 

prinčevo obnašanje narekujejo skrhani družinski 

odnosi, v katerih je odraščal, kar ga je 
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izoblikovalo v ledenega in čustveno zavrtega 

človeka, ki mu šele rojstvo hčere pride do živega. 

perspektiva   Perspektivi sta parabolični, saj vsebujeta tipične 

prvine pravljice, pri čemer obe odpirata iztočnice 

za pogovor o človeški nravi in medosebnih 

odnosih. 

vsebina 

 

Zgodba govori o punčki, ki ni imela družine. Čas 

si je krajšala z izmišljanjem zgodbic in šivanjem 

pajackov iz blaga. Sčasoma se je v njeni hišici 

nabralo cel kup različnih pajackov, s katerimi se je 

deklica igrala. Kmalu se je igre z njimi naveličala 

in zaželela si je novega, živega pajacka. Poskušala 

ga je sešiti, a pajacek je še vedno otopelo miroval. 

Deklica je bila razočarana. Med igro se je zbodla s 

šivanko in stekla ji je kri. Razjezila se je na 

pajacka, češ da je on kriv. Zabodla je tudi njega, 

da bi tudi njega bolelo. V tistem trenutku pa je 

pajacek oživel. Ugotovila je, da na ta način oživijo 

tudi ostali pajacki. Punčka je pajacke hitro začela 

izkoriščati za hišna opravila, vse so postorili 

namesto deklice. Ko se je brezdelja naveličala, je 

sešila novega pajacka – takšnega kot ga še ni bilo. 

Sešila je najlepšega in najboljšega pajacka, ki je 

deklico samo hvalil. Ta pajacek je pravil najboljše 

in najbolj zanimive zgodbe, a kmalu se je tudi tega 

deklica naveličala. Ugotovila je, da kadar 

pajackova vnema popušča, mora pajacka samo 

zabosti v srce in spet je kot nov. Njegovo srce je 

napolnila do te mere, da je pajacek mrtev obležal. 

Od žalosti je punčka izdirala iglice iz pajackovega 

srca in jih zabadala v svojega. Punčka je hlipala in 

bila prepričana, da ga je ubila. Ko je izdrla zadnjo 

iglico, se je pajacek prebudil in ji povedal, da se ji 

je vse skupaj le sanjalo. Punčko so sanje izučile in 

s pajackom si nista nikoli več zabadala iglic v srce. 

Kljub temu pa sta si kdaj pa kdaj zabodla iglico v 

zapestje, da nista pozabila, kaj pomeni bolečina. 

V zgodbi nastopata kralj in kraljica, ki si dolgo 

želita dobiti otroka. Naposled le dobita sina, kar pa 

jima nekako ne prinese željenega zadovoljstva. 

Kralj se kmalu vrne k opravkom v kraljestvu, mati 

pa zboli ter kasneje tudi umre in za princa morajo 

skrbeti služkinje. Kralj se kmalu poroči in princ 

dobi mačeho, ki pa se ne zmeni zanj. Kljub temu 

da ima princ vse materialne dobrine, mu nihče ne 

pokaže sočutja in ljubezni. Tako princ odraste v 

trdosrčnega in krutega moškega, ki tudi ko 

prevzame prestol, ne spremeni svojega obnašanja. 

Ko ga služabniki prepričajo, da je čas, da prejme 

prestolonaslednika, si princ izmed ponujenih 

nevest izbere tisto, ki se mu zdi najmanj 

neprimerna, in se z njo poroči. Žena razume 

njegovo obnašanje in zakaj se tako vede. Stoji mu 

ob strani in mirno čaka, da bo spregledal, kakšno 

je njegovo obnašanje. Preobrat v princu se zgodi 

šele, ko z ženo pričakujeta otroka, saj se šele takrat 

zave, česa v resnici ni bil deležen v lastnem 

otroštvu. Sklene, da bo lepo poskrbel za otroka in 

mu nudil tisto, česar sam ni imel. Rodi se mu 

hčerka, ki pa je zelo slabotna in kmalu po rojstvu 

umre. To princa povsem stre in izgine v gozd v 

samoto. Konec je odprt, saj si bralec lahko sam 

razlaga, ali se je princ vrnil in kakšno je bilo 

njegovo psihološko stanje ob morebitni vrnitvi. 

Zgodbi sta si na prvi pogled podobni, saj v obeh 

nastopa vidno naveličan in zdolgočasen 

protagonist, ki je za svoje ugodje pripravljen tudi 

izkoriščati druge; pa vendar se v prvi pravljici 

punčka tako obnaša zgolj iz golega dolgčasa, 

medtem ko ima princ v drugi pravljici težje 

socialno ozadje. Oba morata priti čez določen 

trenutek v življenju, ko spoznata, da njuna 

predhodna dejanja niso bila ustrezna. Konca sta si 

različna, saj punčka v prvi pravljici sicer spozna, 

da so bila njena predhodna dejanja napačna, pa 

vseeno ne preneha z zabadanjem iglic, medtem ko 

se v drugi pravljici princ popolnoma skesa in želi 

spremeniti svoje obnašanje, a mu smrt otroka to 

prepreči, kar ga stre do te mere, da se umakne v 

samoto – ali se od tam vrne in v kakšnem stanju, 

pa iz konca ni razvidno. 
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osebe 

glavne osebe 

 

 

»Živela je sama v hišici na samem in ni imela ne 

bratov ne sester ne očeta ne mame.« (Kovič, 1984, 

str. 2) 

 Glavne osebe v slikanici Pajacek in punčka: 

 

Punčka:  
Predšolska deklica, ki je osamljena in brez 

družine. 

»Hotela je novega, živega pajacka.« (Kovič, 1984, 

str. 6); »A mirno življenje je bilo enolično, in ker 

je bil dan enak dnevu, je punčki postalo dolgčas.« 

(prav tam) 

 V svoji hiši si želi več življenja – igra s pajacki ji 

ne zadostuje več 

»''Grdi pajacek,'' je rekla, ''zakaj nisi živ? Zabodla 

te bom, da bo tebe tudi bolelo.''« (Kovič, 1984, str. 

8) 

 Kadar ima slab dan, svoj gnev stresa na druge. 

»A življenja v brezdelju se hitro preobješ in dnevi 

so kmalu spet postajali pusti in punčki je spet bilo 

dolgčas.« (Kovič, 1984, str. 13) 

»Začela je ločevati boljše od slabših in sploh so se 

ji pajackove umetnije marsikdaj zdele manj krasne 

kakor spočetka.« (Kovič, 1984, str. 17) 

 Ko se ji želja uresniči in pajacki oživijo, ji niso 

več dovolj samo za prijateljstvo – izkoristi jih tudi 

za ostala opravila.  

Hitro se naveliča in si vedno želi še več. 

»Ko se je punčka zbudila, je bila žalostna in 

nesrečna. Pajacek je ležal tih in bled in se ni 

premaknil. Ker pa punčka ni spadala med cmere, 

ki se jočejo in tarnajo kar tako, si je rekla, da ga 

bo spet oživila. Posedla ga je, ga tresla in božala 

ter mu zbadala iglice v zapestja in lakte. Toda nič 

ni pomagalo.« (Kovič, 1984, str. 21) 

 Vedno večje zahteve jo pripeljejo do skrajnosti, 

ko misli, da je ubila pajacka 

»Tedaj je zajokala. Ob vsaki solzi, ki ji je padla iz 

oči, je izpulila iglico iz pajackovega srca in jo 

zabodla v svoje. Počasi je iglico za iglico rinila v 

nedrja, in čeprav je bolelo, ni nehala, ker je hotela 

čutiti vse bolečine, ki jih je moral prenesti pajacek, 

ko ji je pravil nove in nove lepe zgodbe.« (Kovič, 

1984, str. 24) 

 Njenemu obnašanju torej sledi kazen v obliki 

streznitve. 

»Potem sta dolgo in srečno živela v hišici med 

pajacki […] Nista si več zabadala iglic v srce, le 

kdaj pa kdaj kakšno v zapestje, da ne bi pozabila, 

kakšen okus ima bolečina.« (prav tam) 

 Po streznitvi pride do uvida, da mora biti srečna s 

tem, kar ima, kljub temu da svojega obnašanja ne 

spremeni dokončno. 
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»Za vse je bilo poskrbljeno, samo za človeško 

toplino ne, nikoli ni slišal uspavanke, ni bil deležen 

nežnosti, zibanja, pozornosti, varnosti in 

materinske ljubezni.« (Frančič, 2010, str. 4) 

Glavne osebe v slikanici O princu, ki mu je 

počilo srce: 

 

Princ:  
Odrašča v okolju, ki je neprimerno za kakovosten 

čustven razvoj.  

 »Do ljudi je bil nestrpen in osoren, če njegove 

želje niso bile v trenutku izpolnjene, je hitro vzrojil 

in nobena kazen ni bila dovolj kruta.« (Frančič, 

2010, str. 5) 

»Tekli so meseci in leta, kralj je postal trd in krut 

vladar. Podložniki so o njem govorili, da ima 

kamen namesto srca.« (Frančič, 2010, str. 9)). 

Razvije se v ledenega in čustveno pohabljenega 

moškega. 

 »Ni ga (očeta (op. a.)) sovražil, kot ni sovražil 

drugih dvorjanov in služabnikov, bilo mu je 

vseeno. Zanimal ga je predvsem krvavi lov in ni 

bilo dneva, ko ne bi skupaj z uslužnimi pajdaši 

popival in pobijal živali.« (Frančič, 2010, str. 5) 

Zadostuje mu, da svoje misli preusmerja s 

popivanjem in krvavim lovom. 

 »Mladi princ in njegovi pajdaši so popivali v 

kraljevi lovski koči. V snegu je ležalo na desetine 

pobitih živali. Zabava se je zavlekla pozno v noč in 

stari kralj je na smrtni postelji zaman klical 

svojega sina.« (Frančič, 2010, str. 7) 

Nihče ga ne nauči izkazovati ljubezni in skrbi, kar 

se pokaže tudi, ko je oče na smrtni postelji in 

princa to niti najmanj ne gane. 

 »''No pa mi priskrbite mladega mesa! Pa lepa naj 

bo! Pa bogata! Pa položaju primerno neumna!'' se 

je znova zakrohotal in si nalil novo kupo vina.« 

(Frančič, 2010, str. 9) 

Komunicira s pomočjo osornosti in cinizma. 

 »Otrok, moj otrok, sem bil jaz sploh kdaj otrok, kaj 

je otrok, je novo življenje, je spet le novo breme in 

nova dolžnost?« (Frančič, 2010, str. 15) 

Kralj je razmišljal in razmišljal: Ljubezen, kaj je 

sploh to? Ljubezen je ali ni? In če ljubezni ni – v 

mojem življenju je nikoli ni bilo – kako naj imam 

rad svojega potomca, če sploh ne vem, kaj pomeni 

imeti rad?!« (prav tam) 

Nosečnost njegove žene ga spomni na otroštvo in 

ga spodbudi k razmišljanju. 

 »Otrok, moj otrok, saj to je čudež, je šepetal, da ga 

ne bi slišali. In velika solza mu je spolzela po licu.« 

(Frančič, 2010, str. 17) 

Počasi spozna, kako je bil v lastnem otroštvu 

prikrajšan, in spremeni obnašanje. 
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 »Neko nevihtno jutro se je užaloščeni in zlomljeni 

kralj odpravil v gozd in nikoli več ga niso videli ali 

slišali zanj.« (Frančič, 2010, str. 20) 

Smrt otroka ga stre in pahne v osamo in žalost. Zdi 

se, da se v gozd odpravi naproti iskanju samega 

sebe. Ali mu uspe, iz konca ni razvidno. Dejstvo 

pa je, da je tekom dogodkov osebnostno zrastel, 

saj je uspel doumeti, kakšno je njegovo obnašanje, 

in se zanj tudi pokesati.  

  Skupna primerjava glavnih oseb v obeh 

slikanicah: 

Pri obeh protagonistih je družina odsotna, s tem da 

pri punčki družine sploh ni, medtem ko je pri 

princu fizično prisotna, a mu ne nudi potrebne 

čustvene opore, ki bi mu pomagala razviti se v 

čustveno funkcionalnega človeka. Deklica v prvi 

zgodbi se torej dolgočasi, ker živi sama in se ji 

premalo dogaja, zato si zaželi, da bi pajacki 

oživeli. Ko se to res zgodi, jih uporabi za dnevna 

opravila, napravi pa si še pajacka za zabavo. Princ 

pa ves čas živi v izobilju, zabava mu je vedno na 

dosegu roke, mar pa mu je samo za lastne potrebe. 

Po drugi strani o punčkini osebnosti ne izvemo 

ničesar, le to, da se je dolgočasila v svojem svetu. 

Oba protagonista v življenju doživita dogodek, ki 

jima odpre nov pogled na svet (punčka domnevno 

smrt pajacka, princ prihod hčere), kljub temu pa 

konca nista srečna, saj punčka ne preneha povsem 

z zadajanjem bolečine, princu pa se zgodi smrt 

otroka, kar ga kljub preobrazbi pahne v samoto. 

stranske 

osebe 

  Stranske osebe v slikanici Pajacek in punčka: 

 

Pajacek: Sešit je bil s posebnim namenom, da 

skrbi za zabavo punčke. Nalogo tudi vestno 

izpolnjuje, čeprav se ga deklica vsakič naveliča. 

Naposled se odloči in ji skozi sanje posreduje 

lekcijo, s pomočjo katere punčka spozna, da je 

lahko srečna s tem, kar ima, in da za srečo ne 

potrebuje vedno več. S tem dejanjem se pokaže 

kot lik, ki ve, kaj je prav in kaj narobe, ter zna to 

na primeren način tudi pokazati. 
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Stranske osebe v slikanici O princu, ki mu je 

počilo srce:  
Kralj: Veliko se ukvarja z vodenjem kraljestva. 

Nima časa za čustva in se jim tudi ne posveča. 

Poskrbi, da ima sin zadovoljene vse materialne 

potrebe, več ga ne zanima.  

