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POVZETEK 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi del teoretičnega dela 

predstavlja teorije o slikanicah, drugi del teoretičnega dela pa aplikacijo teorije Nodelmana 

(2003) in Nikolajeve (2003) na slovenske in tuje slikanice. V empiričnem delu nas zanima odziv 

mlajših in starejših bralcev (6–14 let) na slikanico Kajetana Koviča Pajacek in punčka.1  Ker 

gre za slikanico, ki nagovarja različne starostne skupine – je torej večnaslovniška – nas 

zanimata interpretacija in vrednotenje dela bralcev v različnih starostnih skupinah.  

Slikanica ni le tanka ilustrirana knjiga. Kvalitetne slikanice s prepričljivim besedilom in 

dovršenimi ilustracijami nagovarjajo bralce različnih starosti in spodbujajo številne 

interpretacije.  Magistrsko delo poudarja pomembno vlogo slikanic pri razvoju učenčevega 

pozitivnega odnosa do branja, saj je slikanica prvi medij,  prek katerega se otrok prvič sreča s 

književnostjo in likovno umetnostjo. Na tem mestu imajo pomembno vlogo starši oziroma 

odrasli bralci. Magistrsko delo zajema predstavitev slikanice kot sintetičnega medija, kjer 

prejemnik celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. 

Predstavljene so zahtevnostne stopnje slikanice, ki sledijo razvojnim obdobjem otroka. 

Teoretični del navaja različne trende in obdobja, ki so vplivali na razvoj novih likovnih in 

funkcijskih možnosti slikanic. V magistrski nalogi je predstavljen tudi likovni jezik, ki bralcu 

pomaga pri razumevanju ilustracij, kodov in gest.  

Ključne besede:  

slikanica, interpretacija, večnaslovniška književnost, besedilo, ilustracija  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kovič, K. in Reichman J., 1984. Pajacek in punčka. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 





ABSTRACT 

The master's thesis is comprised of a theoretical and an empirical part. The theoretical part first 

outlines some theories on picture books, then it goes on to present how the Nodelman (2003) 

and Nikolajeva's (2003) theory is applied to Slovene and foreign picture books. The empirical 

part focuses on how younger and older readers (6–14 years) reacted to the Kajetan Kovič's 

picture book titled Pajacek in Punčka.1 Since it is a picture book addressing different age groups 

– it is part of the crossover literature – we wanted to determine the interpretation and the 

evaluation of the book by readers from different age groups.   

Picture books are not only thin and illustrated books. Quality picture books with a convincing 

text and perfected illustrations address readers from different age groups and motivate various 

forms of interpretation. This master's thesis underlines the important role of picture books in 

the development of a pupil's positive attitude towards reading, as it is the first medium through 

which children encounter literature and fine arts. Parents and adult readers also play an 

important role. What is more, the master's thesis also presents picture books as synthetic media, 

where the recipient understands the entire message through the interaction of different means 

of communication. Difficulty levels of picture books are presented, which follow the stages of 

children's development. The theoretical part states different trends and periods that affected the 

development of new artistic and functional dimensions of picture books. Furthermore, the 

master's thesis presents the artistic language that helps the reader understand the illustrations, 

codes and gestures. 

Keywords: 

picture book, interpretation, crossover literature, text, illustration 
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1 

1 UVODNI DEL  
 

Branje je vrednota, ki bi jo moral razvijati vsak izmed nas. Enotne definicije branja ni, saj 

strokovnjaki poudarjajo različne procese pri branju. Pečjakova (1999: 12) deli definicije branja 

v štiri skupine. Definicije v prvi skupini poudarjajo branje kot dekodiranje simbolov, v drugi 

pa poudarjajo proces razumevanja. Tretja skupina prepleta oba procesa – dekodiranje in 

razumevanje, zadnja skupina pa branje definira kot večstopenjski proces, ki zahteva več 

različnih sposobnosti. Knjige in besede nam omogočajo bolje razumeti svet (Učni načrt za 

slovenščino, 2011). Motivacijo in zanimanje za branje ima vsak otrok, pomembna pa sta prvo 

srečanje otroka s knjigo in njegovo doživljanje literature. Pri tem imajo pomembno vlogo 

odrasli bralci oziroma starši. Magistrsko delo poudarja prav pomembno vlogo slikanic pri 

razvoju učenčevega pozitivnega odnosa do branja. Slikanica je namreč otrokov prvi medij, s 

pomočjo katerega se prvič sreča s književnostjo in likovno umetnostjo. Magistrsko delo zajema 

predstavitev slikanice kot sintetičnega medija, kjer prejemnik celostni smisel doživi šele skozi 

interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. Beckett (2012) definira slikanico kot odprt žanr, 

ki apelira na bralce vseh starosti. Nikolajeva (2003) meni, da je slikanica edinstvena umetnostna 

zvrst zaradi kombinacije dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. Igor Saksida (2000, v 

Haramija in Batič, 2013) pa poudarja dve možnosti razumevanja slikanic. V strožji definiciji je 

slikanica knjiga, katere besedilo ne more obstajati neodvisno od ilustracij. Po ohlapnejši 

definiciji pa je slikanica vsaka knjiga, ki jo enakovredno določata besedilo in slika, vendar lahko 

vsak del obstaja tudi sam zase. V magistrskem delu so predstavljene zahtevnostne stopnje 

slikanice, ki sledijo razvojnim obdobjem otroka. Nanizani so tudi tipi slikanic glede na 

ustvarjalni postopek, saj to ni le tanka ilustrirana knjiga, ampak popolnoma samosvoja knjižna 

zvrst. Slikanice se med seboj razlikujejo tudi po razporeditvi besedila in ilustracij, kar je 

odvisno od ustvarjalcev. Teoretični del navaja različne trende in obdobja, ki so vplivala na 

razvoj novih likovnih in funkcijskih možnosti slikanic. Slikanice so kombinacija dveh ravni 

komunikacije, vizualne in verbalne, med katerima ves čas poteka interakcija (Nikolajeva, 

2003). Da bralec opazi razliko med ilustracijo in besedilom, potrebuje bralno strategijo, ki jo 

osvoji z rednim branjem (Nodelman, 2003). V magistrskem delu je predstavljen tudi likovni 

jezik, ki bralcu pomaga pri razumevanju ilustracij, kodov in gest. Vsaka slikanica ima svoj 

namen, predvideva bralčev odziv, zato so v magistrskem delu predstavljene tudi oblikovne ter 

izrazne možnosti v slikanici, ki bralcu omogočajo različne interpretacije, tudi onkraj 

avtorjevega namena. V magistrskem delu je predstavljena večnaslovniška književnost, saj se ji 

še vedno posveča premalo pozornosti. Predvsem tuji teoretiki (Beckett, Scott, Sendak) 

dokazujejo, da so nekatere slikanice bolj zapletene in kompleksne, kot se zdijo na prvi pogled. 

Rezultat dialoga sodobnih, dovršenih ilustracij in besedila sestavlja več stopenj razumevanja, 

zato slikanice privabljajo občinstvo različnih starosti. Empirični del magistrskega dela zajema 

slikanico Kajetana Koviča Pajacek in punčka,2 in sicer nas zanima odziv mlajših in starejših 

bralcev (6–14 let). Slikanica je v učnem načrtu predlagana za branje v 3. razredu osnovne šole 

                                                           
2 KOVIČ, Kajetan: Pajacek in punčka/Kajetan Kovič; [ilustrirala] Jelka Reichman. – 3. natis. – Ljubljana : 

Mladinska knjiga, 2011. – (Zbirka Velike slikanice) 



2 

(Učni načrt za slovenščino, 2011). Zanimata nas njihova interpretacija in vrednotenje dela, saj 

gre za naslovniško odprto slikanico, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev. Obstaja 

tudi istoimenska gledališka predstava po knjižni predlogi Kajetana Koviča. Predstave v 

Lutkovnem gledališču Ljubljana so požele navdušene odzive gledalcev vseh starostnih skupin. 

Predstava Pajacek in punčka je bila uvrščena tudi v program festivala Zlata paličica 2015. Zlata 

paličica se vzpostavlja kot most med šolstvom in kulturo, umetnostjo ter vzgojo in 

izobraževanjem (Lutkovno gledališče Ljubljana, 2008).  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Kratek zgodovinski pregled razvoja slovenske slikanice 
 

2.1.1 Razvoj slovenske slikanice 
Prvotno se književna ilustracija na Slovenskem ne pojavi s slikanicami, temveč z ilustriranimi 

knjigami. Za začetnika knjižne ilustracije se omenjata Gvido Biroll in Maksim Gaspari, ki sta 

ilustrirala Pravljice Frana Milčinskega in knjigo Ksaverja Meška Mladim srcem. Obe deli sta 

izšli leta 1911 in sodita med prve ilustrirane knjige. Med obema vojnama se izpostavlja tudi 

Župančičev Ciciban z ilustracijami Nika Pirnata (1932). V tem času je izhajala še zbirka 

Ciciban čita, ki jo je izdajala Mladinska matica Ljubljana. V zbirki so ilustrirane le nekatere 

knjige – četrti zvezek je denimo ilustriral Maksim Sedej (Haramija, Batič, 2013).  