Mati: Podrejena kralju in želji po 

prestolonasledniku. Ko zboli, se umakne v osamo, 

kjer kasneje tudi umre.  

Mačeha: Uživa v dvornem življenju. Prireja 

zabave. Vzgoja malega princa ji je odveč in se mu 

ne posveča. Po smrti kralja jo princ izžene z dvora.  

Žena: Podrejena princu, razume njegovo 

obnašanje in zvesto čaka, da se bo spremenil. 

jezik  

»Nekoč je živela punčka …« (Kovič, 1984, str. 2) 

 Jezik v slikanici Pajacek in punčka:  

Sodobna pravljica je napisana kot tretjeosebna 

pripoved (vsevedni pripovedovalec). 

»''Grdi pajacek,''« je rekla.« (Kovič, 1984, str. 8)  Občasno spregovorijo tudi liki. 

»Nekoč je živela …« (Kovič, 1984, str. 2) 

 

 Vsebuje tipične prvine pravljice (tipičen začetek, 

čas dogajanja ni določen, liki niso poimenovani).  

»Živela je sama, v hišici na samem …« (prav tam) 

»Nista si več zabadala iglic v srce, le kdaj pa kdaj 

kakšno v zapestje, da ne bi pozabila, kakšen okus 

ima bolečina.« (Kovič, 1984, str. 24) 

 Vseeno pa se pojavijo tudi sodobne prvine 

(določen je dogajalni prostor, zaključek ne ponuja 

moraliziranja). 

  

»Po sedmih dneh in sedmih nočeh velikega slavja 

…« (Frančič, 2010, str. 2); »Nekoč je v daljni 

deželi živel mladi princ.« (prav tam) 

Jezik v slikanici O princu, ki mu je počilo srce: 

Je sodobna pravljica, vsebuje prvine klasične 

pravljice (pravljična števila, tipičen začetek, liki 

nimajo imen) čeprav se vsebinsko razvija v svojo 

smer. 

  Skupna primerjava jezika v obeh delih:  

V obeh delih je jezik s prvinami pravljičnega. 

razpoloženje  

»A mirno življenje je bilo enolično, in ker je bil dan 

enak dnevu, je punčki postalo dolgčas.« (Kovič, 

1984, str. 6) 

 Razpoloženje v slikanici Pajacek in punčka: 

Razpoloženje je melanholično. Deklica je ves čas 

zdolgočasena. 

»A življenja v brezdelju se hitro preobješ in dnevi 

so spet postajali pusti in punčki je spet bilo 

dolgčas.« (Kovič, 1984, str. 13) 

 Pojavijo se kratki trenutki sreče, ko se ji želje 

uresničijo, ki pa se hitro spremenijo nazaj v 

zdolgočasenost. 
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»Potem sta dolgo in srečno živela v hišici med 

pajacki […]. Nista si več zabadala iglic v srce, le 

kdaj pa kdaj kakšno v zapestje, da ne bi pozabila, 

kakšen okus ima bolečina« (Kovič, 1984, str. 13)). 

 Konec je svetlejši, videti je, da deklica spregleda 

svoje obnašanje in zato tudi bralec dobi prijetnejši 

občutek v zaključku, čeprav omemba, da si s 

pajackom občasno še vedno zabadata iglice v 

zapestje, pusti grenak priokus. 

  

 

»Redko je povprašal, kako je z njegovim 

naslednikom, še redkeje ga je obiskal.« (Frančič, 

2010, str. 2); »Naj so se zdravniki še tako trudili, 

niso mogli odkriti vzroka njene bolezni.« (prav 

tam) 

Razpoloženje v slikanici O princu, ki mu je 

počilo srce:  

Razpoloženje je ves čas prežeto z žalostnimi 

dogodki 

 »Niti leto dni ni minilo, ko je princ postal sirota.« 

(prav tam) 

»Za vse je bilo poskrbljeno, samo za človeško 

toplino ne, nikoli ni slišal uspavanke, ni bil deležen 

nežnosti, zibanja, pozornosti, varnosti in 

materinske ljubezni.« (Frančič, 2010, str. 4) 

Bralec najprej sočustvuje z dečkom, ki ni deležen 

ljubezni. 

 »Še kot otrok je skozi okno vrgel majhno muco.« 

(Frančič, 2010, str. 5) 

Kasneje sočustvovanje zamenja napetost, ki se 

tvori pred vladarjevo naslednjo potezo. 

 »Otrok, moj otrok, sem bil jaz sploh kdaj otrok, kaj 

je otrok, je novo življenje, je spet le novo breme in 

nova dolžnost? Po mnogih letih se je zaman skušal 

spomniti svoje mame, samotnih dni odraščanja, 

očetove odsotnosti. Naj se je še tako trudil, 

odgovorov ni mogel najti in znova se je zatekel k 

pijači in lovu.« (Frančič, 2010, str. 15); 

»Vedel in čutil je, da bi moralo biti z njegovim 

otrokom drugače.« (prav tam) 

Svetlejši je le del, ko se princ zave svojega 

izgubljenega otroštva in kljub temu da je bilo 

nesrečno, to poskuša spremeniti pri hčeri – takrat 

se tudi bralec lahko veseli spreobrnitve. 

 »Na nevihtno jutro se je užaloščeni in zlomljeni 

kralj odpravil v gozd in nikoli več ga niso videli ali 

slišali zanj.« (Frančič, 2010, str. 20) 

Zaključek je spet v dokaj temačnem tonu, bralcu 

pusti mešane občutke, konec namreč ni natančno 

definiran. 

  Skupna primerjava razpoloženja v obeh 

slikanicah: 

Obe pravljici imata temačno razpoloženje, saj v 

obeh glavna protagonista delujeta zdolgočaseno 

in naveličano. Vseeno se v obeh delih pojavijo 

svetlejši odseki, ko se protagonista veselita 

določenih dogodkov (npr. punčka se veseli, ko 
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pajacki oživijo, princ se razveseli rojstva hčere). 

Konca bralcu spet pustita negativen priokus, saj se 

zgodbi ne zaključita srečno. 

subjektivne 

predstave 

  Na predstave o izbranih pravljicah vpliva naše 

dojemanje klasičnih pravljic, pri čemer imamo v 

podzavesti, da morajo protagonisti v pravljicah 

čez kopico preprek, ki se na koncu zaključijo s 

srečnim koncem. Izbrani pravljici sta drugačni in 

prav zato odpirata mnoge možnosti za pogovor z 

otroki. Kljub temu pa bi naše predstave o tem, 

kakšna mora pravljica biti, da je primerna za 

otroke, vplivale na naše dojemanje in posledično 

neprebiranje pravljic otrokom. 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se tematsko deli na prvi pogled nanašata na zdolgočasena protagonista, ki za svoje ugodje izkoriščata druge, pri 

čemer je bilo ugotovljeno, da so motivi njunih dejanj različni – punčkina dejanja izhajajo iz lastne zabave, medtem ko prinčeva izhajajo iz slabe 

podpore pri odraščanju znotraj njegove družine. Perspektivi v delih sta parabolični – obe deli vsebujeta tipične prvine pravljice in odpirata iztočnice 

za pogovor o človeški nravi in medosebnih odnosih. Vsebinsko sta si deli na prvi pogled podobni, saj imata obe slikanici v ospredju zdolgočasenega 

protagonista, ki je za svoje ugodje pripravljen izkoriščati tudi druge. Oba morata tudi priti čez določeno izkušnjo v življenju, da doživita osebnostno 

rast in spreobrnjenje. Razlikujeta pa se v tem, da se princ v drugem delu (O princu, ki mu je počilo srce) v popolnosti pokesa za svoja dejanja, 

medtem ko punčka, v sicer zmanjšani meri, s svojimi dejanji nadaljuje. Glavni osebi nimata prisotne družine, pri čemer pri punčki družine sploh 

ni, pri princu pa je funkcionalno odsotna. Dekličina dejanja torej nimajo povezave z družino in izhajajo zgolj iz dolgočasja, medtem ko ima 

odsotnost družine pri prinčevem razvoju ključno vlogo. Jezik v obeh delih vsebuje prvine pravljičnega. Razpoloženje je temačno v obeh slikanicah, 

dodani so svetlejši vložki (ko protagonista doživita trenutke sreče). Na subjektivne predstave vpliva bralčevo pojmovanje klasičnih pravljic, ki s 

svojimi značilnostmi vplivajo na doživljanje bralca. V izbranih primerih pa se deli vsebinsko razlikujeta od pričakovanj povprečnega bralca, vendar 

odpirata mnoge možnosti za pogovor. 
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Skupna analiza izbranih del:  

Znotraj literarne analize izbranih del se je pokazalo, da vsa dela vsebujejo vsaj nekaj ključnih značilnosti tabujskega dela, pri čemer imajo na 

oznako, da je delo tabujsko, vedno vpliv družbene in časovne okoliščine, v katerih se določeno delo prebira in analizira. Deli iz prvega sklopa sta 

po analizi sodeč tabujski v vseh analiziranih postavkah, temu sta se precej približali tudi deli v drugem sklopu. Najbolj izstopajoči sta bili deli v 

tretjem sklopu, kjer smo analizirali deli, ki sta prvotno namenjeni otrokom (čeprav se pogosto štejeta tudi med večnaslovniško književnost), a 

vključujeta določene elemente tabujskosti, kljub temu pa se mešata s prvinami klasičnih pravljic, pri čemer je učiteljeva kakovostna priprava na 

delo s takšnimi besedili ključnega pomena, saj mora otrokom omogočiti razumevanje in ustrezno obravnavo prebranega.  
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3.7.3 Ugotovitve empiričnega dela 
 

V prvem delu empiričnega dela smo ugotovili, da se v Priročnikih MKL pojavlja kopica del, ki 

jih lahko označimo z enim od tabujskih deskriptorjev. Dela najdemo pod termini problemka, 

tabu, realistične pripovedi vsakdana, problemi najmlajših, problemska pripoved in problemske 

teme. Najpogostejši deskriptorji, ki ta dela označujejo, so v prevodni literaturi mladostniki, 

dekleta in družina; v izvirni slovenski književnosti mladostniki, družina in dekleta; gledano 

skupno pa se največkrat pojavljajo deskriptorji mladostniki, dekleta in družina. Pregled 

deskriptorjev na izdelanem seznamu pa pokaže, da tabujska književnost vsebuje vedno bolj 

drastične teme, ki pa se pogosto nanašajo na aktualno družbeno problematiko.  

V drugem delu empiričnega dela smo znotraj primerjalne literarne analize v izbranih delih 

ugotovili, da vsa izbrana dela vsebujejo prvine tabujskega, pri čemer imajo določena dela bolj 

izstopajoče tabujske značilnosti. Na obravnavo vseh pa vpliva čas in družbene razmere, v 

katerih dela analiziramo – določena dela so bila namreč ob svojem izidu veliko bolj 

provokativna, kot jih razumemo v današnjem času. V primerjavah pa je bilo opaziti, da so 

novejša dela drastičnejša od primerjanih del iz starejšega obdobja, kar sovpada z ugotovitvami 

stroke, ki ugotavlja, da obstaja trend povečevanja vstopa tabujskih tem v književnost, pri čemer 

pa teme in jezik postajajo vedno bolj provokativne, teme, ki se pojavljajo v preteklosti, pa ob 

tem izgubljajo svoj vpliv in postajajo detabuizirane.  
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4 SKLEP 

Izbira ustreznega kakovostnega književnega dela za delo v razredu je ena od najpomembnejših 

komponent za uspešno izvedbo književnega pouka. Še posebej pride do izraza pri obravnavi 

tematik, ki v splošni javnosti veljajo za tabujske. To so tematike, ki v družbi običajno izzovejo 

burne reakcije, saj v ljudeh vzbujajo nelagodje oziroma porajajo stališča neodobravanja. 

Pojavita se torej vprašanji, katere teme so sploh primerne za obravnavo v razredu in kako se jih 

lotiti. Leposlovje s svojo tabujsko književnostjo ponuja odlično iztočnico za razvoj diskusij o 

tabujskih temah, pri čemer je potrebno paziti, da je izbira literature kakovostna, saj le na ta 

način lahko dosežemo željen cilj in otrokom odpremo pogled na tabujsko tematiko tudi z 

drugega zornega kota. Zanimalo nas je, s čim si učitelj lahko pomaga pri izbiri ustrezne 

kakovostne literature za obravnavo pri pouku književnosti. Vprašanja smo se lotili sistematično 

in v ta namen izdelali magistrsko nalogo. Vsebino dela smo razdelili na dva poglavitna dela 

(pregled Priročnikov in predstavitev tabujske književnosti) in ga nadalje delili še na štiri 

podkategorije (teoretični pregled Priročnikov, teoretični pregled tabujske književnosti, izdelava 

preglednega seznama del s tabujskimi deskriptorji s statistično obdelavo in primerjalna literarna 

analiza del s tabujsko vsebino). Na ta način smo zajeli celovito povezavo med uporabnostjo 

Priročnikov in delom s konkretno, v našem primeru tabujsko tematiko. 

V prvem delu teoretičnega dela smo ugotovili, da je učiteljem pri izbiri kakovostne mladinske 

književnosti na voljo pregleden Seznam kakovostne mladinske literature, s čimer smo 

odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje (R1), ki nas je spraševalo, kako si učitelj lahko 

pomaga pri izbiri ustrezne tabujske literature za obravnavo pri pouku književnosti. Takšen 

nabor letno pripravlja strokovna komisija v Mestni knjižnici Ljubljana, v centru za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo, ki od leta 1999 naprej letno izdaja Priročnike. Tudi pred tem pa 

so podobne sezname tvorili že od leta 1972, vendar so le-ti izhajali v različnih publikacijah. 

Priročnik ponuja pregled literature in je pomemben pripomoček pri izbiri knjig vsem 

profesionalnim posrednikom mladinske literature (Haramija, 2008). Sestavljeni so iz treh 

ključnih delov: (1) uvodnega, (2) bibliografskega in (3) bibliografskih ter orodnih kazal (Blažić, 

2007). Pri samem iskanju kakovostnega dela z določeno tematiko sta najpomembnejša druga 

dva dela – kazala, v katerih poiščemo željeno delo/ključno besedo/avtorja, in sam seznam, kjer 

najdemo konkretne podatke o iskani literaturi z vsemi bibliografskimi podatki in v večini tudi 

z oznakami za žanre, težavnostne stopnje, ocenami in nagradami, ki jih je delo prejelo.  

V drugem delu teoretičnega dela smo pripravili pregled tabujske književnosti. Ugotovili smo, 

da se v teoretičnih razpravah pojavljata tako termina problemsko kot tabujsko, kar nam je 

porajalo drugo raziskovalno vprašanje (R2), in sicer kaj je tabujsko in kaj problemsko v 

mladinski književnosti. Na vprašanje smo odgovorili s pomočjo pregleda teoretičnih razprav in 

ugotovili, da gre za neenotnost glede poimenovanja vrste književnosti. Pojavljajo se namreč 

raznolik nabor izrazov. Omenjajo »novi realizem, problemski roman, sodobni problemski 

roman, 'udarni' roman, grešne otroške knjige, kontroverzne (sporne) knjige« (Lavrenčič Vrabec, 

2001, str. 45). Neenotnost smo opazili tudi v Priročnikih MKL, kjer za tovrstno literaturo 

uporabljajo termine: problemka, tabu, realistične pripovedi vsakdana, problemi najmlajših, 

problemska pripoved in problemske teme. Ker ni enotnosti pri poimenovanju, je logična 

posledica tudi neenotnost definiranja tabujske/problemske književnosti. Avtorji ugotavljajo, da 

se od posameznika do posameznika razlikuje, kaj mu termin tabujsko pomeni, zato tudi 

definicije ne morejo biti enotne. Višček (2014) omenja, da se tabujska literatura navezuje na 

pojmovanje tabuja, Saksida (2001b) ugotavlja, da imajo na tabujskost vpliv predstave odraslih 

o otroštvu, se pravi določena tema postane tabujska šele, ko se sami odločimo, da jo bomo na 

ta način dojemali, čemur pritrjujejo tudi ugotovitve G. Kos (2014). J. Vidmar (2014) izpostavlja 

tudi zanimivo opažanje, da za književnost veljajo strožja pravila o tem, kaj je tabujsko, saj je 

opaziti, da se v realnosti v enake tematike nihče ne obregne. Avtorji (prim. Kos, 2014) 
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izpostavljajo skrajnosti, ki se pojavljajo v populaciji, ko tabujskost v literaturi za posameznike 

niha med samimi vulgarizmi pa vse do skrajnosti, kot so nazorni opisi odklonilnega obnašanja, 

pri čemer tudi avtorji tabujske literature sami opažajo podobne razlike (prim. Gombač, 2014). 

Posledično Saksida (2001b) loči tudi dve vrsti tabujev – izraznega (nanaša se na izbiro besed) 

in vsebinskega (vključevanje specifičnih tematik). Tabujskost ima tako resnično širok spekter 

pojmovanj, zato je nekaterim avtorjem (npr. Kos) ljubše poimenovanje problemske teme in 

problemska literatura, pri čemer poudarjajo, da se s terminom tabujsko sicer ne izključujeta, 

vseeno problemska besedila pojmujejo širše, saj mednje štejejo vsa dela, ki obravnavajo 

probleme, ki bistveno zaznamujejo življenje najstniškega protagonista (Kos, 2013). Tabujsko 

in problemsko v literaturi sta torej zgolj kategoriji, ki sta odvisni od posameznega avtorja in 

njegovega pogleda na pojmovanje besede tabujsko in problemsko, v osnovi pa gre za isto vrsto 

književnosti, kar dokazuje tudi primerjava značilnosti, ki jih podajata G. Kos (2013) za 

problemski roman in Saksida (2014), ko podaja smernice za prepoznavanje tabujskega besedila. 

Ugotovili smo namreč, da se v bistvenih točkah strinjata, saj oba izpostavljata prisotnost 

konflikta, stopnjevanje zapleta, katerega posledice so lahko tudi usodne, in srečevanje 

protagonistov z novimi situacijami, ki jih vodijo na preizkušnje, lahko tudi poškodbe. 

V Priročnikih ugotavljajo, da se produkcija (mladinskih) književnih del iz leta v leto povečuje, 

temu trendu pa ne sledi stopnja kakovosti del (Haramija, 2008). Avtorji (Lavrenčič Vrabec, 

2001; Kos, 2014) strokovne literature izpostavljajo, da se pisatelji tabujskega leposlovja 

lotevajo tabujske književnosti iz različnih razlogov: ker želijo prispevati k detabuizaciji pojava 

in omogočiti izhodišča za debato, ker so odkrili tržno nišo, saj se takšna literatura dobro prodaja, 

ker se tabujska literatura (pogosto) zaključi vzpodbudno in ponuja pozitiven pogled na svet. Ob 

takšni masovni proizvodnji književnih del je še posebno pozornost potrebno nameniti kakovosti 

izbranega dela, saj ima branje nekakovostnih tabujskih del, kot ugotavlja G. Kos (2014), 

resnično lahko negativen vpliv na bralca, kar pa je nasprotno od tega, kar bi si želeli doseči z 

branjem takšnega dela pri pouku književnosti. Saksida (2014) izpostavi, da je pomembno, da 

branje besedil s težje razumljivimi vsebinami ni prepuščeno bralcem samim, temveč imajo 

možnost o njih diskutirati na različnih bralnih dogodkih, kjer delo lahko vodeno skupinsko 

preberejo in o njem diskutirajo. 

Raznolikost pogledov in pojmovanj tabujske literature nam je služila kot iztočnica za 

raziskovanje odgovora na tretje raziskovalno vprašanje (R3), v katerem nas je zanimalo, katere 

teme so opredeljene kot tabujske. Pri odgovoru smo si pomagali z analizo Priročnikov MKL, 

izdanimi med leti 2001 in 2017, v katerih smo analizirali, katera dela so kategorizirana kot 

tabujska (v priročniku za takšna besedila uporabljajo tudi izraze problemka, tabu, realistične 

pripovedi vsakdana, problemi najmlajših, problemska pripoved in problemske teme).V ta 

namen smo pripravili pregleden seznam vseh del, ki so bila v letih izdajanja Priročnikov 

označena z vsaj enim od omenjenih izrazov in so bila na ta način označena kot dela s tabujsko 

vsebino. Z izdelavo seznama smo udejanjili prvi del prvega cilja magistrske naloge in obenem 

odgovorili na četrto raziskovalno vprašanje (R4), v katerem nas je zanimalo, katera književna 

dela se pojavljajo v omenjenih Priročnikih in jih lahko kategoriziramo kot tabujska, obenem pa 

smo učiteljem omogočili lažje in hitrejše iskanje dela, ki je v katerem od Priročnikov označeno 

kot tabujsko.  

Strnjen nabor del z zbranimi deskriptorji pa nam je omogočil tudi pregled najpogosteje 

uporabljenih deskriptorjev, kar nam je pomagalo uresničiti tudi drugi del prvega cilja 

magistrskega dela. Ugotovili smo, da so najpogostejši trije uporabljeni deskriptorji mladostniki, 

družina in dekleta tako za izvirno slovensko književnost kot prevodno literaturo. Pri tem se 

pokaže zelo zanimiv pojav, in sicer da na trgu obstajata dve vrsti del, in sicer dela za fantovsko 

in dela za dekliško populacijo. Kot so pokazali rezultati pa so dela, ki jih označujejo z 
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deskriptorjem dekleta in za katere lahko posledično predvidevamo, da so tudi vsebinsko bolj 

namenjena dekletom, pogostejša kot dela, označena z deskriptorjem fantje.  

Ko smo ugotovitve prvega dela empiričnega dela povezali s teoretičnimi izhodišči, smo lahko 

celostno odgovorili na zgoraj omenjeno tretje raziskovalno vprašanje (R3). Ugotovili smo, da 

med zelo pogoste deskriptorje, ki označujejo izrecno tabujsko tematiko nasilje, bolezni, zlorabe 

in smrt, lahko prištejemo tudi deskriptor drugačnost. Kar lahko povežemo tudi z ugotovitvami 

iz strokovne literature, saj se te teme pojavljajo tudi med naborom tem, ki jih (avtorice G. Kos, 

I. Mlakar in D. Lavrenčič Vrabec) omenjajo kot tabujske oziroma opažajo, da so že 

detabuizirane. Pojavlja pa se tudi pojem zlorabe, le da dodajo še kontekst ''spolne'' (pri avtoricah 

I. Mlakar, D. Lavrenčič Vrabec). Med naborom tabujskih deskriptorjev na pripravljenem 

seznamu in v strokovni literaturi pa najdemo tudi teme, kot so abortus, alkoholizem, 

brezdomstvo, delinkventnost, ekološka problematika, fizična hendikepiranost, 

homoseksualnost, incest, iskanje spolne identitete, jedrske katastrofe (jedrski holokavst), 

kaznovanje in maščevanje, ločitev od staršev, ločitev staršev, mladinsko prestopništvo, 

mladostniki brez staršev, najstniška nosečnost in starševstvo, narkomanija, neonacizem, 

odvisnosti, politični problemi, posilstvo, psihične motnje, rasna nestrpnost/rasizem, religija, 

samomor, spolnost in strah.  

Za raziskavo o tabujski književnosti smo se poleg samega pomena te književnosti za kakovostni 

izpeljavo književnega pouka, odločili tudi zato, ker je že od začetka devetdesetih opaziti trend 

naraščanja tovrstne literature v mladinski književnosti (Mlakar, 2001). Iztočnica nam je 

porajala peto raziskovalno vprašanje (R5), v katerem nas je zanimalo, kako se je tabujska 

književnost (v slovenskem prostoru) spreminjala z leti. Zgodovinski pregled je pokazal, da se 

v svetu prvi prodori tabujske književnosti dogajajo že v 60. letih 20. stoletja. Med prvimi za 

takšnega v slovenskem jeziku velja roman Gimnazijka avtorja Antona Ingoliča; domnevni višek 

pa pojavnost tabujske literature v Sloveniji doseže konec 20. stoletja. Razvoj tabujskih tematik 

se začne s spremembo družbenega dogajanja, ko beseda mladih postane bolj uveljavljena, 

prodirati pa začne tudi sporočilnost seksualne revolucije – s tem pa v književnost vstopi 

spolnost kot prva tabujska tematika, o kateri se piše. Sledijo ji tematike o skrhanih družinskih 

odnosih in neuspešnih odraslih. V 70. letih 20 st. se v literaturo prebije še nasilje in 

mladostniško prestopništvo, nabor tematik pa v svetu dosega viške v 90. letih s pisanjem o 

bulimiji, psihičnih boleznih, raku, homoseksualnosti, spolnih zlorabah, incestu, samomorih, 

brezposelnosti, brezdomstvu, narkomaniji, rasizmu, neonacizmu in ekoloških katastrofah 

(Lavrenčič Vrabec, 2001). Takrat skorajda ni več teme, ki si je mladinska tabujska književnost 

ne bi upala obravnavati. 

Iz zgodovinskega pregleda je razvidno, da se je pisanje o tabujskih tematikah skozi leta 

razvijalo in nadgrajevalo, pri čemer smo opažanja želeli preveriti tudi s konkretno literarno 

analizo šestih izbranih del – tri iz obdobja sodobne slovenske klasike in tri iz slovenske 

sodobnosti. Primerjali smo (1. sklop) delo Dečki avtorja Franceta Novšaka iz leta 1938 in roman 

Fantje iz gline avtorice Janje Vidmar iz leta 2005, (2. sklop) roman V sedemnajstem avtorja Iva 

Zormana iz leta 1972 in delo Lažniva Suzi avtorice Dese Muck iz leta 1997 ter (3. sklop) 

pravljici Pajacek in punčka avtorja Kajetana Koviča iz leta 1984 in O princu, ki mu je počilo 

srce avtorja Franja Frančiča iz leta 2010. S primerjalno literarno analizo smo udejanjili tudi 

drugi zastavljeni cilj magistrskega dela, pri čemer smo ugotavljali razlike med deli v sodobni 

slovenski klasiki in sodobni književnosti, označenimi kot tabujskimi. 

Ker smo za primerjavo izbrali (domnevno) tematsko podobna dela – (1. sklop) 

homoseksualnost, (2. sklop) odraščanje najstnice, prve izkušnje v spolnosti, samomor, (3. 

sklop) zdolgočasenost, postavljanje lastnih potreb pred potrebe drugih – večjih razlik med 

klasikami in sodobnostjo ni bilo, saj so bila namenoma izbrana podobna dela. Kljub temu se je 
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pokazalo, da omenjene teme iz 1. in 2. sklopa lahko najdemo v obeh izbranih obdobjih, medtem 

ko nam je iskanje primernega dela za primerjavo s pravljico O princu, ki mu je počilo srce 

povzročalo več težav. Odločili smo se za primerjavo s pravljico Pajacek in punčka, saj sta si na 

prvi pogled tematsko podobni (protagonista brez oziroma z odsotno družino, postavljanje 

lastnih potreb na prvo mesto, ključni dogodek, ko pride do preobrata v obnašanju protagonista), 

pa vendar se je po podrobni analizi pokazalo, da sta motivno precej različni (prinčeva dejanja 

imajo globlje družinsko ozadje, o punčkini družini ne izvemo ničesar; princ doživi uvid v svoje 

obnašanje in se spremeni, medtem ko deklica kljub spoznanju, da so bila njena dejanja 

pretirana, s svojim obnašanjem nadaljuje (čeprav v zmanjšani obliki), tudi konec je pri pravljici 

o princu relativno tragičen oziroma nedorečen, medtem ko za punčko izvemo, da je s svojimi 

dejanji v sicer skromnejši obliki nadaljevala). Ugotovljeno je bilo torej, da se teme iz 1. in 2. 

sklopa pojavljajo v obeh obdobjih, medtem ko se pravljice s tabujsko tematiko pojavljajo šele 

v novejšem času, kar omenja tudi strokovna literatura, saj se v osemdesetih letih 20. stoletja 

šele začenja vstopanje tabujskih tematik v druge žanre in tehnike pisanja, pogosteje pa se 

pojavlja šele v devetdesetih (L. Vrabec, 2001). Zaradi tematsko podobnih del se večje razlike 

niso pokazale niti pri analizi razpoloženja v delih, do večjih odstopanj pa je prišlo pri analizi 

jezika, za katerega je bilo ugotovljeno, da v delih iz sodobnosti v primerjavi s klasikami prihaja 

do bolj drastičnih jezikovnih posegov, in sicer z vključevanjem slenga, vulgarizmov, tujk in 

dialogov, ki so zapisani dobesedno – torej z zamolki, prekinitvami in dobesednimi zapisi 

povedanega. Takšne razlike smo opazili v 1. in 2. sklopu, dela so namenjena najstniški 

populaciji, medtem ko pri pravljicah, namenjenih predšolskim otrokom oziroma otrokom v 

nižjih razredih, takšnih jezikovnih sredstev ni opaziti. Vsa izbrana dela iz obdobja klasike so 

napisana v knjižni slovenščini, čeprav je v delih iz 1. in 2. sklopa že zaznati manjša odstopanja 

z namenom približati se mlademu bralcu.  