Med prvimi slovenskimi slikanicami velja omeniti Levstikovo zgodbo Martin Krpan. Delo je 

bilo prvič objavljeno leta 1858. Danes ima Martin Krpan dve podobi. Prvo predstavljajo 

ilustracije Hinka Smrekarja (1917), drugo pa ilustracije Toneta Kralja (1954). V slovenskem 

slikaniškem založništvu je svoj pečat pustil tudi Lavoslav Schwentner. Izdajal je slikanice, v 

katerih so predstavljeni prizori iz vsakdanjega življenja (Haramija, Batič, 2013). 

 

 

Slika 1: Levstik F. in Smrekar H., 1917. Martin Krpan. 1981. Ljubljana: Mladinska knjiga,  

osebni arhiv 
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Slika 2: Levstik F. in Kralj T., 1954. Martin Krpan. 1983. Ljubljana: Mladinska knjiga,  

osebni arhiv 

Leta 1937 je bila izdana avtorska kartonka Ksenje Prunk z naslovom Barčica po morju plava. 

Gre za pesniško zbirko, v kateri so pesmi brez naslovov natisnjene na levi, pod vsako pesmijo 

je risba, na desnih staneh pa so ilustracije. Leta 1939 je Nova založba izdala slikanico Trdoglav 

in Marjetica, ki jo je ilustrirala Marija Grafenauer. Slikanica Mojca Pokrajculja z ilustracijami 

Marije Vogelnik je izšla leta 1940. Po drugi svetovni vojni je pri razvoju slikanice na 

Slovenskem ključno vlogo odigrala Mladinska knjiga. Ustanovljena je bila 29. 6. 1945 z 

namenom, da bi skrbela za izdajanje kakovostne mladinske literature. Mladinska knjiga začne 

izdajati revijo Ciciban, zbirke Cicibanova knjižnica (1948), Čebelica (1953), Velike slikanice 

(1967), Cicibanov vrtiljak (1987) pa močno oblikujejo slovenski slikaniški prostor (Haramija, 

Batič, 2013). 

 

Slika 3: Vogelnikova, M., 1940. Mojca Pokrajculja. 2015. Ljubljana: Sanje, osebni arhiv. 

 

2.1.2 Slovenska slikanica (po Marjani Kobe) 1976–1986  
 

Na Slovenskem se poleg Mladinske knjige začnejo z izdajo slikanic ukvarjati tudi druge 

založbe. Porast števila slikaniških knjižnih zbirk ponuja pestrejšo ponudbo slikanic, očitno pa 

se začneta pojavljati tudi dve uredniški tendenci. Na eni strani so si prizadevali oblikovati 

začetno, temeljno, pestrejšo ponudbo za najmlajše, medtem ko so na drugi strani želeli razširiti 

tradicionalno pojmovanje slikanice (Kobe, 1987).  

 



5 

Značilnosti slikaniške produkcije v teh letih:  

– v ospredju so slikanice, namenjene predšolskim otrokom,  

– nastajajo prve slikanice – miniaturke,   

– skrb za slikaniško tradicijo,  

– oblikovanje modela slikanice, ki ni zanimiv le z otroka, temveč za bralce vseh starosti. 

Sodeč po zgornjih značilnostih si slovenska sodobna slikaniška produkcija prizadeva loviti 

korak evropskim in svetovnim trendom v slikaniški zvrsti (Kobe, 1987).  

V svetovnem razcvetu slikanice sta se uveljavila dva značilna modela (Kobe, 1987):  

– sendakovski model avtorske slikanice ima skopo, a pomensko polno besedilo, likovni 

delež pa je temeljni nosilec večplastne pripovedi (slikanica Mauricea Sendaka, Outside 

over there, 1981), 

– model literarno izbrušenih besedil, ki preraščajo otrokove potrebe in zahteve 

(Andersenove pravljice). 

V tem obdobju se je na Slovenskem pojavila prva avtorska slikanica brez besedila M. 

Amaliettija, Maruška potepuška (Mladinska knjiga, 1977). Na našem prostoru je predstavljala 

pomembno novost, saj vsebuje izredno čitljivo, likovno govorico. Leto kasneje v zbirki 

Pedenjped izda svojo avtorsko slikanico brez besedila Brundo se igra tudi M. Manček (Kobe, 

1987). 

 

Slika 4: Manček, M., 1978. Brundo se igra. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 

Leta 1980 se pojavijo prve izvirne slovenske avtorske slikanice z besedilom. V sočasnem 

besednem in likovnem oblikovanju slikanice se je prvi preizkusil M. Manček. Zajček Uh, 

Piščanček Pik, Mucek Mijav in Kužek Vuf so le nekatera izmed njegovih del. Za pisatelja je 

značilno, da obravnava tekst kot likovno prvino in se z njim na različne načine poigrava. V 

začetku osemdesetih let dve avtorski slikanici izda tudi S. Makarovič, in sicer Mačka Titija in 

Krokodilovo kosilo (Kobe, 1987). 
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Slika 5: Makarovič, S., 1980. Maček Titi. Ljubljana: Samozaložba, osebni arhiv 

 

 

Slika 6: Makarovič, S., 1980. Maček Titi. 2011. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 

osebni arhiv 

Med leti 1976 in 1986 ima svetovna slikaniška ponudba pestro izbiro. Leporello ali kartonska 

zgibanka je specifična oblika slikanice za najzgodnejše predšolsko obdobje. Vendar pa slednja 

zvrst slikanice pri nas ni doživela takega razcveta kot drugod po svetu. Tudi tip slikanice s 

kartonastimi listi se pri nas ni kaj dosti pojavljal. Gre za slikanico v najrazličnejših formatih, ki 

upošteva motoriko dvo-, triletnega otroka. Samo J. Reichman je ustvarila serijo štirih 

kartonastih slikanic, in sicer Moje igračke, Naše igre, Naše igrišče in Mali graditelji (Kobe, 

1987). 

Na Slovenskem se v letih 1982 in 1983 pojavijo trije slikaniški projekti, ki za nas pomenijo 

novost že po zunanji podobi. Imenujejo se aktivizirajoče slikanice. To so modeli slikanice, ki 

otroškemu uporabniku ponudijo gradivo kot vabilo k sodelovanju z ustvarjalcem slikanice. 

Tovrstne slikanice ne delujejo le na ravni likovno-besednega sporočila, temveč spodbujajo 

predvsem govorni razvoj. Avtorici M. Voglar in L. Osterc izdata Bibarije in Pesmi-igre-slike 

(1982), Z. Glogovac in L. Osterc pa Slikanico za Jurčka in mamico ter s Slikanico za Jurčka in 

očka (1983). Projekti so v obliki map, vsebujejo likovno plastificirane kartone, upodobitve pa 

so blizu našim najmlajšim. Z vsemi tremi slikanicami se učinkovito bogati otrokov doživljajski 
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svet. Skupni slikaniški projekti so dobro razširili tovrstno ponudbo, hkrati pa uveljavili zgled 

sodelovanja pisca besedila in ilustratorja (Kobe, 1987).  

Z zgledi slikaniških izdaj ugotovimo, da se tako svetovni kot naši trendi knjižne komunikacije 

usmerjajo v čutno, čustveno in domišljijsko zaposlitev otroka. Slovensko izvirno slikanico so v 

letih 1976–1986 najbolj zaznamovali G. Strniša, L. Kovačič, K. Kovič, D. Zajc, T. Pavček, J. 

Snoj, V. Taufer, N. Grafenauer. V tem obdobju je sodobno slovensko mladinsko književnost 

pomembno obogatila tudi S. Makarovič. Izdala je 9 slikanic z živalskimi pravljicami (Kobe, 

1987). 

 

Slika 7: Kovič, K. in Reichman, J., 1975. Maček Muri. 2017. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

Tudi ilustratorski dosežki pričajo o novi kvaliteti likovnega znanja. V tem obdobju so bili 

najbolj prodorni likovni ustvarjalci M. Stupica, A. Gošnik-Godec, L. Osterc, M. Voglar, M. 

Bizovičar, B. Kos, J. Reichman in drugi. Tekstovni in likovni mojstri so v obravnavanem 

desetletju konstruirali celovite knjižne umetnine (Kobe, 1987). 