Ugotovitve magistrskega dela so pokazale, da produkcija tabujske literature iz leta v leto 

narašča, pri čemer tematsko dela postajajo vedno skrajnejša in drastičnejša, kar pa vpliva tudi 

na to, da mnoge teme postanejo detabuizirane, saj s pogostejšim pojavljanjem v literaturi in z 

rastjo skrajnejših tematik prvotno tabujske teme izgubijo omenjeni status. Nabor tem je vedno 

širši in posega v vedno bolj različne žanre. Lahko celo trdimo, da se družba s svojimi potrebami 

razvija v smeri, ki kaže na povečan interes po tabujski književnosti (tabujska književnost je v 

trendu/porastu). Ob tem je potrebno omeniti skrb zaradi kakovosti napisanih del, saj tabujska 

dela nastajajo iz različnih motivov, pri čemer pa so nekakovostna dela lahko za bralce tudi 

škodljiva. Pri analizi kakovosti del imajo pomembno vlogo vsakoletni Priročniki MKL, ki s 

svojim naborom in ocenjevanjem izdanih del ponujajo možnost izbire kakovostnega besedila. 

Napisana magistrska naloga prispeva k večji prepoznavnosti tabujskih tematik v književnosti 

in s tem kot taka vpliva na predsodke pri izbiri takšnih tematik za obravnavo v razredu. S 

preglednim seznamom vseh del, ki so se v letih izdajanja Priročnika pojavljala na Seznamu in 

so označena s tabujskimi deskriptorji, pa učiteljem, ki bi si v razredu želeli obravnavati 

omenjene tematike, omogočamo hitrejše, lažje in preglednejše iskanje del s tabujsko tematiko. 

S tem prispevkom, upamo, smo učiteljem z različnih vidikov omogočili strnjen pogled na 

celotno tabujsko književnost in s tem pripevali k pogostejši uporabi takšnih del kot odličnega 

učnega sredstva za delo v razredu.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1 

1) Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-1 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2000 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR9 DESKRIPTORJI 

1.  Almond, David Mož s podstrešja P 
mladostniki, fantje, družina, bratje, 

sestre, bolezni, prijateljstvo 

2.  Burgess, Melvin Sanje neme deklice P 

dekleta, fantje, osamljenost, invalidi, 

mladostniki, ljubezen, družina, 

drugačnost, zloraba, nasilje 

3.  Burgess, Melvin Škarnik P 
ptice, narava, očetje, sinovi, nasilje, 

ekologija 

4.  Fine, Anne Dojenčki iz moke P 
mladostniki, šola, fantje, družina, 

medsebojni odnosi 

5.  Fine, Anne Spretna Tulip P 
dekleta, prijateljstvo, nasilje, družina, 

zloraba, medsebojni odnosi 

6.  Fine, Anne Zijalo P 
mladostniki, dekleta, ločitve, družina, 

strpnost, matere 

7.  Fries, Claudia Pujsa imamo za soseda P 
živali, drugačnost, strpnost, vrline, 

sosedje 

8.  Hänel, Wolfram Pogumni Jan P drugačnost, pogum, fantje 

9.  Kliphuis, Christine Sreča v nesreči P 
družina, medsebojni odnosi, smrt, 

matere 

10.  Neuendorf, Silvio 
Niko nosorog pa že ni 

pošast 
P živali, drugačnost, prijateljstvo 

11.  Swindells, Robert Sramota P 

nasilje, dekleta, družina, zloraba, 

strah, prijateljstvo, drugačnost, verske 

ločine 

12.  
Rogelj-Petrič, 

Silvestra 
Savitri SLO 

dekleta, družina, drugačnost, 

prijateljstvo 

13.  Strmičnik, Tatjana Lečka in dečka SLO 
invalidi, otroštvo, prijateljstvo, šport, 

pomoč 

14.  Svetina, Peter Vidov angel SLO bolezni, smrt, ljubezen 

15.  Tomšič, Marjan Katka in Bunkec SLO 

ločitve, družina, nesoglasja, otroštvo, 

strah, osamljenost, prijateljstvo, šola, 

pomoč 

16.  Vidmar, Janja Sence poletja SLO 
vojne, počitnice, prijateljstvo, družina, 

strah 

17.  Vogrič, Marija 
Za šus prodam mater: 

mladinski roman 
SLO mladostniki, odvisnosti 

18.  Vuga, Saša Škorenjček Matevžek SLO vojne, pogum 

 

  

                                                      
9 SLO – izvirna slovenska književnost, P – prevodna književnost 
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2) Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino; izbor 

mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-2 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2001 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  
Anderson, Laurie 

Halse 
Povej! P 

dekleta, mladostniki, zlorabe, 

posilstvo 

2.  Arnold, Marliese Nina zbeži od doma P 
dekleta, mladostniki, zlorabe, 

prostitucija 

3.  Cave, Kathryn Drugačen P 
drugačnost, strpnost, 

prijateljstvo 

4.  Dando, Sue 
Življenje so mi spremenile v 

pekel 
P 

dekleta, mladostniki, ljubezen, 

nesoglasja, prijateljstvo, nasilje 

5.  Kerner, Chalotte Kopija P dekleta, matere, kloniranje 

6.  Plüss, Nicole Lebdenje P 

dekleta, posilstvo, mladostniki, 

zlorabe, ljubezen, spolnost, 

družine 

7.  Pressler, Mirijam Praske na laku P 
krivda, mladostniki, nesoglasja, 

strpnost 

8.  
Recknagel, 

Friederich 
Sarina vrba P drevesa, duhovi, narava 

9.  Sachar, Louis Zeleno jezero P 
fantje, prestopniki, nasilje, 

zlorabe 

10.  Varley, Susan Jazbečeva darila v slovo P jazbeci, prijateljstvo, živali, smrt 

11.  Wilson, Jacqueline Punce v stiski P 

dekleta, mladostniki, 

samopodoba, anoreksija, 

prijateljstvo 

12.  Dolenc, Božidar T. Dnevi preizkušenj SLO 

družina, medsebojni odnosi, 

nesoglasja, očetje, matere, 

mladostniki, gor 

13.  
Fritz-Kunc, 

Marinka 
Kam grejo ptice umret SLO 

mamila, dekleta, odvisnosti, 

narkomani 

14.  
Kermanauer, 

Aksinija 
Tema ni en črn plašč SLO 

slepota, slabovidnost, invalidi, 

otroci, nesreče 

15.  Lainšček, Feri 
Deček na dedovem kolesu: 

mladinski roman 
SLO otroštvo 

16.  Sivec, Ivan Zadnji mega žur SLO 
mladostniki, fantje, smrt, 

samomor, ljubezen, šola 

17.  Vidmar, Janja Baraba SLO 
mladostniki, nasilje, družina, 

očetje, sinovi 
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3) Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah zvrsteh 

in žanrih 

 
Tabela 6-3 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2002 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Arold, Marliese Miriam ima anoreksijo P 
anoreksija, bolezni, dekleta, 

zlorabe 

2.  Arold, Marliese Sandra ljubi Mieke P 
dekleta, drugačnost, 

homoseksualnost, ljubezen 

3.  Arold, Marliese Verena je na ekstaziju P 
mamila, mladostniki, odvisnosti, 

zlorabe 

4.  Blobel, Brigitte Nič mi ni P 

bolezni, dekleta, družina, 

duševne bolezni, mladostniki, 

nesoglasja, odraščanje, 

samomori, samopodoba 

5.  Carmi, Daniella Samir in Jonatan P 
invalidi, Izrael, otroci, Palestina, 

prijateljstvo, vojne 

6.  Eugenides, Jeffrey Deviški samomori P 

družina, fantje, matere, 

nesoglasja, odnosi, odraščanje, 

samomori, samopodoba, sestre 

7.  Feth, Monika Ptički iz sračjega gnezda P 
bratje, družina, mladostniki, 

nesoglasja, poštenost, sestre 

8.  Gavran, Miro Srečni dnevi P 
družina, fantje, odnosi, 

prijateljstvo 

9.  Gifford, Griselda Skrivnostna reka P 
babice, dekleta, družina, ločitve, 

prijateljstvo, skrivnosti, smrt 

10.  Haasse, Hella S. Vmesna postaja P 
begavci, mladostniki, 

osamljenost, prijateljstvo, starost 

11.  Kaysen, Susanna Prekinjeno deklištvo P 
Amerika, bolezni, duševne 

bolezni, samopodoba, zavodi 

12.  Rice, Ben 
Pobby in Dingan: nevidna 

prijatelja 
P 

Avstralija, bolezni, bratje, 

nevidni prijatelji, sestre, smrt, 

sočutje, sosedje 

13.  Frančič, Franjo Hvalnica sončnicam SLO 
babice, družina, ločitve, odnosi, 

odtujenost, otroci, starši 

14.  Moškrič, Marjana Ledene magnolije SLO 
dekleta, ljubezen, mladostniki, 

zlorabe 

15.  Sivec, Ivan 
Finta v levo: izpoved mladega 

zapornika 
SLO 

mamila, mladostniki, odvisnosti, 

zlorabe 

16.  Tacer, Aleš 
Zgodnji maturant: mladinski 

roman 
SLO 

fantje, ljubezen, matura, 

mladostniki, šola 
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4) Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: Pregledni in priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-4 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2003 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Bjelčić, Ratko Izdajalec P 
družina, izsiljevanje, nasilje, 

ustrahovanje 

2.  
Block, Francesca 

Lia 
Echo P 

dekleta, družina, matere, 

medsebojni odnosi, mladostniki, 

očetje, odraščanje 

3.  Bunney, Ron Potoni ali splavaj P 
fantje, mladostniki, morje, 

odraščanje, prijateljstvo, prestopniki 

4.  Cherry, Frances 
Leon: strah moje 

mladosti 
P dekleta, družina, spolnost, zlorabe 

5.  Finne, Anne V devetih nebesih P 
drugačnost, družina, fantje, 

prijateljstvo, samomori 

6.  Flinn, Alex Dihati pod vodo P 
dekleta, fantje, ljubezen, nasilje, 

očetje 

7.  Frey, Jana Poljub moje sestre P 
bratje, incest, ljubezen, sestre, 

spolnost 

8.  Ghazy, Randa Sanjati Palestino P 

družina, Izrael, nasilje, odrasli, 

otroci, Palestina, smrt, trpljenje, 

vojne 

9.  Glazebrook, Crissie Norolescenti P 
mladostniki, odraščanje, odvisnosti, 

prestopniki, smrt, starši, stiske 

10.  Hill, David Se vi'dva, Simon! P 

bolezni, dekleta, družina, fantje, 

invalidnost, mladostniki, 

razumevanje, samopodoba, smrt, 

strpnost 

11.  Huovi, Hanele Ognjena meja P 
babice, družina, fantje, medsebojni 

odnosi, mladostniki, smrt, vnuki 

12.  Hussaarts, Josee Tisoč pegic P 
družina, ljubezen, mladostniki, 

nasilje, šola 

13.  Johnson, Pete Operacija očka P 
bratje, družina, ločitve, medsebojni 

odnosi, očetje, sestre 

14.  Joseph, V. R. Ta tanka črta P 
čustva, ljubezen, mladostniki, 

nesreče 

15.  Macsween, Richard Požigalci P 
dekleta, drugačnost, družina, fantje, 

ljubezen, nasilje 

16.  Mazer, Norma Fox Ranjeno srce P 
bolezni, dekleta, hčere, matere, 

prijateljstvo, smrt 

17.  Rai, Bali (Ne)dogovorjena poroka P 

Anglija, drugačnost, družina, Indija, 

ljubezen, očetje, predsodki, 

priseljenci, tradicija 

18.  Spinelli, Jerry Zvezdica P 
drugačnost, ljubezen, mladostniki, 

nestrpnost, odtujenost 

19.  Swindells, Robert Zadeti P 
alkoholizem, družina, medsebojni 

odnosi, mladostniki, odvisnosti 

20.  Tuckermann, Anja 
Ne govoriti, ne molčati, 

ne iti, ne ostati 
P 

dekleta, družina, posilstvo, 

prijateljstvo, ljubezen, spolnost 

21.  Walker, Sarah Žal mi je P 
krivda, mladostniki, odgovornost, 

prijateljstvo, smrt 

22.  Wilson, Jacqueline Deklica Lola Rose P 
bolezni, družina, nasilje, 

odgovornost 
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23.  Wilson, Jacqueline Problemi na netu P internet, mladostniki, pomoč, šola 

24.  Bevc, Cvetka Prigode Špelce Žvekič SLO 
dekleta, ločitve, odraščanje, starši, 

šola 

25.  Cotič, Metka Kriva SLO 

družina, mamila, mladostniki, 

odvisnosti, otroci, prijateljstvo, 

zlorabe 

26.  Fritz, Matjaž Do golega SLO 
dilerji, mamila, mladostniki, 

odvisnosti 

27.  
Fritz-Kunc, 

Marinka 
Modri pulover: roman SLO 

bratje, družina, medsebojni odnosi, 

nasilje, sestre 

28.  
Fritz-Kunc, 

Marinka 
Punčka v ogledalu SLO 

anoreksija, bulimija, dekleta, 

mladostniki, samopodoba 

29.  Jerant, Aco 
Razmišljanje za 

rešetkami: mladinski 

roman 

SLO 
mamila, mladostniki, odvisnosti, 

zlorabe 

30.  Kokalj, Tatjana Zmaj na klavirju SLO 
dogodivščine, druščine, družina, 

šola 

31.  Rudolf, Franček 
Škodljivost smeha: od 

vrtca do mature 
SLO 

družina, medsebojni odnosi, 

mladostniki, šola 

32.  Tič, Ivan E. Žigana SLO družina, pedofilija, zlorabe 

33.  Vidmar, Janja Manca in rock SLO 
dekleta, glasba, mladostniki, 

odraščanje, zvezdništvo 

34.  Vidmar, Janja Prijatelja SLO 
drugačnost, prijateljstvo, sožitje, 

strpnost, verstva 

35.  Vidmar, Janja Punce za znoret SLO dekleta, mladostniki, nasilje 
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5) Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2004 po temah, 

zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-5 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2004 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1. Forrestal, Elaine Nekdo kot jaz P 
glasba, nasilje, odraščanje, 

prijateljstvo, priseljenci, slepota 

2. Hill, David Prav tam, kjer boli P 

bolezni, mladostniki, odgovornost, 

prijateljstvo, samokaznovanje, 

starši, stiske, šola, zlorabe 

3. Ihimaera, Witi Legenda o jezdecu kitov P 
babice, dedki, kiti, legende, Maori, 

mitologija, morje, vnuki 

4. Johnon, Pete Potegavščina P 
dnevniki, fantje, humor, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje 

5. Levine, Karen 
Hanin kovček: resnična 

zgodba 
P deklice, holokavst, Judje, vojne 

6. Mankell, Henning Pes, ki je potoval k zvezdi P 
družina, očetje, odraščanje, sinovi, 

strah 

7. Mankell, Henning Skrivnost ognja P 
Afrika, dekleta, invalidnost, 

revščina, sestre, smrt, vojne 

8. Marchetta, Melina Kdo si, Alibrandi? P 

Avstralija, dekleta, ljubezen, 

mladostniki, očetje, odraščanje, 

priseljenci, večkulturnost 

9. Parkinson, Siobhan Sestre … ni šans! P 
dekleta, dnevniki, družina, ločitve, 

mladostniki, sestre 

10. Rees, Celia Čarovniška smrklja P 

Amerika, čarovništvo, dekleta, 

divjina, Indijanci, pogum, svoboda, 

zdravilstvo 

11. Stinson, Kathy Kako se je dedek naučil brati P branje, dedki, pismenost, šola 

12. Wilson, Jacqueline Najboljši prijateljici P dekleta, odraščanje, prijateljstvo 

13. Wilson, Jacqueline Punce v solzah P dekleta, odraščanje, prijateljstvo 

14. Wilson, Jacqueline Viki, pogrešam te P dekleta, prijateljstvo, smrt 

15. 
Yiannakopoulov, 

Hara 
Leto P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje, prijateljstvo, smrt 

16. Dobravec, Mira Teta puber na obisku SLO družina, humor, puberteta 

17. Frančič, Franjo  Dražen in jaz SLO fantje, ljubezen, odraščanje, šport 

18. Kodrič, Neli Na drugi strani SLO 
družina, fantje, ločitve, nasilje, 

vojne, vzporedni svetovi 

19. Koren, Majda Župcin dnevnik SLO 

dnevniki, družina, fantje, humor, 

ljubezen, odraščanje, prijateljstvo, 

šola 

20. Novak, Bogdan Lovci na petardarje SLO 
druščine, nasilje, pustolovščine, 

skaterji 

21. Pregl, Slavko Usodni telefon SLO fantje, nasilje, šola, tatvina 

22. Vidmar, Janja Moja Nina SLO bolezni, Downov sindrom, družina 

23. Vidmar, Janja Na vroči sceni SLO 
dekleta, glasba, mladostniki, 

zvezdništvo 

24. Zupan, Dim Osica Maja SLO druščine, prijateljstvo, šola 
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6) Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam knjig iz leta 2005 po temah, zvrsteh in 

žanrih 

 
Tabela 6-6 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2005 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Belbin, David Zadnja devica P 
družina, homoseksualnost, 

mladostniki, spolnost 

2.  Bowler, Tim  Iskalec zvezde P 

družina, fantje, glasba, invalidi, 

ljubezen, nasilje, očetje, 

odraščanje, prestopniki, slepota, 

smrt, žalovanje 

3.  

Brinx, Thomas; 

Anja 

Kömmerling 
Presneti Larry P 

fantje, ljubezen, mladostniki, 

prijateljstvo 

4.  Cabot, Meg Princeska v središču pozornosti P 

babice, dekleta, dnevniki, 

mladostniki, odraščanje, princese, 

slava, šola, zvezdništvo 

5.  Cabot, Meg Princeskin dnevnik P 

babice, dekleta, dnevniki, 

mladostniki, odraščanje, princese, 

slava, šola, zvezdništvo 

6.  Cann, Kate Pozor, mokra tla! P matere, mladostniki, spolnost 

7.  
Conlon-

Mckenna, Marita 
Pod glogovim drevesom P 

družina, Irska, krompirjeva lakota 

(1845), pogum, revščina 

8.  
Cottrell Boyce, 

Frank 
Milijoni P 

bratje, denar, družina, svetniki, 

tatvine, žalovanje 

9.  Frey, Jana Velike zelene oči P 
dekleta, invalidi, mladostniki, 

slepota 

10.  Gaarder, Jostein Lepotica s pomarančami P 
družina, fantje, ljubezen, očetje, 

sinovi, smrt 

11.  Gilmore, Rachna Prijateljica, kot je zila P 

dekleta, drugačnost, narava, 

počitnice, prijateljstvo, 

razumevanje, strpnost 

12.  
Hendry, Frances 

Mary 
Chandra P 

dekleta, drugačnost, družina, 

Indija, običaji, poroka 

13.  
Heneghan, 

James 
Udarno moštvo P mladostniki, nasilje 

14.  Heneks, Kevin Olivijin ocean P 
dekleta, mladostniki, prijateljstvo, 

smrt 

15.  Haiaasen, Carl Skovikanje P dečki, ekologija, ptice 

16.  Hill, David Saj bo bolje! P 

divjina, očetje, odraščanje, 

prijateljstvo, pustolovščine, 

sinovi, smrt 

17.  Jefferies, Cindy Sezi po zvezdah P slava, šola, zvezdništvo 

18.  Jefferies, Cindy Vzhajajoča zvezda P glasba, slava, šola, zvezdništvo 

19.  Johnston, Julie Adam in Eva in uščipni me P 

dekleta, družina, hčere, matere, 

mladostniki, podeželje, rejništvo, 

samopodoba 

20.  Johnston, Julie Ubijalskim čebelam navkljub P 

dekleta, družina, hčere, hiše, 

matere, odraščanje, sestre, sirote, 

tete 

21.  Kacer, Kathy Skrivnost Gabijine omarice P holokavst, Judje, spomini, vojna 

22.  Laird, Elizabeth Košček zemlje P 
fantje, nogomet, odraščanje, 

Palestina, vojna 
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23.  
Mankell, 

Henning 
Pes, ki je potoval k zvezdi P 

družina, očetje, odraščanje, 

sinovi, strah 

24.  
Mankell, 

Henning 
Uganke ognja P 

aids, Afrika, bolezni, dekleta, 

ljubezen, sestre, smrt 

25.  Mckay, Hilary Žafran: izgubljeni angel P 

dedki, deklice, družina, matere, 

posvojitev, samopodoba, 

umetnost 

26.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Esmeraldino prekletstvo P 

čarovniški procesi, dekleta, 

gozdovi, hiše, počitnice, 

skrivnosti 

27.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Generalka P 

begavci, dekleta, družina, 

gledališče 

28.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Ljubezen in film P 

film, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje, odvisnosti, slava, 

televizija, zabava, zvezdništvo 

29.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Ljubezenski kviz in konjski 

poljub 
P 

dekleta, konji, ljubezen, matere, 

mladostniki, odraščanje, šola, 

tekmovanja, učitelji, živali v 

naravi 

30.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Prepovedano poljubljanje in 

ukradena srca 
P 

ljubezen, mladostniki, odraščanje, 

šola, učitelji 

31.  
Minte-Konig, 

Bianka 
Šolsko dvorišče in modna brv P 

ljubezen, ljubosumje, 

mladostniki, moda, šola, 

tekmovanja, zvezdništvo 

32.  

Sybil Rosen, 

Vanamali 

Gunturu, Ghazi 

Abdel-Quadir, 

Judith N. Klein, 

Hana Jansen 

Moj bog, tvoj bog: zbirka novel 

o iskanju smisla življenja 
P strpnost, večkulturnost, verstva 

33.  Rushton, Rosie Reci, da sem v redu. Resnično. P 

bolezni, čustva, dekleta, depresija, 

družina, jeza, mladostniki, 

sosedje, šola 

34.  
Scrimger, 

Richard 
Nos z Jupitra P 

dečki, družina, nasilje, nevidni 

prijatelji, očetje, šola 

35.  Townsend, Sue 
Skrivni dnevnik Jadrana Krta, 

starega 13 3/4 
P 

dnevniki, družina, fantje, 

odraščanje 

36.  Treiber, Jutta Modro jezero je danes zeleno P dekleta, nosečnost 

37.  
Vercoe, 

Elizabeth 
Ne puli si las! P bolezni, dekleta, mladostniki, rak 

38.  Waite, Judi Obsedena z nakupi P 

dekleta, dedki, mladostniki, 

odvisnosti, potrošništvo, 

samopodoba, smrt 

39.  
Wilson, 

Jacqueline 
Emine želje P družina, ločitve, očetje 

40.  
Wilson, 

Jacqueline 
Najboljši prijateljici P dekleta, odraščanje, prijateljstvo 

41.  
Wilson, 

Jacqueline 
Punce držijo skupaj P 

deklice, družina, hčere, matere, 

rojstvo 

42.  Zöller, Elisabeth 
Na svidenje mama: za mojo 

veliko družino 
P 

bolezni, družina, matere, rak, 

smrt, žalovanje 

43.  Frančič, Franjo Tam, kjer je srce doma SLO fantje, otroštvo, sirote 

44.  Jurca, Branka Ko zorijo jagode SLO 
dekleta, družina, ljubezen, 

odraščanje 

45.  Jurčič, Josip Sosedov sin SLO družina, ljubezen 
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46.  
Kolmanič, 

Karolina 
Čakam te SLO 

fantje, ljubezen, mladostniki, 

očetje, sinovi, spolnost 

47.  Lainšček, Feri Ajša Najša SLO dekleta, odraščanje 

48.  
Makarovič, 

Svetlana 
Teta Magda ali vsi smo 

ustvarjalci 
SLO dekleta, humor, tete 

49.  Mal, Vitan Baronov mlajši brat SLO 
bratje, mladostniki, odraščanje, 

smrt 

50.  Mazzini, Miha Drevo glasov SLO 
odtujenost, potrošništvo, 

prijateljstvo, skrivnosti, smrt 

51.  Milčinski, Fran Ptički brez gnezda SLO 
begavci, dečki, družina, 

Ljubljana, nesoglasja, prestopniki 

52.  Milčinski, Fran Ptički brez gnezda SLO 
begavci, dečki, družina, 

Ljubljana, nesoglasja, prestopniki 

53.  Muck, Desa Hči Lune SLO dekleta, ljubezen, počitnice 

54.  Muck, Desa Pod milim nebom SLO begavci, mladostniki 

55.  Novak, Bogdan Podgana v pasti SLO druščine, pedofilija 

56.  Pregl, Slavko Spričevalo SLO 
družina, fantje, prestopniki, šola, 

tatvine 

57.  Rode, Jože Ostali so samo še spomini SLO 

arheologija, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje, 

počitnice, prestopniki 

58.  Rozman, Smiljan Ta glavna Urša SLO dekleta, odraščanje 

59.  Rudolf, Mojca Nenavadna želja SLO 
dečki, drugačnost, nasilje, 

samopodoba, šola 

60.  Rudolf, Mojca Zvezda.si SLO 
dekleta, glasba, mladostniki, 

slava, tekmovanja, zvezdništvo 

61.  Svetina, Peter Škržati umolknejo opolnoči SLO 
bolezni, knjige, mladostniki, 

počitnice, prijateljstvo 

62.  Vidmar, Janja Aknožer SLO dekleta, mladostniki, odraščanje 

63.  Vidmar, Janja Fantje iz gline SLO 

fantje, homoseksualnost, 

odraščanje, odtujenost, 

samopodoba, spolnost 

64.  Vidmar, Janja Punce za znoret SLO dekleta, mladostniki, nasilje 

65.  Zorman, Ivo V sedemnajstem SLO dekleta, nosečnost 

66.  Zupan, Dim Štirinajst in pol SLO 

babice, druščine, fantje, glasba, 

nasilje, odraščanje, osamljenost, 

šola 
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7) O niču, odejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 

2006 po temah, zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-7 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2006 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  

 