 

Slika 8: Voglar M. in Osterc, L., 1998. Biba Buba Baja. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga,  

osebni arhiv 

Aktivizirajoča slikanica Biba Buba Baja vsebuje 15 kratkih pesmi, ki so obdane z dinamičnimi 

in razigranimi ilustracijami nežnih, osnovnih barv. Vsaki pesmi je dodano gradivo, ki otroka in 

odraslega bralca vabi k sodelovanju. Gradivo vsebuje navodila za interpretativno branje in 

doživeto izreko, prstne in gibalne igre … Ob branju se med otrokom in odraslim bralcem 

utrjujejo čustvene vezi, zaupanje, občutek varnosti. Naši najmlajši pa spoznavajo tudi svoje telo 

in dele telesa.  
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2.1.3 Slovenska slikanica 1991–2013 
 

Po osamosvojitvi se je slikaniško ustvarjanje nekoliko upočasnilo. Veliko slikaniških zbirk je 

prenehalo izhajati in povprečna naklada slikanic se je zmanjšala za kar petkrat. Kljub temu pa 

se je na Slovenskem prvič pojavila založba Epta: Založba najlepših slikanic, specializirana za 

izdajanje slikanic. Izdajala je predvsem slikanice tujih avtorjev. 

Slovenske slikanice so v tem času izhajale v nekoliko manjši meri. Kljub temu pa je delovalo 

nekaj pomembnih avtorjev. Slovenska besedila za slikanice so pisali Anja Štefan, Bina Štampe 

Žmavc, Majda Koren, Feri Lainšček, Dane Zajc, Neža Maurer …  

V tem času niso počivali niti slovenski ilustratorji. Kljub upadu števila slikanic so lahko svoje 

stvaritve predstavili na drugačen, nov način. Leta 1993 je bil ustanovljen Slovenski bienale 

ilustracij, kjer se je predstavilo kar 41 ilustratorjev. Ilustratorji, ki so sodelovali na bienalu in 

hkrati ustvarjali slikanice, so Alenka Sottler, Marija Lucija Stupica, Irena Majcen, Dušan Muc, 

Mojca Osojnik, Daniel Demšar, Urška Stropnik, Zvonko Čoh, Suzi Bricelj, Miroslav Šuput, 

Ana Košir, Rudi Skočir …  

Po rahlem upadu naklade slovenskih slikanic se je navdušenje zanjo do danes spet povečalo. 

Prevladuje predvsem prodaja slikanic slovenskih avtorjev, vendar pa tudi prodaja tujih avtorjev 

ni slaba. Slikanice predstavljajo kar dve tretjini izdanih mladinskih knjig. Ob tako povečani 

produkciji lahko opazimo visok ilustratorski standard ter nedovršenost besedil, ki se kaže v 

ponavljanjih, površnih prevodih, slovničnih napakah. Vsekakor pa na knjižnih policah 

prevladujejo kvalitetno ustvarjene slikanice. Med boljše pisce zadnjega desetletja uvrščamo 

Miklavža Komelja, Svetlano Makarovič, Polonco Kovač, Toneta Pavčka, Lilo Prap, Nika 

Grafenauerja, Anjo Štefan, Andreja Rozmana in mnoge druge.  

Domači ustvarjalci ilustracij potrjujejo svojo kakovost s številnimi mednarodnimi nagradami 

in priznanji. Dejstvo je, da slovenski ilustratorji zaupajo v klasične tehnike in preizkušen slog, 

zato veljajo za bolj konservativne pri uvajanju likovnih novosti. Po motiviki je v sodobnih 

slikanicah še vedno v ospredju živalski svet. Med boljše ilustratorje sodobne slikanice sodijo 

Lila Prap, Zvonko Čoh, Damijan Stepančič, Peter Škerl, Polona Lovšin, Maša Kozjek, Suzana 

Bricelj in drugi. Trenutno so v ospredju trije ilustratorski albumi: Drevo pravljic Marlenke 

Stupica, Zlata ptica Ančke Gošnik Godec in Čudežni vrt Jelke Reichman (Arko, 2013).  
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Slika 9: Bitenc, J., Černej, A., Kette, D., Kosovel, S., Kovač, P., Kovič, K., Maurer, N., Novy, 

L., Peroci, E., Prešeren, F., Ribičič, J., Suhodolčan, L., Šmit, J., Štefan, A., Prežihov, V., 

Župančič, O., 2009. Čudežni vrt: Zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, osebni arhiv 

 

 

 

2.2 Teorija slikanice po Marjani Kobe 
 

Marjana Kobe v razpravi Pogledi na mladinsko književnost (1987) slovensko povojno slikanico 

razlaga s pomočjo naslednjih vidikov:  

– zahtevnostne stopnje slikanice,                                                                                                

– tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek,                                                                  

– razporeditev besedila in ilustracij v slikanici,                                                                                     

– izbor besedila v slikanici,                                                                                               

– slikanica in iskanje novih funkcijskih možnosti. 

 

2.2.1 Zahtevnostne stopnje slikanice  
 

Kot je bilo že omenjeno, je slikanica posebna zvrst knjige, ki spremlja otroka od predbralnega 

do zgodnjega šolskega obdobja. Slikanica v evropskem prostoru pozna tri zahtevnostne stopnje 

(Kobe, 1987).  

 Prva zahtevnostna stopnja je harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali leporello. 

Namenjena je otrokom do tretjega leta in je doživljajsko zelo preprosta. Nima še prave 

oblike knjige in je nekakšna prehodna stopnja med igračo in knjigo.  

Kobe (1987) navaja tri zahtevnostne stopnje leporella, ki se delijo glede na tematiko in likovno 

besedno podobo:  
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- leporello brez besedila na celostranskih slikah otroku predstavlja različne živali, 

rastline, predmete, pojme, 

- leporello s krajšim besedilom, ki pojasnjuje vsakdanje dogodke, katerih središče je 

otrok, 

- leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami, ki jih ponazarjajo 

živobarvne ilustracije. 

 

 Druga zahtevnostna stopnja slikanice je slikanica s trdimi, trpežnimi kartonskimi listi. 

Otroka počasi navaja na uporabo prave knjige, zato pomeni tudi višjo stopnjo slikaniške 

zvrsti knjige.  

 Tretja zahtevnostna stopnja so slikanice, ki se otroku predstavijo kot prave knjige s 

tankimi listi. V zadnjo stopnjo ne sodijo samo zaradi zunanje podobe, temveč tudi zaradi 

doživljajske zahtevnosti (Kobe, 1987) 

 

2.2.2 Tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek  
 

Kobe (1987) pravi, da slikanica kot celota ni samo tanka ilustrirana knjiga, samo vsota 

enakomernih likovnih in tekstovnih deležev, ki so primerni za otroka v določenem starostnem 

obdobju, ampak povsem samosvoja knjižna zvrst. Trdi, da gre pri slikanici za mnogo več, saj 

slika in beseda nista pri nobeni drugi zvrsti tako neločljivi. Kot poglavitno značilnost slikanice 

navaja organsko prepletenost likovnega in tekstovnega deleža.  

Glede na ustvarjalni postopek poznamo tri modele slikanice: 

– avtorska slikanica z enim samim ustvarjalcem, 

– tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tandem (Peroci – Reichman, Kovič 

– Reichman, Grafenauer – Manček), 

 

Slika 10: Peroci, E. in Reichman J., 1985. Nina v čudežni deželi. Ljubljana: Borec, osebni 

arhiv 

in 

– tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca (Kobe, 1987). 
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2.2.3 Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici  

 

Slikanice se med seboj razlikujejo tudi po razporeditvi besedila in ilustracij. Kobe (1987) 

navede različne tipe slikanic. 

Prva je klasična slikanica, ki je oblikovana tako, da je vsaka ilustracija samostojna slika. V njej 

se enakomerno menjavata celostransko besedilo in celostranska ilustracija oziroma si delita 

deleže v primernem razmerju. Značilno zanjo je, da sta besedilo in slika dokaj samostojna 

elementa.  

Naslednji tip slikanice je ilustracija, ki se razširi čez obe strani in se poigrava tudi z besedilom. 

Besedila je manj, razdeljeno je na krajše odlomke in prilagojeno je najmlajšim bralcem.   

Tretji tip je prozno besedilo v slikanici, kjer likovni oblikovalec besedilo organizira po svoje in 

ga vključuje v svojo ilustracijo (Kobe, 1987).   

 

2.2.4 Izbor besedila v slikanici 

Sodobna leposlovna slikanica zajema vse literarne zvrsti oziroma oblike mladinske 

književnosti, ki so blizu otrokom. Klasičen tip izvirne slovenske slikanice črpa besedila iz 

ljudske pripovedne proze, še posebej ljudske pravljice in pripovedke, otroške ljudske pesmi, iz 

klasične umetne pravljice, ugank, basni itd.  Pri sodobni poeziji za otroke je prisotna tudi 

iracionalna pripovedna proza v izvirnih različicah, kakršne so ustvarili Ela Peroci, Svetlana 

Makarovič, Kristina Brenkova, Lojze Kovačič, Polonca Kovač, Saša Vegri, Kajetan Kovič in 

drugi. V tovrstni kratki prozi se pojavlja tudi nonsens ali vsaj elementi le-tega.  

 

Slika 11: Zajc, D. in Bizovičar, M., 1975. Abecedarija. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni 

arhiv 
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Slika 12: Vegri, S. in Gatnik, K., 1975. Jure Kvak Kvak. 2010. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

V Evropi se je v zgodnjih sedemdesetih letih pojavil trend antiavtoritarnosti v vzgoji in 

izobraževanju. Ta trend je vplival tudi na razvoj antiavtoritarne slikanice, zdi pa se, da je slednja 

močno vplivala tudi na razvoj sodobne slikaniške ideologije. Antiavtoritarna slikanica 

pozdravlja sproščeno, svobodno otroštvo, otroško senzibilnost, zanika pa avtoritaren, nadrejeni 

svet odraslih.  Moderen trend se slovenske izvirne slikanice ni dotaknil. Zakaj je bilo temu tako? 

Slovenska izvirna slikanica ni videla potrebe po tem, da bi posebej poudarjala antiavtoritarno 

logiko slikanice, saj pripovedna proza, iz katere črpa slovenska slikanica, že od nekdaj upošteva 

senzibilnost sodobnega otroka in njegovo avtentičnost.  

Slovenska izvirna slikanica pozna tudi socialno usmerjeno realistično pripoved, največkrat 

spominsko obarvano. Povojna izvirna slikanica je v večji meri črpala tematiko iz 

narodnoosvobodilnega boja. Tematika NOB je v slikanici nekaj čisto inovativnega in pomeni 

samosvoj obraz slovenske povojne slikanice, navaja Kobetova (1987).  

 

Slika 13: Snoj, J. in Vovk-Štih, M., 1975. Avtomoto mravlje. 1981. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 
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Slika 14: Stepančič, L. in Stepančič, D., 2017. Arsenije! Dob pri Domžalah; Miš, osebni arhiv 

 

2.2.5 Slikanica in iskanje novih likovnih možnosti 

 

V povojnem svetovnem slikaniškem prostoru sta za likovni delež v slikanici značilna dva  

inovativna ustvarjalna valova. Prvi se začenja konec petdesetih let. Zanj je značilna likovna 

prečiščenost. Američan Leo Lionni s slikanico Mali modri in mali rumeni (1959) globoko 

poseže v likovne poglede na to zvrst knjige in s svojima abstraktnima junakoma ponese 

ilustracije na višjo raven. Prav on sproži razcvet moderne likovno avantgardistične in 

eksperimentirajoče slikanice. Šestdeseta leta so čas slikaniških eksperimentov, ki iščejo nove 

likovne izrazne možnosti.  

V pozni drugi polovici šestdesetih let pa je prišel drugi ustvarjalni val slikanice, ki postaja vse 

bolj komunikativna. Manj je likovnega eksperimenta in več dinamike, akcije, pripovedne 

ilustracije. Ilustracija ima vedno več elementov stripa. 

V sedemdesetih letih tudi slovenska izvirna slikanica pokaže trend dinamične, akcijske, 

pripovedne ilustracije (Marija Lucija Stupica, Kostja Gatnik, Marjan Manček in drugi), in 

vključuje elemente stripa (Kobe, 1987).  

 

Slika 15: Makarovič, S. in Stupica, M. L., 1974. Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 
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2.2.6 Slikanica in iskanje novih izraznih možnosti 

 

Klasična slikanica otroka aktivira s prepričljivim besedilom in ustrezno likovno vizualizacijo, 

njeni avtorji pa začnejo kasneje iskati nove načine, s katerimi bi se še dalo aktivirati mlade 

bralce. 

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka: likovno tekstovna vsebina 

slikanice bogati njegov doživljajski svet in oblikuje njegovo estetsko senzibilnost s tem, ko ga 

spodbuja k estetskemu, domišljijskemu in čustvenemu doživljanju in hkrati s tem k aktivni 

lastni ustvarjalni domišljiji.« (Kobe, 1987: 44) 

Tako se že v šestdesetih letih v Evropi in drugod začnejo pojavljati najrazličnejše vrste slikanic, 

vsem pa je skupna sproščena estetska igra s knjigo, ki otroku ponuja obilo možnosti, da se 

vključi v branje slikanice, sodeluje in poustvarja z avtorjem knjige. Na tem mestu bi bilo 

smiselno ponovno omeniti Američana Lea Lionnija in njegovo abstraktno slikanico Mali modri 

in mali rumeni (1959). Knjižna junaka nista jasno definirana in s tem spodbudita bralce, naj si 

ju med branjem zamislijo po lastni presoji in domišljiji.  

Aktivizirajoča slikanica otroka lahko vključi v sproščeno estetsko igro. Slikanica otroku 

postavlja vprašanja, bralec pa mora najti odgovor v besedilu ali v ilustracijah. Tako zgodbi 

doživljajsko sledi in jo celostno doživi.  Drugačna različica aktivizirajoče slikanice je ustvarjena 

tako, da brez bralčevega sodelovanja razplet dogajanja sploh ni mogoč. Bralec rešuje likovne 

ali besedilne uganke in od njegovih (pravilnih) odgovorov je odvisen potek zgodbe. Obstaja 

različica aktivizirajoče slikanice, pri kateri je otrok lahko popolnoma samostojen, gradivo je 

pripravljeno za svoboden, domišljijski in ustvarjalen pristop bralca. Aktivizirajoča slikanica je 

tudi sodobna slikanica brez besedila, ki otroka aktivira, da sam oblikuje zgodbo po svoji 

domišljiji in doživljanju ilustracij. Ena od izvirnih različic te zvrsti knjige je slikanica, ki 

spodbudi otroka, da sam nadaljuje zgodbo. 

Do sedemdesetih let je v slovenskem povojnem slikaniškem prostoru nedvomno prevladoval 

tip klasične slikanice. V sedemdesetih letih pa je tudi slovenska izvirna slikanica odprla vrata 

novim trendom slikaniške teorije. V iskanju nove funkcionalnosti se je prvi preizkusil Tomaž 

Kržišnik. Namesto klasične slikanice je izdal zloženko, ki spodbuja otroka, da tudi sam aktivno 

sodeluje pri branju.    

Aktivizirajoče slikanice so ustvarjali še M. Manček in D. Zajc (V cirkusu) ter M. Manček in T. 

Pavček (Domače živali). Avtorji s čisto risbo otroka spodbujajo k barvanju. Otroci pobarvajo 

ilustracijo tako, kot jo v danem trenutku doživljajo.  

Na tem mestu bi omenila slikanico Živali na dvorišču (Mladinska knjiga, 1975). Avtor verzov 

je pesnik Dane Zajc, ilustracije pa nakazujejo premike v sedemdesetih letih. Notranjost knjige 

otroka pritegne z različnimi likovnimi in tekstovnimi presenečenji.  
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2.3 Teorija slikanice po Sandri L. Beckett 
 

 »Ni umetnosti za otroke, je umetnost. Ni ilustracij za otroke, so ilustracije. Ni literature za 

otroke, je literatura3«.  

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

predvsem na naslovnika slikaniškega žanra. Njena monografija se začne z gornjim citatom. 

Slikanico definira kot odprt žanr, uvršča pa jo med literaturo, ki je namenjena bralcem vseh 

starosti. Prepričana je namreč, da slikanica omogoča različne načine branja, nivo branja pa je 

odvisen od starosti in izkušenosti bralca. Njeno delo je razdeljeno na 6 poglavij, v katerih 

slikanice klasificira v šest skupin: slikanice kot presegajoči žanr (slikanice za vse starosti), 

umetniške slikanice, nebesedne slikanice, umetnostne slikanice (slikanice z aluzijami na 

umetnost), večgeneracijske slikanice in slikanice slavnih.   

 

2.3.1 Slikanice za vse starosti 
 

V preteklosti se je pojem crossover literature ali večnaslovniška književnost uporabljal za 

romane ali kratkoprozna dela, ki so otrokom približala svet odraslih ali obratno. Sedanja študija 

večnaslovniške književnosti, ki jo zagovarja tudi Sandra L. Beckett, govori o knjigah za vse 

starosti. Avtorica pravi, da je ta vrsta književnosti pomemben in še ne dovolj raziskan žanr, ki 

presega starostne meje. Večnaslovniška književnost je danes že priznana kot ločena književna 

oblika, vendar se ji po mnenju Beckett še vedno posveča premalo pozornosti (2012:1).  

Večina odraslih povezuje slikanico s prvo bralno izkušnjo otroka. Dejstvo je, da je slikanica kot 

knjižna zvrst ustvarjena za otroke in usmerjena v otroško občinstvo. Pa vendar teoretiki  

dokazujejo, da so nekatere slikanice bolj zapletene in kompleksne, kot se zdijo na prvi pogled. 

Manj izkušeni mlajši bralci še nimajo potrebnih bralnih strategij, s pomočjo katerih bi uživali 

tudi v zapletenih niansah prebranega. Škoda je, da bolj izkušeni starejši bralci zamudijo 

priložnost za branje slikanic (Nodelman, 2003: 299). 