Allen-Gray, 

Alison 
Edinstven P 

bratje, družina, fantje, kloni, 

kloniranje, samopodoba, znanost 

2.  /neznan avtor/ Barva kože: zgodbe o rasizmu P rasizem, strpnost 

3.  Bayless, Maureen Pleši z življenjem P 
brezdomci, dekleta, družina, 

mladostniki, smrt, starci 

4.  Butcher, Kristin Zeejev način P 
fantje, grafiti, mladostniki, 

odraščanje, tolpe 

5.  Cabot, Meg Princeska na počitnicah P 

dekleta, dnevniki, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje, 

počitnice, princese, zvezdništvo 

6.  Cabot, Meg Princeska v središču pozornosti P 

babice, dekleta, dnevniki, 

mladostniki, odraščanje, princese, 

slava, šola, zvezdništvo 

7.  Cabot, Meg Princeskin dnevnik P 

babice, dekleta, dnevniki, 

mladostniki, odraščanje, princese, 

slava, šola, zvezdništvo 

8.  Cabot, Meg Zaljubljena princeska P 
babice, dekleta, dnevniki, 

ljubezen, mladostniki, princese 

9.  Cabot, Meg Zaljubljena princeska P 

babice, dekleta, dnevniki, 

ljubezen, mladostniki, odraščanje, 

princese, slava, šola, zvezdništvo 

10.  Cann, Kate Pozor, globoka voda! P mladostniki, odraščanje, spolnost 

11.  Cann, Kate Pozor, samo za plavalce P mladostniki, odraščanje, spolnost 

12.  
Coleman, 

Michael 
Čudakov boj P 

dečki, drugačnost, nasilje, 

samopodoba, šola, učitelji 

13.  Dahl, Roald Danny, prvak sveta P 
dečki, očetje, odraščanje, 

podeželje, pogum 

14.  Flegg, Aubery 
Dekle v zelenem. 1, krila nad 

Delftom 
P 

dekleta, poroka, slikarstvo, 

strpnost, verstva, zgodovina 

15.  Frey, Jana Prividi sreče P 
dekleta, mamila, mladostniki, 

odvisnosti 

16.  Gündisch, Karin Cosmin P 
etnografija, fantje, mladostniki, 

odraščanje, Romi, Romunija 

17.  Jeffers, Cindy Skrita želja P 
dekleta, glasba, slava, šola, 

zvezdništvo 

18.  Jeffers, Cindy Tarino zmagoslavje P 
dekleta, glasba, slava, šola, 

zvezdništvo 

19.  Jeffers, Cindy Tekmeca P 
dekleta, glasba, slava, šola, 

zvezdništvo 

20.  Kuijer, Guus 
Naj ljubezen gori kot plamen, 

amen 
P 

deklice, družina, očetje, 

odraščanje, večkulturnost 
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21.  Mac, Carrie Uročena P 
dekleta, mamila, posilstvo, 

zlorabe 

22.  Mckay, Hilary Indigo: nova zvezda P 
dečki, družina, odraščanje, 

umetnost 

23.  Mckay, Hilary 
Permanentno rožnata: konec 

poletja 
P 

deklice, družina, ločitve, očetje, 

prijateljstvo, umetnost 

24.  Mckay, Hilary Žafran: izgubljen angel P 

dedki, deklice, družina, matere, 

posvojitev, samopodoba, 

umetnost 

25.  
Minte-König, 

Bianka 
Ljubezenski napoj in čokoladni 

poljubček 
P 

čarovništvo, dekleta, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje, 

puberteta, šola 

26.  
Minte-König, 

Bianka 
Zvezdništvo in ljubezenske 

težave 
P 

dekleta, glasba, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje, šola, 

šport, zvezdništvo 

27.  
Nöstlinger, 

Christine 
Tako in tako in sploh: roman P 

bratje, družina, ločitve, očetje, 

sestre 

28.  Peters, Julie Anne Daleč od Xanadu P 

dekleta, družina, 

homoseksualnost, mladostniki, 

odraščanje, podeželje, šola 

29.  Rosoff, Meg Tako živim zdaj P 
dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje, prijateljstvo, vojne 

30.  Sachar, Louis Zeleno jezero P 
fantje, mladostniki, nasilje, 

prestopniki, zlorabe 

31.  
Sedgwick, 

Marcus 
Slutenje P 

dekleta, družina, jasnovidnost, 

smrt, vojne 

32.  
Standiford, 

Natalie 
Je on res tisti pravi? P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje 

33.  
Standiford, 

Natalie 
Lahko prava ljubezen preživi 

srednješolska leta? 
P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje 

34.  
Standiford, 

Natalie 
Zmenkarije P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje 

35.  Stratton, Allan Chandine skrivnosti P 
Afrika, bolezni, dekleta, pogum, 

revščina 

36.  Stratton, Allan Leseliejin dnevnik P 
dekleta, mladostniki, posilstvo, 

zlorabe 

37.  Wilson, Jacquelin Emine želje P družina, ločitve, očetje 

38.  Wilson, Jacquelin Punce držijo skupaj P 
deklice, družina, hčere, matere, 

rojstvo, sestre 

39.  Wilson, Jacquelin Učne ure ljubezni P 

dekleta, drugačnost, družina, 

knjige, ljubezen, očetje, 

odraščanje, strpnost, šola, učitelji, 

umetnost 

40.  Wilson, Jacquelin Viki pogrešam te P dekleta, prijateljstvo, smrt 

41.  
Von Ziegsar, 

Cecily 
Opravljivka P 

dekleta, ljubosumje, mladostniki, 

šola 

42.  Zagoda, Tomislav 
Sanje o Buginih spodnjicah 

(dnevnik Gustava S.) 
P 

dnevniki, fantje, ljubezen, 

mladostniki, puberteta, spolnost 

43.  
Kermanauer, 

Aksinija 
Berenkini kodri SLO 

albinizem, drugačnost, Ljubljana, 

mladostniki, odraščanje, 

slabovidnost 
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44.  Kokalj, Tatjana Počitnice z brisačo čez glavo SLO 
družina, fantje, mladostniki, 

morje, odraščanje, počitnice 

45.  Mal, Vitan Sreča na vrvici SLO dečki, družina, psi, živali v naravi 

46.  Muck, Desa Lažniva Suzi SLO 
dekleta, družina, mladostniki, 

odraščanje 

47.  Orožen, Vesna Mami, ali bom umrla? SLO bolezni, dekleta, mladostniki 

48.  
Podgoršek, 

Mojiceja 
Marušin dnevnik: ljubezen na 

pohodu 
SLO dekleta, ljubezen, mladostniki 

49.  Rudolf, Mojca 
Ljubezen.si: mladinski 

ljubezenski roman 
SLO 

ljubezen, mladostniki, odraščanje, 

prijateljstvo 

50.  
Tušar, Elga, 

Vega, Emi 
Ključ SLO ekologija, odtujenost 

51.  Velikonja, Irena Poletje na okenski polici SLO 

dekleta, družina, ljubezen, ločitve, 

matere, mladostniki, odraščanje, 

počitnice, poletje 

52.  Vidmar, Janja Baraba SLO 
družina, mladostniki, nasilje, 

očetje, sinovi 

53.  Vidmar, Janja Nimaš pojma SLO 

dečki, družina, mladostniki, 

prijateljstvo, psi, večkulturnost, 

živali v naravi 

54.  Vidmar, Janja Softibluz SLO 
mladostniki, samopodoba, 

spolnost, taborjenje 

55.  Vrhovec, Iztok 
Možicelj ali kaj bi otroci sploh 

radi 
SLO 

čustva, družina, fantje, matere, 

mladostniki, samopodoba, šola 
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8) Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni priporočilni seznam 

mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih 

 
Tabela 6-8 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2007 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Bach, Tamara Punca z Marsa P 
dekleta, drugačnost, ljubezen, 

mladostniki 

2.  Boyne, John  Deček v črtasti pižami P 

Auswitz-Birkenau, dečki, 

holokavst, Judje, nasilje, 

priseljenci, večkulturnost, vojne 

3.  Brule, Michael Deček, ki je želel spati P 

Jezus Kristus, revščina, Rio de 

Janeiro, sanje, sirote, smrt, 

vrednote 

4.  Cabot, Meg Princeska v rožnatem P 

dekleta, dnevniki, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje, princese, 

slava, šola, zvezdništvo 

5.  Frank, Anne Dnevnik Ane frank P holokavst, Judje, vojne 

6.  Frey, Jana Na smrt prestrašena P 
dekleta, mladostniki, samomor, 

smrt, strah 

7.  Gibbons, Alan Temna globina P 

albinizem, begunci, drugačnost, 

mladostniki, nestrpnost, 

priseljenci, večkulturnost 

8.  Gibbons, Alan Zdrži! P 

debelost, depresija, drugačnost, 

mladostniki, nasilje, odgovornost, 

samomor, samopodoba, 

ustrahovanje 

9.  Goobie, Beth Močnejša od besede P 
dekleta, grafiti, mladostniki, 

nasilje, spolnost, šola 

10.  Hill, David Vračanje P 

družina, krivda, mladostniki, 

nesreče, odgovornost, odpuščanje, 

promet 

11.  Hof, Marjolijn Majhna možnost P družina, očetje, smrt, strah, vojne 

12.  Hoffman, Alice Urok P 
dekleta, inkvizicija, Judje, nasilje, 

nestrpnost, predsodki, Španija 

13.  Jefferies, Cindy Božične zvezde P 
božič, dekleta, glasba, šola, 

zvezdništvo 

14.  Jefferies, Cindy Solo zvezda P 
božič, dekleta, glasba, šola, 

zvezdništvo 

15.  Jennings, Paul Kako je Hopkins sprejel izziv P 

Avstralija, Downov sindrom, 

drugačnost, fantje, mladostniki, 

odraščanje, pogum, pomoč, 

predsodki, strpnost, učitelji 

16.  Kästner, Erich Ko sem še majhen bil P /brez deskriptorjev/  

17.  

Kömmerling, 

Anja; Brinx, 

Thomas 
E-mail s poljubom P 

dekleta, mladostniki, pošta, 

računalniki, šola 

18.  
Leeuwen, Joke 

Van 
Čiv! P ptice, samopodoba, svoboda 

19.  Lugovska, Nina Ninin dnevnik P 

dekleta, mladostniki, nasilje, 

politika, Rusija, totalitarizem, 

zgodovina 

20.  Masini, Beatrice Kakšna osebnost! P balet, deklice, ples, šola 

21.  Masini, Beatrice V ritmu plesa P balet, deklice, ples, šola 
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22.  
Minte-König, 

Bianka 
Preskus ljubezni P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

pisanje 

23.  
Minte-König, 

Bianka 
Šola mračnih sanj P 

dekleta, duhovi, internat, sanje, 

sirote, skrivnosti, šola 

24.  Modiano, Patrick Katarina, mala balerina P 
balet, deklice, očetje, otroštvo, 

Pariz 

25.  
Parkinson, 

Siobhan 
Nekaj nevidnega P 

fantje, krivda, nesreče, očetje, 

odgovornost, smrt, umetnost 

26.  Peters, Julie Anne Luna P 

drugačnost, fantje, mladostniki, 

samopodoba, sestre, spolnost, 

transseksualnost 

27.  Piumini, Roberto Lajin dnevnik P 
prijateljstvo, priseljenci, strpnost, 

večkulturnost 

28.  Rennison, Louise Tangice, poljubi in še kaj P 
dekleta, dnevniki, ljubezen, 

mladostniki, odraščanje 

29.  Sachar, Louis Korak za korakom P 
fantje, mladostniki, prestopniki, 

zlorabe 

30.  Strong, Jeremy Brihta P 
fantje, mladostniki, odraščanje, 

puberteta 

31.  Thyrell, Johanna Zvezde sijejo v temi P 

babice, bolezni, dedki, dekleta, 

matere, mladostniki, odraščanje, 

pogum, prijateljstvo, rak, smrt 

32.  
Von Ziegesar, 

Cecily 
Opravljivka: Hočem vse. P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

šola 

33.  
Wilson, 

Jacqueline 
Poredne punce P 

deklice, drugačnost, družina, 

nasilje, samopodoba, šola 

34.  
Wilson, 

Jacqueline 
Sladkorna pena P 

dekleta, družina, ločitve, 

mladostniki, očetje, selitve, šola 

35.  Withers, Pam Do zadnjega diha P 
dekleta, mladostniki, morje, 

potapljanje, zaljubljenost 

36.  
Caserman, 

Silvana 
Problematična Lili SLO dekleta, mamila, mladostniki 

37.  
Černela, 

Dobruška 
Ninina jesen SLO dekleta, ljubezen, mladostniki 

38.  Hrovatin, Gregor 

Nadaljevanje ali zgodba o 

ljubezni, ki je preživela 

maturantski izlet: roman za ne 

preveč odrasle 

SLO 
izlet, mladostniki, razgrajaštvo, 

spolnost, šola, zaljubljenost 

39.  Karlovšek, Igor Mojca SLO 

babice, bolezni, dekleta, družina, 

glasba, matere, mladostniki, 

nesreče, smrt 

40.  Kokalj, Tatjana Senca na balkonu SLO druščine, počitnice, starši, šport 

41.  Kokalj, Tatjana Ukradena redovalnica SLO 

dečki, druščine, izsiljevanje, 

nasilje, prestopniki, šola, 

ustrahovanje, zaljubljenost 

42.  Kosmač, Ciril Mavrični lok življenja SLO /brez deskriptorjev/  

43.  Moškrič, Marjana Stvar SLO 

družina, fantastični svetovi, fantje, 

prijateljstvo, samopodoba, 

vrednote 

44.  Omahen, Nejka Spremembe, spremembe SLO 
ljubezen, ljubosumje, mladostniki, 

odraščanje 

45.  Pikalo, Matjaž Vrtnar na jezeru SLO 

druščine, družina, fantje, 

mladostniki, odraščanje, 

počitnice, podeželje, vrtnarstvo 

46.  Pregl, Slavko Spričevalo SLO 
družina, fantje, prestopniki, šola, 

tatvina 
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47.  Rudolf, Mojca Usoda.si SLO dnevniki, horoskop, mladostniki 

48.  Škrinjar, Polona Zorenje divjih drnosljev SLO 

družina, fantje, mladostniki, 

običaji, odraščanje, podeželje, 

prijateljstvo, šola, zaljubljenost 

49.  Vesel, Neža Nedolžnost SLO /brez deskriptorjev/  
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9) Pogled na drugo stran: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2008 

 
Tabela 6-9 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2008 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Cabot, Meg Princeska na počitnicah P 

dekleta, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje, počitnice, princese, 

slava, zvezdništvo 

2.  Cabot, Meg Princeska se pripravlja P dekleta 

3.  Cabot, Meg 
Princeska se pripravlja: 

princeskin dnevnik 
P dekleta 

4.  Cassidy, Anne Iskanje J. J. P dekleta, nasilje, uboj 

5.  Doherty, Berlie Abela: deklica, ki je videla leve P 
Afrika, Anglija, posvojitev, 

priseljenci, sirote, večkulturnost 

6.  Erlings, Fridirik Benjamin Dove P 
dečki, druščine, igra, nasilje, 

prijateljstvo, smrt 

7.  Flegel, Sissi Šola, balet in prvi poljub P balet, dekleta, ljubezen, ples, šola 

8.  Hill, David Korak pred plameni P druščine, naravne nesreče, ogenj 

9.  
Kilbourne, 

Christina 
Dragi Zaza P 

dekleta, internet, kriminal, 

mladostniki, ugrabitve, zlorabe 

10.  Kuijer, Guus Knjiga vseh stvari P nasilje, vera 

11.  Kuipers, Alice Življenje na vratih hladilnika P 
bolezni, dekleta, komunikacija, 

matere, pogovori, smrt 

12.  Minne, Brigette 
Pripoved o gospe veverici in 

ostalih živalih v mamini glavi 
P 

drugačnost, družina, duševne 

bolezni, pomoč, razumevanje, 

stiske 

13.  