Podobno kot Nikolajeva tudi Beckett trdi, da so slikanice zaradi interakcij med sliko in 

besedilom edinstvene, pomensko odprte in zato namenjene širšemu bralskemu občinstvu, ne 

samo najmlajšim bralcem. Carole Scott (1999, v Beckett, 2012: 2) označi slikanico kot 

mojstrovino književnosti, saj lahko nagovori tako otroka kot odraslega, navsezadnje pa obema 

ponudi enakopravnost v bralni izkušnji. Scott in drugi kritiki trdijo, da so sodobni otroci 

spretnejši v opazovanju in so bolj občutljivi za verbalne pripovedi kot odrasli. Slikanica je v 

zgodovini veljala za otroški žanr, Maurice Sendak (1995, v Beckett, 2012: 3) pa trdi, da smo 

umetno ustvarili prepad med knjigo za otroke in knjigo za odrasle.  

Strokovnjakinja za mladinsko književnost Milena Mileva Blažić (2017) trdi, da je besedilo v 

slikanici pogosto namenjeno otrokom, kontekst pa odraslim. Slikanice so prvotno namenjene 

                                                           
3 »There is no art for children, there is Art. There are no graphics for children, there are 

graphics. . . . There is no literature for children, there is literature«. François Ruy-Vidal 

(2012:1) 
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bujenju otroške domišljije, imajo pa tako za odrasle kot otroke, če jim le dopustimo, vzgojno 

noto. Iz njih lahko razberemo, kaj je dobro in kaj ne, česa ne smemo in kako moramo ravnati. 

To potrjujejo tudi nekatere slovenske slikanice.   

 

Slika 16: Gombač, Ž. in Stepančič D., 2017. Črno belo. Dob pri Domžalah: Miš, osebni arhiv 

V slikanici Črno belo je predstavljena bela družina, ki živi v beli hiši v belem mestu. Oče, 

mama, hči in sin imajo svoj življenjski ritual, živijo srečno in brezskrbno. Vendar pa se tako 

kot ostali prebivalci belega mesta bojijo vsega, kar je črno. Bojijo se noči, čeprav se še niso 

zazrli vanjo. O črnem se niti ne pogovarjajo, čeprav v svojem življenju še niso spoznali ali 

srečali ničesar črnega. Njihova bela družina bi ostala bela za zmeraj, če jih nekega dne na pragu 

njihove bele hiše ne bi pričakal črn muc. Bili so prestrašeni, črn muc pa se je mirno podrgnil ob 

vsakega posebej. Do črnega mačka so bili sprva zadržani, kasneje pa so ga božali še ves dan. 

Tisti večer so se prvič skupaj zazrli v zvezdnato nebo.  

Gombač v slikanici oriše trenutno stanje v družbi, ki postaja vse bolj zaprta, netolerantna, polna 

strahov in predsodkov do drugačnosti. Besedilo nadgradijo ilustracije Stepančiča. 

 

Slika 17: Kovič, K. in Reichman J., 1984. Pajacek in punčka. 2011. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

Glavna literarna junaka v slikanici Pajacek in punčka sta poosebljena igrača in predšolska 

deklica. Deklica je rada poslušala zgodbe, a je bila osamljena. Ni imela družine, šivala je 

pajacke, jih v mestu prodajala, veliko pa jih je obdržala tudi zase. Tako jih je imela doma že cel 

kup, vseh barv in velikosti, z njimi se je igrala in jim pripovedovala zgodbe. Njeni dnevi 

pripovedovanja zgodb in šivanja pajackov so postajali enolični in punčki je postalo dolgčas. 

Hotela je živega pajacka, drugačnega od ostalih. Ko se med šivanjem zbode, v jezi zbode tudi 

najbližjega pajacka, ta pa oživi. Punčka se živega pajacka tako razveseli, da se odloči oživiti 
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tudi vse ostale. Hiša je oživela, pajacki so poprijeli za razna hišna opravila, punčki pa je ob 

brezdelju zopet postalo dolgčas. Zaželela si je posebnega pajacka, takšnega, kot ga še ni bilo. 

Ko ga je zašila, ga je z najlepšo rdečo buciko zbodla naravnost v srce. Zaživel je pajacek za 

pripovedovanje zgodb, znal pa je priklicati tudi sanje. Ob njem se je zopet razvadila, zopet ji je 

postalo dolgčas. Spomnila se je na njegovo občutljivo srce ter ga še enkrat zbodla vanj. Opazila 

je, da je pajacek pripovedoval zgodbe še bolj zanimivo, zato je imel srce kmalu polno iglic. 

Punčka se je nekega jutra zbudila ter zagledala negibnega pajacka. Bila je žalostna in jezna 

sama nase, ker je ubila najljubšega pajacka. Iz srca mu je povlekla vse iglice, takrat pa je pajacek 

ponovno oživel. Punčka je imela le hude sanje in od takrat naprej je še dolgo srečno živela s 

svojimi pajacki.   

Avtor besedila slikanice Kajetan Kovič je leta 1985 prejel Levstikovo nagrado. Sprva je glavna 

protagonistka prikazana kot uboga in osamljena deklica, skozi zgodbo pa spoznamo, da se kljub 

uresničevanju vseh njenih želja dolgočasi in postaja nezadovoljna. Pajacek zgodb in sanj pa jo 

še pravi čas ustavi in postavi pred dejstvo, da so nekatera dejanja nesprejemljiva. S svojo 

sposobnostjo ji preko sanj prikaže, kaj bi se lahko zgodilo. Punčka tako spozna svojo zmoto ter 

se pokesa. Avtor besedila sporoča, kako pomembno je naše ravnanje do drugih. In kar je najbolj 

pomembno, slabo ravnanje ima tudi slabe posledice. Velikokrat se vrednosti nekoga zavemo 

šele takrat, ko ga izgubimo, takrat pa je že prepozno.  

 

Slika 18: Prešeren, F. in Stupica M. L., 1991. Lenora. Ljubljana: Prešernov družba, osebni 

arhiv 

 

Beckett (2012) v monografiji Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages slikanice razdeli 

v različne kategorije, ki jih bom predstavila v nadaljevanju: umetniške slikanice, slikanice brez 

besedila, slikanice z aluzijo umetnosti, slikanice z večgeneracijskimi temami in slikanice 

slavnih.  

 

2.3.2 Umetniške slikanice  
 

Umetniške slikanice so ene najbolj zanimivih in inovativnih slikanic. Umetniki oziroma avtorji 

premikajo meje slikanice kot knjige, saj na različne načine eksperimentirajo in se poigravajo s 

formatom, obliko in dizajnom. Mnoga tovrstna inovativna dela izpodbijajo konvencionalne 

oblike slikanic, zato veljajo tako za literarno delo kot umetnino. Umetniške slikanice presegajo 

tradicionalno obliko knjige, bralcu pa omogočajo doživljanje prostora na povsem nov način. 
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Umetniške knjige niso inovativne in posebne le zaradi svoje oblike, pač pa tudi zaradi svoje 

vsebine, ki je pogosto kompleksna in obenem preprosta. Umetniške slikanice pripovedujejo 

predvsem z barvo, obliko, ilustracijo, zato so dostopne različno govorečim jezikovnim 

skupinam in kulturam (Beckett, 2013: 77).  

V petdesetih letih 20. stoletja so oblikovalci začeli uporabljati umetniški in grafični jezik, da bi 

ustvarili izjemna dela za otroke. Ta dela so temeljila na otrokovem opazovanju, doživljanju in 

učnih stilih. Besedilo v umetniških slikanicah spremljajo inovativne ilustracije različnih 

materialov in struktur, inovativna in nenavadna pa je tudi sama podoba knjige (Beckett, 2013: 

32). Umetniške slikanice so posledica eksperimentiranja umetnika s knjigo kot prostorskim 

objektom: tako so nastajale igrače, igre, pohištvo in celo objekti, v katerih so se otroci lahko 

igrali, brali in nastopali, ob tem pa razvijali in bogatili domišljijski svet (prav tam).  

Igralne slikanice vsebujejo element igre. Tovrstne slikanice ponujajo alternativo standardnim, 

konvencionalnim knjigam. Igralne slikanice ali premične knjige vsebujejo številna 

presenečenja, zavihke, vstavke, priloge in izreze. Otrok odkriva in raziskuje zgodbo v slikanici, 

spoznava nove pojme, živali, števila in je tako med branjem miselno aktiviran. Tovrstne 

slikanice nimajo glavnega junaka, saj je slednji  otrok oziroma bralec sam. Igralne slikanice so 

bile pomembna prelomnica pri razvoju koncepta učenja skozi igro (Beckett, 2013).  

 

Slika 19: Grafenauer, N. in Osterc L., 1978. Abeceda. 1983. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

 

Slika 20: Koncut, H., 2005. Me poznaš? Ljubljana: Morfem, osebni arhiv 

Avtorica in ilustratorka Helena Koncut je ustvarila igralno slikanico z naslovom Me poznaš? 