Mlinarec, 

Robert; Bjelčić 

Ratko; Bakarić, 

Vladimir 

Moji grafiti P begavci, družina, nogomet 

14.  
Molony, 

Rowland 
Po smrti Alice Bennett P 

dečki, matere, smrt, telefoni, 

žalovanje 

15.  
Naidoo, 

Beverley 
Druga stran resnice P 

Afrika, Anglija, begunci, nasilje, 

posvojitev, večkulturnost 

16.  
Nash, Susan 

Smith 
Klub dobrih dejanj P dekleta, mladostniki, zvezdništvo 

17.  
Neuringer  

Levy, Myrna 
On je poseben P 

drugačnost, otroci s posebnimi 

potrebami, prijateljstvo 

18.  Pawel, Henning Dva Romea za Julijo P dekleta, zaljubljenost 

19.  
Rennison, 

Louise 
Ne, jaz ne maram tangic P 

dekleta, dnevniki, ljubezen, 

odraščanje 

20.  Wich, Henriette Kairo in prva ljubezen P 

Egipt, Kairo, mladostniki, 

odraščanje, tujina, večkulturnost, 

zaljubljenost 

21.  
Yoshimoto, 

Banana 
Adijo, punca P 

bolezni, drugačnost, invalidnost, 

ljubezen, mladostniki, odraščanje, 

pogum, prijateljstvo 

22.  Čater, Dušan Pojdi z mano SLO 

mladostniki, odraščanje, 

podeželje, potovanja, preživetje, 

Slovenija 

23.  Ferlež, Romana Gol za Natascho SLO dekleta 
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24.  

Glogovec, 

Viktorija 

Zmaga 

Velike ljubezni majhnih ljudi: iz 

življenja Pigmejcev 
SLO Afrika, etnografija, Pigmejci 

25.  Grubar, Tomaž Resničnostni šov Big Father SLO 
mladostniki, samomor, 

samopodoba 

26.  Hrvatin, Asja Od rtm do wtf SLO mamila, mladostniki, zlorabe 

27.  Koren, Majda Julija je zaljubljena LOL SLO 
internet, ljubezen, mladostniki, 

zlorabe 

28.  
Kozinc, 

Darinka 
Pravili so jim Aleksandrinke SLO 

Aleksandrinke, domotožje, Egipt, 

izseljenci, odraščanje, revščina, 

stiske, tujina, zgodovina 

29.  Lainšček, Feri Hit poletja SLO dekleta, glasba, zvezdništvo 

30.  Maj, Nika 
Demon iz gozda. 1. knjiga: 

mladinski roman 
SLO mamila, odraščanje, šola 

31.  Maj, Nika 
Demon iz gozda. 2. knjiga: 

mladinski roman 
SLO disleksija, šola, težave 

32.  Merljak, Sonja Dekle kot Tisa SLO 

Jugoslavija, ljubezen, manjšine, 

mladostniki, nesoglasja, 

večkulturnost 

33.  
Podkoritnik, 

Polona 
Skrinjica življenja: mladinski 

roman 
SLO dekleta, ljubezen  

34.  Rode, Jože Piflar SLO izsiljevanje, podkupovanje, šola 

35.  Šturm, Milica Skrivnost sobane številka devet SLO 
ljubezen, muzeji, prijateljstvo, 

skrivnosti 

36.  Velikonja, Irena Leto v znamenju polža SLO 
mladostniki, odraščanje, šola, 

zaljubljenost 

37.  Vičar, Sanja Julija: mladinski roman SLO dekleta, ljubezen, mladostniki 

38.  Videmšek, Neja Igra spominov 1 SLO /brez deskriptorjev/ 

39.  Vidmar, Janja Pink SLO 

dekleta, Jugoslavija, Maribor, 

mladostniki, odraščanje, 

Slovenija, subkultura, Tito, Josip 

Broz 
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10) Ozvezdje Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2009 

 
Tabela 6-10 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2009 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  
Le Guin, Ursula 

K. 
Poslednja obala P 

čarovniki, fantastična bitja, 

fantastični svetovi, magija 

2.  Botman, Corien Prinčevsko življenje P 
denar, družina, fantje, smrt, sreča, 

vrednote 

3.  Gleeson, Libby Mahtabina zgodba P 
Afganistan, Avstralija, begunci, 

stiske, vojne 

4.  Henegan, James Povračilo P 
mladostniki, nasilje, odraščanje, 

priseljenci, smrt, stiske 

5.  Hof, Marjolijn Mama številka nič P Iskanje, matere, posvojitev 

6.  Hornby, Nick Štala! P 
fantje, mladostniki, nosečnost, 

starši 

7.  Kuiijer, Guus Raj je tukaj in zdaj P 
dekleta, družina, očetje, 

odraščanje 

8.  Strasser, Todd Val P 
nasilje, poizkusi, šola, 

totalitarizem 

9.  
Yumoto, 

Kazumi 
Nepričakovan konec poletja P 

mladostniki, prijateljstvo, smrt, 

starci, strah, žalovanje 

10.  
Kodrič Filipić, 

Neli 
Punčka in velikan SLO 

družina, nasilje, otroštvo, 

razumevanje, strah, velikani, 

žalost 

11.  
Makarovič, 

Svetlana 
Katalena SLO družina, ljubezen, nasilje 

12.  Maj, Nika 
Skrivnost za zaprtimi vrati. 1. 

knjiga: mladinski roman 
SLO družina, fantje, nasilje, zlorabe 

13.  Maj, Nika 
Skrivnost za zaprtimi vrati. 2. 

knjiga: mladinski roman 
SLO družina, fantje, nasilje, zlorabe 

14.  Omahen, Nejka Temno srce SLO 

dekleta, družina, nesreče, 

odraščanje, prijateljstvo, 

samopodoba, slepota, smrt 

15.  Pregl, Slavko Geniji brez hlač SLO 
fantje, mladostniki, novinarstvo, 

odraščanje 

16.  Vidmar, Janja Pleme SLO 
bolezni, mladostniki, nasilje, 

pomoč, revščina 

17.  Vidmar, Janja Šuterji SLO invalidi, mladostniki, nesreče 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

113 

 

11) Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010 

 
Tabela 6-11 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2010 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Bach, Richard Jonathan Livingston galeb P 
drugačnost, galebi, simboli, svoboda, 

živali v domišljiji 

2.  
Beckett, 

Bernard 
Geneza P etika, prihodnost, roboti, šola 

3.  Gaiman, Neil Pokopališka knjiga P 
fantje, nadnaravno, pokopališča, sirote, 

smrt, vzporedni svetovi 

4.  Flegg, Aubery 
Dekle v zelenem. Knjiga 3, v 

orlovih krempljih 
P 

Auschwitz, Dunaj, glasba, holokavst, 

rasizem, slikarstvo, taborišča, Židje 

5.  Hartnett, Sonya Metulj P 
dekleta, družina, mladostniki, 

odraščanje, prijateljstvo, skrivnosti 

6.  Hartnett, Sonya Srebrni osliček P 

begunci, osli, pomoč, prijateljstvo, 

simboli, skrivnosti, vojaki, vojne, živali 

v naravi 

7.  Kuijer, Guus Ko strela trešči kot strela P 

dekleta, družina, ljubezen, odraščanje, 

prijateljstvo, priseljenci, šola, 

večkulturnost 

8.  
O'hearn, 

Audrey 
Jaz in Luka P 

družina, fantje, mladostniki, nosečnost, 

očetje, posvojitev 

9.  
Philipps, 

Carolin 
Made in Vietnam P 

delo, globalizacija, mladostniki, 

preživetje, zlorabe 

10.  
Pielichaty, 

Helena 
Sobotna punca P 

dekleta, delo, družina, mamila, 

mladostniki, nasilje 

11.  Spinelli, Jerry Z ljubeznijo, zvezdica P 

dekleta, drugačnost, družina, 

mladostniki, prevzgojni domovi, 

simboli 

12.  Frančič, Franjo O princu, ki mu je počilo srce SLO 
družina, krutost, odpuščanje, 

osamljenost, princi, trpljenje, vzgoja 

13.  Bevc, Cvetka Škampi v glavi SLO 
družina, ljubezen, mladostniki, 

prijateljstvo, samopodoba 

14.  
Kolmanič, 

Karolina 
Nila SLO 

družina, ljubezen, mladostniki, 

odraščanje 

15.  Kušar, Nani 
Peter, ne zapusti me: mladinska 

povest 
SLO 

dekleta, ljubezen, mamila, nosečnost, 

zasvojenost 

16.  Omahen, Nejka Oh ta kriza! SLO 
dekleta, družina, matere, mladostniki, 

odraščanje, šola 

17.  Velikonja, Irena Lestev do neba SLO 

dedki, družina, matere, mladostniki, 

očetje, odraščanje, odtujenost, 

potrošništvo, tranzicija 

18.  Vidmar, Janja Kerbarie SLO 

deklice, drugačnost, družina, krivice, 

nepismenost, očetje, revščina, Romi, 

večkulturnost 

19.  Vidmar, Janja Pink SLO 

dekleta, družina, Jugoslavija, Maribor, 

mladostniki, odraščanje, Slovenija, 

socializem, subkultura, Tito - Josip 

Broz (1892–1980) 
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12) Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012: pregled 

knjižne produkcije za mladino z leta 2011 

 
Tabela 6-12 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2011 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Condie, Ally Popoln par P 
čustva, diktatura, evtanazija, 

ljubezen, tiranija, upori 

2.  Ness, Patric Na begu P 

begunci, knjige, moški, nasilje, 

nestrpnost, spol, tiranija, upori, 

ženske 

3.  Abedi, Isabel Isola P 
mladostniki, prijateljstvo, 

resničnostni šov, televizija 

4.  
Anderson,  

Laurie Halse 
Zamrznjeni dekleti P 

anoreksija, bolezni, dekleta, hrana, 

samopodoba, zlorabe 

5.  Asher, Jay Trinajst razlogov P 
dekleta, mladostniki, samomor, 

samopodoba, stiske 

6.  
D'avenia, 

Alessandro 
Bela kot mleko, rdeča kot kri: 

roman 
P 

bolezni, ljubezen, mladostniki, 

prijateljstvo, smisel, smrt, strah, 

trpljenje 

7.  James, Rebecca Čarobna, hudobna P 
dekleta, prijateljstvo, sestre, 

skrivnosti, žalost 

8.  Mccaffrey, Kate Uničimo jo! P 

internet, mladostniki, nasilje, 

samomor, smrt, stiske, 

ustrahovanje, vrstniki 

9.  Unenge, Johan Moje vzporedno življenje P 

begunci, diskriminacija, 

drugačnost, fantje, ilegalci, 

ksenofobija, mladostniki, politika, 

rasizem, vrednote 

10.  Valentine, Jenny Razbita juha P 

dekleta, depresija, družina, 

mladostniki, odraščanje, 

samomor, smrt, žalovanje 

11.  Wiebe, Trina Max – poslovnež P denar, detektivi, tatovi 
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13) Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013: Pregled 

knjižne izdaje za mladino iz leta 2012 

 
Tabela 6-13 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2012 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1)  Bach, Richard Jonathan Livingston galeb P drugačnost, galebi, simboli, 

svoboda, živali v domišljiji 

2)  Beckett, Bernard Geneza P etika, prihodnost, roboti, šola 

3)  Ende, Michael Momo ali čudna zgodba o 

tatovih, ki so kradli čas, in o 

otroku, ki ga je ljudem vrnil: 

pravljični roman: z avtorjevimi 

ilustracijami 

P čas, ekologija, pohlep, 

potrošništvo, prijateljstvo, ura, 

vrednote, želve, živali v domišljiji 

4)  Ness, Patrick Vojna pošasti: tretja knjiga 

trilogije hrup in kaos 

P fantastična bitja, krutost, moč, 

moški, nasilje, nestrpnost, sožitje, 

spol, tiranija, upanje, upori, 

zlorabe, ženske 

5)  Ness, Patrick Zakaj in zato: druga knjiga 

trilogije hrup in kaos 

P fantastična bitja, krutost, moč, 

moški, nasilje, nestrpnost, spol, 

tiranija, upanje, upori, zlorabe, 

ženske 

6)  Oliver, Lauren Delirium P čustva, ilegalci, ljubezen, 

svoboda, tiranija, upori 

7)  Roth, Veronica Razcepljeni P družina, iskanje, pogum, 

prihodnost, svoboda 

8)  Lobe, Mira Zadeva s Henrikom P družina, nasilje, pomoč, sošolci, 

šola 

9)  Reed, Amy Lepa P dekleta, mladostniki, nasilje, 

samomor, samopodoba, spolnost, 

zlorabe 

10)  Riordan, James Krvavi tekač: dolgi tek do 

svobode 

P Afrika, Južnoafriška republika, 

nasilje, rasizem, svoboda, šport 

11)  Vigan, Dalphine 

de 
No in jaz P družina, gluhota, iskanje, muzeji, 

prijateljstvo, sirote, skrivnosti 

12)  Černič, Jure Bebo: o fantu, ki je bil malo tako SLO bratje, drugačnost, duševne 

bolezni, fantje, prijateljstvo 

13)  Hrvatin, Asja Lepe punce lepo bruhajo SLO bolezni, bulimija, dekleta, 

mladostniki, samopodoba, stiske 

14)  Muck, Desa Lažniva Suzi SLO dekleta, domišljija, družina, laž, 

Ljubljana, mladostniki, 

odraščanje, Slovenija 
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14) ¿60:40?: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: Pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2013 