Na levih straneh slikanice so v ugankah opisane živali, na desnih straneh pa je od blizu ilustriran 

le del živali, ki otroku namigne rešitev. Pod zavihkom se skriva celotna ilustracija živali ter 

njeno ime. Bralec tako spoznava živali in njihove glavne značilnosti. Ob koncu slikanice bralca 

čakajo dodatne poučne zanimivosti o živalih iz ugank. V tej slikanici je glavni junak bralec 

sam, saj samostojno ali skupaj z odraslim raziskuje in skuša uganiti žival, poleg tega pa se 

izobražuje ter širi svoje znanje o živalih.   
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V izrezankah ima glavno vlogo material, in sicer papir. V izrezankah zgodbo prikazujejo 

različne oblike, izrezane iz papirja. Poglavja ali posamezne zgodbe se lahko med seboj ločijo 

po različnih vrstah papirja. K slikovitosti pripovedi pripomorejo tudi tehnike rezanja, priloge, 

zavihki in različne vrste papirja (denimo prosojni papir) (prav tam).  

 

Slika 21: Lainšček, F. in Manček M., 1989. Cufek v živalskem vrtu. Murska Sobota: Pomurska 

založba, osebni arhiv 

Stenske knjige so največkrat večjega formata. Lahko se uporabljajo kot knjiga ali kot stenska 

dekoracija. Zgodbo običajno beremo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Na naslovni strani 

je legenda z naslovom knjige in imenom avtorja, na zadnji platnici pa kolofon in povzetek 

zgodbe. Knjižne skulpture so običajno tridimenzionalni predmeti. Zgodbo pripovedujejo tudi z 

barvami, oblikami, izrezi. Umetniki tovrstnih slikanic se želijo izogniti konvencionalnemu 

branju od zgoraj navzdol in od leve proti desni. V takšnih delih se branje lahko začne kjerkoli. 

Te svojevrstne forme so zaradi trdne vezave in kompaktnih materialov samostoječe ali 

oblikovane v določene predmete (Beckett, 2013).  

 

Slika 22: Makarovič S. in Kržišnik T., 1974. Aladinova čudežna svetilka. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, osebni arhiv 

Slikanice iz različnih materialov pripovedujejo zgodbo prek materiala. Avtorji slikanic se 

zavedajo, da imajo otroci senzoričen in fizičen odnos s knjigo. Branje lahko zajema vse čute, 

zato je material enako pomemben kot vsebina. Umetniki uporabljajo široko paleto materialov, 

kot so papir, les, karton, plastika, tkanine (krzno, filc), vrv, kovina. Tudi ta vrsta slikanice nima 

standardnega začetka in konca. Namenjene so najmlajšim bralcem, cilj slikanice pa je, da bralec 

ne doživlja knjige le z očmi, pač pa z vsemi čutili (Beckett, 2013).  

Avtorica Aksinja Kermauner je ustvarila prvo slovensko tipno slikanico z naslovom Snežna 

roža, ki je prilagojena otrokom s posebnimi potrebami, še zlasti slepim in slabovidnim. 
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Avtorica je želela s pomočjo pestrih barv, močnih kontrastov in različnih materialov slepim in 

slabovidnim razložiti barve, barvni krog, kontraste. Ilustracije je izdelala na podlagi raziskave, 

ki jo je opravila z učenci. Z zavezanimi očmi so razvrstili materiale na hladne in tople (gladki 

so hladnejši, hrapavi toplejši). Občutku materiala je dodala še močne ter kontrastne barve za 

videče ali za tiste z ostanki vida. Tudi besedilo slikanice je vidno povečano. Kot bodoča 

učiteljica menim, da bi se moral vsak učenec vsaj enkrat v življenju srečati s knjigo za otroke s 

posebnimi potrebami, ki bi mu približala svet slepih in slabovidnih ter povečala empatijo do 

vrstnikov s posebnimi potrebami.   

 

Slika 23: Kermauner, A. in Čoh, Z., 2010. Žiga špaget gre v širni svet. 2012. Dob pri 

Domžalah: Miš, osebni arhiv 

 

Slika 24: Kermauner, A. in Čoh, Z., 2010. Žiga špaget gre v širni svet. 2012. Dob pri 

Domžalah: Miš, osebni arhiv 

Harmonikasto zložene knjige, leporelli, so sestavljene iz dolgega, neprekinjenega kosa papirja, 

ki je zložen v harmoniko, na vsaki strani pa ga obdajata trdi platnici.  

 

Slika 25: Peklar, A. 2005. Fant z rdečo kapico. Ljubljana: Inštitut za likovno umetnost, osebni 

arhiv 
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Slika 26: Grafenauer, N. in Stupica M., 1974. Kadar boben ropota. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

 

2.3.3 Slikanice brez besedila (Wordless Picturebooks) 
 

Slikanice brez besedila so imele v preteklosti izključno pedagoški oziroma izobraževalni 

namen, njihova estetika pa je bila v podrejenem položaju. Večina slikanic brez besedila je bila 

ustvarjenih zato, da bi otroci sami pripovedovali zgodbo in ugotavljali, kaj se je v zgodbi 

dogajalo in kako so si dogodki sledili. Nekateri strokovnjaki menijo, da so slikanice brez 

besedila predmet mediacije med otroki in odraslimi, da spodbujajo in ohranjajo odnos ter 

komunikacijo. Slikanice brez besedila se v zadnjih desetletjih uveljavljajo kot posebno področje 

v slikaniškem žanru. Njihovo število narašča in zdi se, kot da so v nekaterih državah postale 

sodoben založniški trend. Umetniki slikanic brez besedila z raznimi inovacijami in svojo 

kreativnostjo prikazujejo izjemno vsestranskost tega žanra, k branju pa vabijo bralce vseh 

starosti (Beckett, 2013).  

Branje slikanic brez besedila je lahko zahtevno za bralce vseh starosti. Glavni junak oziroma 

protagonist zgodbe je velikokrat dragoceno vodilo za branje vizualne pripovedi. Slikanico brez 

besedila si lahko vsak posameznik razlaga drugače. Tako rekoč neomejna možnost interpretacij 

je bistvena prednost vizualnega pripovedovanja zgodbe, ki so naslovniško odprte.  Vsak bralec 

bere zgodbo na podlagi lastnih izkušenj in znanja (prav tam).  

 

Slika 27: Amalietti, M., 1977. Maruška Potepuška. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 
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Slika 28: Kastelic, M., 2015. Deček in hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 

 

Slika 29: Peklar, A., 2016. Ferdo, veliki ptič. Ljubljana: KUD Sodobnost International, osebni 

arhiv 

 

Slika 30: Stupica, M. L., 1983. 12 mesecev. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 

 

2.3.4 Umetnostne slikanice (Picturebooks with Allusions to the Fine Arts4) 

 

Mnogi ilustratorji trdijo, da je umetnost velik navdih za ilustracijo. Ilustratorji so običajno 

likovno izobraženi, nanje pa so vplivali umetniki, njihove umetnine ter slog. Nekateri 

ilustratorji ohranjajo posamezen slog skozi svoje celotno delovanje, nekateri pa ga spreminjajo 

in prilagajajo svojim občutkom, razpoloženju, vzdušju, ki ga želijo ustvariti. Med ilustratorji 

                                                           
4 Besedna zveza je vezana na eno avtorico, zato naj bi bilo to individualno poimenovanje z opisnim 

prevodom slikanice z navezavo na umetnost. Odločila sem se za bolj smiseln, krajši prevod, termin 

umetnostne slikanice pa bi bil lahko tudi splošno uveljavljen v stroki. 
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sta najbolj priljubljena impresionizem in nadrealizem. Slikanice z navezavo na umetnost so 

pomemben in razširjen pojav, ki privablja bralce vseh starosti (Beckett, 2013).  

V slikanicah, ki se navezujejo na umetnost, pogosto nastopajo hišni ljubljenčki znanih 

umetnikov ali pa preprosto otroci, ki obiščejo galerijo ali muzej. 

 

Slika 31: Makarovič S. in Gatnik, K., 2003. Strahec v galeriji. Ljubljana: Narodna galerija, 

osebni arhiv 

 

Slika 32: Makarovič, S. in Gatnik, K., 1981. Gal v galeriji. 1996. Ljubljana: Narodna galerija,  

osebni arhiv 

Gal v galeriji je slikanica v verzih, ki nagovarja otroke in njihove starše. Zgodba govori o 

majhnem zelenem škratu Galu, ki je pred davnimi stoletji prebival v gradu in prebiral knjige o 

zgodovini in umetnosti, zato je bil med vsemi škrati najbolj učen. Ko se mu je porušil grad, se 

je naselil v Narodni galeriji, nad katero je očaran. Tam se je seznanil z vsemi upodobljenimi na 

slikah in kipih. Zeleni škrat Gal spodbuja mlade bralce k obisku Narodne galerije in doživljanju 

ter poznavanju umetnin. Lahko bi rekli, da je avtorica oblikovala manjši vodič, namenjen 

mlajšim bralcem. Slikanica vsebuje slike umetnin, kipov, spremlja pa jih poučno in humorno 

besedilo.  

 

2.3.5 Slikanice z večgeneracijskimi temami (Picturebooks with Cross-

Generational Themes) 

 

Slikanice se pogosto ukvarjajo s temami, ki naj bi bile sicer namenjene zgolj odraslim bralcem. 

Tako avtorji slikanic kot tudi ilustratorji menijo, da so otroci preveč zavarovani pred 

mračnejšimi platmi življenja, na primer žalostjo, neuspehom, revščino, nenazadnje smrtjo. 
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Otroci pogosto razumejo več, kot si lahko mislimo, zato jim je potrebno predstaviti tudi težke 

stvari, ki bi jim jih sicer raje zamolčali. Angleški avtor Edward Ardizzone je prepričan, da so 

vse otroške knjige uvod v življenje, ki jih čaka. Sprašuje se, če je otrokom sploh pravično 

zamolčati resnični svet (Beckett, 2013: 210). Mnogi avtorji in ilustratorji se strinjajo, da je 

njihova dolžnost predstaviti resnični svet otrokom, saj se le tako lahko izognejo napakam 

odraslih. Kritiki so prepričani, da je pomembno otrokom ponuditi raziskovanje temnejših tem, 

lepa priložnost pa se ponuja prav v slikanicah. Slikanice so se tako osvobodile moralnih kodov 

in tabujev, ki so dolgo prevladovali v otroški književnosti. Slikaniški žanr se zdaj ukvarja s 

široko paleto najrazličnejših tem.  

Založnike so v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja še posebej zanimale teme o 

življenjskih obdobjih in družinskih odnosih. Avtorji slikanic lahko temo predstavijo prek 

simbolov ali povsem neposredno. Družinska razmerja, zlasti odnos med otrokom in starši, so 

zelo pogosta tema v mladinski književnosti. Nekateri avtorji slikanic se osredotočajo izključno 

na starše in tako slikanico približajo tudi odraslim. Vključujejo značilnosti različnih oblik 

družin (enostarševska, nuklearna, homoseksualna), zapostavljanje otroka, ločitev, idealno ali 

disfunkcionalno otroštvo. Slednje je pogosto prikazano v živalskem svetu, saj deluje bolj 

humorno in sproščeno.  

 

Slika 33: Pregl, S. in Lubi, M., 2011. Ljubezni je za vse dovolj. Jezero: Morfem, osebni arhiv 

V slikanici Ljubezni je za vse dovolj deklica Zala predstavi svoje družinsko drevo. Ima mamico 

in očka, dve babici in dva dedka, pa tudi prababico in pradedka. Pojavita se tudi mamičin fant 

in očkova punca. Tudi babica in dedek ne živita več skupaj, oba sta se znova poročila. Zala je 

otrok ločenih staršev. Člani družine je večkrat niso razumeli, da ima zelo rada prav vse in 

vsakega posebej. Pokazala jim je, da je ljubezni dovolj za vse. Avtorica s srčnim besedilom 

sporoča, da imamo kljub ločeni ter razširjeni družini lahko radi vse družinske člane. Da je 

ljubezni vedno dovolj za vse. Nežnost in mehkobo slikanice še poudarijo ilustracije.  
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Slika 34: Konc Lorenzutti, N. in Zavadlav, A., 2006. Ravno prav velik. Ljubljana: Družina, 

osebni arhiv 

Slikanica Ravno prav velik govori o odraščanju dečka Tina. Tin ima starejšega brata in mlajšo 

sestrico. Starejši brat že vstopa v prvi razred osnovne šole, mlajša sestrica pa je še dojenčica. 

Po eni strani bi bil Tin že tako velik kot starejši brat, po drugi pa majhen kot sestrica. Prišel je 

dan, ko je Tin ravno prav velik za v vrtec. Vrtec mu je bil všeč, vendar se je tam bal ostati sam. 

Starša sta mu dovolila še nekaj časa ostati doma. Nekega dne babica prinese majčko z 

medvedki, ki je starejšemu bratu premajhna, mlajši sestrici prevelika, Tin pa je ravno prav velik 

zanjo. Hotel jo je pokazati vsem, tudi prijateljem v vrtcu. Naslednji dan je svoj strah zaprl v 

omaro, oblekel novo majčko z medvedki in odšel v vrtec. V vrtcu je s prijatelji praznoval rojstni 

dan in postal ravno prav velik fant.  

Nekateri avtorji menijo, da se mlajši bralci ne zanimajo za ljubezenske zgodbe. Vendar pa 

obstaja veliko slikanic, ki vsebujejo ljubezensko tematiko. Te vsebujejo zgodbe o prvi ljubezni, 

prvem poljubu, srečni ljubezni, ljubezenskih trikotnikih, o nenavadnih ljubeznih. Zaradi 

humornih ilustracij je tudi ta tema privlačna in zanimiva za odrasle bralce.  

 

Slika 35:Mozetič, B. in Kastelic, M., 2014. Prva ljubezen. Ljubljana: Škuc, osebni arhiv 

Brane Mozetič je slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec in urednik. Dolga leta je bil aktivist 

gejevskega gibanja. Doslej je objavil devet pesniških zbirk, knjigo kratkih zgodb Pasijon in dva 

romana. Ukvarja se s homoerotično literaturo, ki jo piše tako za otroke kot za odrasle.   

Prva ljubezen je slikanica, ki govori o čustveni navezanosti dveh dečkov. Spoznala sta se v 

vrtcu in ves čas tičala skupaj. Razumela sta drug drugega ter se imela rada. Vzgojiteljice so to 

opazile ter ju na vsak način želele ločiti. Andrej se je z družino preselil, obiskoval drug vrtec in 

od takrat se nista več videla. Glavna protagonista sta prvoosebni pripovedovalec (za slikanico 

je to redek pojav, saj po raziskavah razvojne psihologije utegne zmesti otroka) in Drejček. 

Zanimiv je kontrast med besedilom, ki je nabito s čustvi, in mehko in umirjeno ilustracijo. 

http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/brane-mozetic-in-maja-kastelic-prva-ljubezen/
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Besedilo je pisano ročno, kar še bolj poudari prijateljstvo, naklonjenost. Slikanica Prva ljubezen 

je edinstvena priložnost za pogovor med otrokom in starši o drugačnosti, strpnosti in različnih 

oblikah ljubezni.  

Golota se je v slikanicah pogosto izkazala za sporno in problematično temo. Čeprav otroke 

področje  spolnosti zanima, jih želimo pred njo zavarovati. Kritiki so nekatera dela označili za 

neprimerna, posledično pa jim je sledil umik s knjižnih polic.  

 

Slika 36: Milčinski, J. in Jemec-Božič, M., 1986. Lukec dobi sestrico. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

Lukec dobi sestrico je knjiga, namenjena mlajšim in starejšim otrokom, v pomoč pa je staršem 

in vzgojiteljem, ki želijo mladim pojasniti tematiko spočetja. Knjiga je obogatena z izčrpnim 

besedilom in nazornimi ter zgovornimi ilustracijami. Besedila je veliko, zato najmlajšim 

otrokom lahko starejši bralec s pomočjo slik poda skrajšano verzijo. Otroci veliko sprašujejo in 

se zanimajo za stvari, ki jih ne poznajo. Naša dolžnost pa je, da jih seznanimo z realnim svetom 

in jim na njim razumljiv način podamo odgovore.   

Nekatere slikanice vsebujejo tematiko nasilja. Avtorji se pri tej temi poslužujejo humorja, da 

omilijo sicer težavno tematiko in jo tako približajo mlajšim bralcem. Nasilje v slikanicah je 

lahko prikazano v večji ali manjši meri, neposredno ali posredno. Besedila govorijo o nasilju v 

družini, med vrstniki, med živalmi, o posilstvu.  

 

Slika 37: Kodrič, N. in Torjanec, T., 2009. Punčka in velikan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

Punčka in velikan je zgodba o nasilju in prenašanju vzorcev vzgoje na naslednje generacije. 

Glavna junaka sta oče in hči. Oče velikan izvaja nasilje nad punčko. Punčka zraste v velikanko, 

ki izvaja nasilje nad svojim sinom.  

http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/8664-lukec-dobi-sestrico
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=59&id=503
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Slika 38: Peršolja, P. in Omerzu, S., 2014. Tata zmaj. Maribor: Založba Pivec, osebni arhiv 

Tata zmaj je pretresljiva zgodba o nasilju v družini. Glavna junaka sta mati Kaja in sin Peter. 

Večkrat se igrata skrivalnice, skrivata se tudi pred nasilnim očetom. Sin ima očetovega ravnanja 

dovolj, zato vse pove prijazni sosedi. Policija odpelje očeta, Kaja in Peter pa se preselita v varno 

hišo.  