 
Tabela 6-14 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2013 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Boyne, John 
Osupljiva zgodba Barnabyja 

Brocketa 
P 

drugačnost, družina, letenje, 

odraščanje, samopodoba, vrednote 

2.  Lowry, Lois Varuh spominov P 
diktatura, družba, fantje, spomini, 

svoboda 

3.  Oliver, Lauren Pandemonium P 
čustva, diktatura, ljubezen, nasilje, 

svoboda 

4.  Bruder, Karin Skupaj sami P 

babice, dekleta, diktatura, družina, 

hladna vojna (1945–1990), ločitve, 

manjšine, odraščanje, politika, 

Romunija, starši, totalitarizem, 

upori 

5.  De Goldi, Kate  Ob desetih zvečer P 

družina, duševne bolezni, fantje, 

mladostniki, odraščanje, 

prijateljstvo, strah 

6.  Ferrara, Antonio Bil sem hudoben, prava baraba P 
duhovniki, fantje, mladostniki, 

prestopniki, prevzgojni domovi 

7.  Green, John Krive so zvezde P 

Amsterdam, bolezni, branje, 

dekleta, depresija, knjige, ljubezen, 

mladostniki, rak (bolezni), smrt, 

stiske 

8.  
Herrndorf, 

Wolfgang 
Čik P 

avtomobili, Berlin, drugačnost, 

družina, mladostniki, Nemčija, 

odraščanje, počitnice, potovanja, 

prijateljstvo, pustolovščine, tatvine 

9.  
Landa, 

Mariasun 
Ko so mačke same P 

dekleta, hišni ljubljenci, ločitve, 

mačke, odraščanje, osamljenost, 

pogum, žalost, živali v naravi 

10.  
Rainfield, 

Cheryl 
Brazgotine P 

dekleta, homoseksualnost, 

ljubezen, očetje, posilstvo, 

prijateljstvo, samopoškodovanje, 

stiske, strah, zlorabe 

11.  Rich, Simon Elliot Allagash P 

denar, družina, fantje, laž, nasilje, 

New York, preobrazbe, 

prijateljstvo, vrednote 

12.  Valetič, Žiga Gugalnica SLO 
očetje, Pacug, počitnice, samomor, 

Slovenija, stiske 

13.  Vidmar, Janja Kebarie  SLO 

deklice, drugačnost, družina, 

krivice, nepismenost, očetje, 

revščina, Romi, večkulturnost 
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15) Človeknejezise: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2014 

 
Tabela 6-15 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2014 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Oliver, Lauren Rekviem P 
čustva, ljubezen, svoboda, 

totalitarizem, upori 

2.  Roth, Veronica Neupogljivi P 

družba (skupnost), družina, iskanje, 

ljubezen, pogum, prihodnost, 

svoboda, totalitarizem 

3.  Roth, Veronica Povezani P 

družba (skupnost), družina, 

genetika, iskanje, ljubezen, pogum, 

poizkusi, prihodnost, svoboda, 

totalitarizem 

4.  
Andruetto, Maria 

Teresa 
Juanova dežela P 

Argentina, dečki, deklice, družba 

(skupnost), družina, ljubezen, 

mesta, odpadki, podeželje, 

prijateljstvo, revščina, stoletje, 2. 

pol. 20. 

5.  D'avenia, Alessandro 
Bela kot mleko, rdeča kot 

kri 
P 

bolezni, ljubezen, mladostniki, 

prijateljstvo, smisel, smrt, strah 

6.  Douglas, Jozua Pošastni učitelj plavanja P 

nasilje, očetje, plavanje, slava, 

šport, tekmovanje, učitelji, 

ugrabitve 

7.  Green, John Krive so zvezde P 

Amsterdam, bolezni, branje, 

dekleta, depresija, knjige, ljubezen, 

mladostniki, rak (bolezni), smrt, 

stiske 

8.  Hill, David Bratova vojna P 

bratje, družina, etika, Francija, 

Nova Zelandija, prva svetovna 

vojna, ugovor vesti, vojaki, vojne, 

zgodovina 

9.  Kreller, Susan Slonov ne vidimo P 

dekleta, družba (skupnost), družina, 

nasilje, očetje, pomoč, reševanje, 

sosedje, stiske, ugrabitve, 

zanemarjanje, zapostavljenost 

10.  Palacio, R. J. Čudo P 

drugačnost, družina, invalidnost, 

mladostniki, modrost, pogum, 

prijateljstvo, samopodoba, sestre, 

šola 

11.  Anonimna Avtorica Vprašaj Alico P 
dekleta, mamila, mladostniki, 

odvisnosti, smrt 

12.  Frančič, Franjo Let SLO 

družina, mladostniki, nasilje, 

odraščanje, odtujenost, 

samopoškodovanje 

13.  
Möderndorfer, 

Vinko 
Kot v filmu SLO 

družina, fantje, ločitve, 

mladostniki, odraščanje, stiske 

14.  Velikonja, Irena Življenje brez psa SLO 

dekleta, družina, matere, nasilje, 

očetje, odraščanje, podeželje, 

prijateljstvo, selitve, sošolci, starši, 

šola, vasi 
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16) Od gnezd do zvezd: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2015 

 
Tabela 6-16 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2015 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Bach, Richard 
Jonathan Livingston 

galeb 
P 

drugačnost, galebi, simboli, svoboda, 

živali v domišljiji 

2.  Forman, Gayle Če ostanem P 

bolnišnice, dekleta, družina, glasba, 

ljubezen, mladostniki, nesreče, smrt, 

žalovanje 

3.  Green, John Lažna mesta P 

begavci, dekleta, mladostniki, 

odraščanje, poezija, pogrešane osebe, 

prijateljstvo, skrivnosti 

4.  Hager, Mandy Dragi Vincent P 

dekleta, družina, Irska, ljubezen, 

mladostniki, osamljenost, samomor, 

sestre, slikarstvo, stiske, umetniki, 

Vincent van Gogh (1853–1890), 

žalovanje 

5.  Hof, Marjolijn Pravila treh P 
dedki, družina, Islandija, smrt, starci, 

starost, svoboda, vnuki 

6.  Nelson, Jandy Nebo je povsod P 
družina, glasba, ljubezen, mladostniki, 

sestre, smrt, žalovanje 

7.  Niven, Jennifer 

Vsaj en popoln dan: 

zgodba o fantu, ki mu je 

ime Finch in punci, ki ji 

je ime Violet 

P 

čustva, depresija, drugačnost, duševne 

bolezni, ljubezen, mladostniki, 

prijateljstvo, samomor, žalovanje 

8.  Nöstlinger, Christine 
Ko se je moj oče hotel 

poročiti z materjo Anne 

Lachs 

P 
družina, matere, nesporazum, očetje, 

prijateljstvo, samohranilstvo 

9.  Palacio, R. J. Čudo P 

drugačnost, družina, invalidnost, 

mladostniki, modrost, pogum, 

prijateljstvo, samopodoba, sestre, šola 

10.  Philipps, Carolin Neizrekljivo P 

družina, krvoskrunstvo, nasilje, očetje, 

pedofilija, risanje, samopodoba, sinovi, 

strip, trpljenje, zlorabe 

11.  Rowell, Rainbow Eleanor in park P 
družina, glasba, ljubezen, mladostniki, 

nasilje, šola, ustrahovanje, zlorabe 

12.  Tetzner, Lisa Otroci iz hiše št. 67 P 

Berlin, druščine, družina, Nemčija, 

otroštvo, prijateljstvo, revščina, stoletje, 

1. pol. 20., tatvine 

13.  Wild, Emiel Bratovska skrivnost P 
bratje, družina, prestopniki, skrivnosti, 

uboj 

14.  
Konc Lorenzutti, 

Nataša 
Lica kot češnje SLO 

alkoholizem, čustva, dijaški domovi, 

družina, glasba, izguba, mladostniki, 

nesreče, očetje, odraščanje, prijateljstvo, 

skrivnosti, smrt, starši, šola, vrstniki, 

zaljubljenost 

15.  
Möderndorfer, 

Vinko 
Kit na plaži SLO 

bratje, dekleta, Downov sindrom, 

drugačnost, družina, odraščanje, sestre, 

strpnost 

16.  Velikonja, Irena Taša SLO 

dekleta, družina, fantje, mladostniki, 

odraščanje, prijateljstvo, stiske, šola, 

zaljubljenost, zlorabe 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Lukan, magistrsko delo 

119 

 

17) Odklenjeni kriki: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2016  

 
Tabela 6-17 Pregledni seznam del s tabujsko tematiko izdanih leta 2016 v Sloveniji 

 AVTOR NASLOV KNJIGE IZVOR DESKRIPTORJI 

1.  Beerten, Els Vsi si želimo nebes P 

svetovna vojna 1939–1945, 

zločini – sodni procesi, junaki, 

Belgija, bratje, družina, glasba, 

ljubezen, prijateljstvo, vojna 

2.  Brooks, Kevin  Dnevnik iz bunkerja P 

ugrabitve, mučenje, psihično 

nasilje, dnevniki, mladostniki, 

nasilje, preživetje, prijateljstvo, 

trpinčenje, ujetništvo 

3.  
Catozzella, 

Giuseppe  
Nikoli ne reci, da te je strah P 

Omar, Samia yusuf, 1991–2012 – 

biografski romani, atletinje – tek 

– Somalija, islamski 

fundamentalizem – Somalija, 

izseljenci – Afrika, državljanska 

vojna – Somalija, Somalija – 

družbene razmere, begunci, 

družina, nasilje, preživetje, šport, 

vojna 

4.  Dakers, Diane Na svobodi P 

očetje in hčere – zaupanje, 

družinski odnosi, očetje – 

obsojenci, dekleta, delinkventi, 

družina, laž, mladostniki, 

prestopniki, vrstniki 

5.  
D'avenia, 

Alessandro  
Kar ni pekel P 

Puglisi Giuseppe, 1937–1993, 

mladostniki – odraščanje – 

Palermo, organizirani kriminal – 

Palermo, mafija – Palermo, 

Palermo – družbene razmere – 

1993, Cosa nostra, četrt 

Brancaccio, duhovniki, fantje, 

Italija, ljubezen, pomoč, vera 

6.  Dvorakova, Petra Julija med besedami P 

družina, podeželje – selitve – 

mesta, matere – alkoholiki, 

alkoholizem, besede, ločitev, 

očetje, sestre, vsakdan 

7.  Gardell, Jonas Kako je odraščal komik P 

fantje – odraščanje – Švedska – 

1970–1979, vrstniki – nasilje, 

mladostniki – medosebni odnosi 

– šoe, odrasli – psihične travme – 

otroštvo, družbeni problemi, 

družina, družinski odnosi, 

ljubezen, medvrstniško nasilje 

8.  
Hanika, Beate 

Teresa 
Krik rdeče kapice P 

dekleta – spolna zloraba, dedki, 

krvoskrunstvo, družina, pogum, 

pomoč, prijateljstvo, stari starši, 

vnuki 

9.  Landa, Mariasun Moja roka v tvoji P 

mladostniki – od raščanje, matere 

in sinovi, begavci, medosebni 

odnosi, nesoglasja, samohranilci 

in samohranilke 

10.  Mcauley, Rowan Velika ločitev P ločitev, dekleta, družina, sestre 
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11.  
Pandazopoulous, 

Isabelle 
Odločitev P 

materinstvo, materinski domovi, 

družinski odnosi, dekleta – 

nosečnost, mladostniki, družina, 

odgovornost, posilstvo, spolna 

zloraba, zanikana nosečnost 

12.  Piwkowska, Anna Frančiška P 

pesnice, poezija, mladostniki – 

odraščanje, matere – rak 

(medicina), matere in hčere – 

medosebni odnosi, babice, 

bolezni, dekleta, prijateljstvo 

13.  Svingen, Arne Pesem o razbitem nosu P 

matere in sinovi – medosebni 

odnosi, matere – alkoholiki, 

družinski odnosi, operno petje, 

boks, fantje, laž, prijateljstvo, 

revščina 

14.  Tol, Van Alex Viralni posnetek P 

spolna zloraba – videoposnetki, 

prijateljstvo, mladostniki, 

mobilni telefoni, odraščanje, 

pomoč, posilstvo, samomori, 

zloraba 

15.  Bezlaj, Jiri Evangelij za pitbule SLO 

mladostniki – samopodoba, 

družinski odnosi, družba – 

kritika, etika, samomori, dekleta, 

družina, gimnazije, karierizem, 

odvisnosti, povzpetništvo, 

sočutje, stereotipi, subkultura, 

spolna zloraba, subverzivnost, 

umetnost, vera, vrednote 

16.  Gombač, Žiga NK Svoboda SLO 

begunci – Sirci, družba – kritika, 

nogomet, prijateljstvo, begunska 

pot, družina, migranti, nasilje, 

pomoč, preživetje, vojna 

17.  Karlovšek, Igor Teci! SLO 

mladostniki – spolna zloraba, 

sodni procesi, politiki – družbena 

moč, dekleta, korupcija, pravica 

18.  Koritnik, Ana Beysonova in Yarina usoda SLO 

begunci – Iračani, otroci – 

begunci, vojna – Irak, azil, 

begunska pot, družina, migranti, 

nasilje, preživetje 

19.  Košmrl, Sabina Pogum velja SLO 

fantje – odraščanje, družinski 

odnosi, mladostniki, matere – 

alkoholiki, alkoholizem, družina, 

ljubezen, ločitev, revščina, starši, 

šole 

 

 