Smrt je del človeškega stanja ne glede na starost. Tudi pri tej temi avtorji uporabijo tehniko 

humorja in živalske like, s katerimi se približajo mlajšim bralcem. Zgodbe poudarjajo, da je 

smrt nekaj naravnega, poudarjajo pa tudi smisel življenja. O tem, kakšne teme so primerne za 

mladinsko in otroško književnost, strokovnjaki še vedno usklajujejo mnenja. Beckett (2013) 

trdi, da se ob tabujskih temah običajno nelagodno počutijo odrasli in jih zato označijo kot 

neprimerne za otroke. Kritiki pa spominjajo, da so starši oziroma odrasli bralci v vlogi odraslega 

posrednika. Dela, ki se jim zdijo neprimerna in šokantna, lahko sprejmejo skozi filter odrasle 

interpretacije, s svojo prisotnostjo pa otrokom dajejo varno zavetje in občutek varnosti.  

 

Slika 39: Štampe Žmavc, B. in Razpotnik Donati, A., 2010. Snežnosek. Murska Sobota: Ajda, 

osebni arhiv 

Slikanica Snežnosek govori o smrti. Deček Natek je naredil sneženega moža, ki nekega dne 

oživi. Skupaj preživljata zimske dneve, se sankata in igrata. Ko začne postajati topleje, snežak 

izgine, se stopi. Natek je bil žalosten, pogrešal je prijatelja in jokal za njim. Naslednjo zimo 

Natek zasliši znani glas ter nad oblaki zagleda Snežnoska, ki mu pošilja lesketav sneg. Natek 

je bil pogumen in se je zavedal, da ima nad oblaki prijatelja za vedno. Sporočilo zgodbe je, da 

je izguba nekoga naraven pojav. Sporoča, da moramo izgubo znati sprejeti. Čeprav nekoga 

nimamo več ob sebi, nam lahko ostanejo lepi spomini nanj. 



28 

 

Slika 40: Peršolja, P. in Schmidt, M., 2009. Oglas za eno mamo. Olševek: Narava, osebni 

arhiv 

Glavni literarni junak v slikanici je deček, stranski pa njegov oče. Na majhni kmetiji preživljata 

prijetne dneve in skrbita za svoje živali. Kljub temu pa mu oče večkrat omeni, da na kmetiji 

nekaj manjka. Ko deček pod očetovo blazino najde sliko svoje mame, spozna, da pogreša prav 

njo. Mama mu je namreč umrla, ko je bil še zelo majhen. Odloči se napisati časopisni oglas za 

mamo. V njem poudari, da mora imeti rada življenje in živali na kmetiji. Že naslednji dan je 

bila kmetija polna mam, vendar očetu nobena od njih ni bila všeč. Vse so najprej opazile živali, 

spregledale pa nekaj zelo pomembnega, njegovega sina. Opazi ga le ena, za katero sta oba takoj 

vedela, da je tista prava. Sedaj na kmetiji ne manjka prav nič več, drug drugega pa imajo nadvse 

radi. Oglas v časopisu, prihajajoče kandidatke za mamo in izbira prave mame so prikazane z 

veliko mero humorja, s katerim avtorica mehča bolečo izgubo bližnjega.   

 

2.3.6 Slikanice slavnih 
 

Trend slavnih in pisanje za otroke je postal opazen proti koncu devetdesetih let prejšnjega 

stoletja. Najbolj je bil razširjen v angleško govorečih deželah. Otroške knjige slavnih oseb so 

večinoma slikanice, saj zahtevajo malo besedila. Nekatere so med najbolj prodajanimi le zaradi 

slavnega avtorja. Veliko slikanic slavnih je finančno donosnih, prodajajo se v visokih nakladah, 

vendar so redko deležne odobravanja kritikov. Zlasti v angleško govorečih državah obstaja 

splošna zaskrbljenost, da izdajanje knjig slavnih onemogoča višje naklade bolj talentiranih 

pisateljev. Beckett (2013) pravi, da so otroške knjige slavnih predvsem potrošniški material in 

finančno donosen posel. V svetu slikanic je na primer ime ilustratorja nepogrešljivo, medtem 

ko je pri slikanicah slavnih drugače. Čeprav ilustrator s svojim kakovostnim delom skuša 

nadomestiti povprečno ali slabo besedilo, so v večini primerov njihova imena v ozadju in 

napisana z zelo majhnimi črkami.  

Slikanice slavnih so pogosto avtobiografske ali pa govorijo o otrocih slavnih avtorjev. Glavni 

junaki imajo običajno imena, ki jasno izražajo identiteto slavnih oseb. Teme v slikanicah so 

večinoma družinska razmerja. Navdih črpajo iz lastnega otroštva ali otroštva svojih otrok. 

Slikanice naj bi se izogibale moralnim naukom, poudarek naj bi bil na (prepričljivi) zgodbi, 

vendar pa slikanice slavnih pogosto izpostavljajo moralne vrednote, zgodbo pa zapostavijo.  
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Slika 41: Smolar, A. in Kosec, P., 2011. Jezikovni kotliček. Jezero: Morfem, osebni arhiv 

 

 

Slika 42: Gorenc, B. in Šinkovec, I., 2017. Kaj se skriva očku v bradi? Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

Kaj se skriva očku v bradi je prva otroška slikanica znanega slovenskega ustvarjalca Boštjana 

Gorenca – Pižame. Zgodba je napisana v rimanih verzih, ki skušajo odgovoriti na naslovno 

vprašanje. Medtem ko očka spi, sinček raziskuje, kaj vse se dogaja v očkovi bradi. Z malce 

domišljije opazi medvedjo družino, troglavega zmaja, sladkosneda, volka, lovca in druge. 

Kratko besedilo spremljajo tople in mehke ilustracije, ki še bolj poudarijo ljubeč odnos med 

očkom in sinom. Zgodba je intimna, odraslocentrična, ilustracija očka je namreč zelo podobna 

samemu avtorju Pižami, kar pa je značilno za slikanice slavnih.  

 

2.4 Definicija slikanice 
 

»Kakovostna slikanica ni tako preprosta, kakor je videti.« 

Rebecca J. Lukens 

 

Nikolajeva (2003) meni, da slikanic ne smemo ločevati od drugih književnih zvrsti. Avtorica 

poudarja, da je slikanica edinstvena zaradi kombinacije dveh ravni komunikacije, verbalne in 

vizualne.  
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»Slikanice so posebna oblika knjige, ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito celoto. 

Slikanica ima torej tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos 

med besedilom in ilustracijo.« (Haramija, Batič, 2013: 23).  

Marjana Kobe (2004, v Haramija, Batič, 2013) piše, da je poglavitna značilnost slikanice 

prepletenost likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto.   

Igor Saksida (2000, v Haramija in Batič, 2013) poudarja dve možnosti razumevanja slikanic. V 

strožji definiciji naj bi bila slikanica zgolj knjiga, katere besedilo ne more obstajati neodvisno 

od ilustracij. Po ohlapnejši definiciji pa je slikanica vsaka knjiga, ki jo enakovredno določata 

besedilo in slika.  

O tem je razpravljal Niko Grafenauer (1976, v Haramija in Batič, 2013), ki trdi, da je osnovna 

značilnost klasične, tradicionalne literarne slikanice ta, da se v njej enakomerno dopolnjujeta 

informacija teksta in ilustracije. V posebno skupino uvršča avtorske slikanice, za katere je 

značilno, da besedilo in ilustracija nastajata sočasno. Meni, da sta pri klasični slikanici omenjeni 

komponenti razdružljivi, medtem ko je pri avtorski to težje doseči.  

 

2.5 Interakcija med besedilom in ilustracijo 
 

Nikolajeva (2003) trdi, da so slikanice kombinacija pravljic, domišljijskih, pustolovskih in 

živalskih zgodb. Njena teorija temelji na tem, da je slikanica kombinacija dveh ravni 

komunikacije, verbalne in vizualne. »V tem pogledu je slikanica sintetični medij, podobno kot 

gledališče in film, kjer prejemnik celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih 

komunikacijskih sredstev.« (Nikolajeva, 2003: 5). Slikanice za razliko od drugih otroških knjig 

upoštevajo prejemnika, tvorci slikanic pa imajo že v samem izhodišču cilj, da sodelujejo z 

bralcem in ga vključujejo v zgodbo.  

»Slike in slikanice so kompleksni slikovni znaki, besede v slikanicah pa so kompleksni 

konvencionalni znaki.« (Nikolajeva, 2003: 6). Funkcija slik je predstavljanje, funkcija besed pa 

pripovedovanje. Besedila v naši kulturi so linearna, beremo jih od leve proti desni, medtem ko  

slike veljajo za nelinearne in ne zahtevajo posebnih navodil za branje. Tako imamo ob branju 

slikanic neomejeno možnosti za povezovanje besede in slike. Povezovanje besede in slike 

aktivira bralca. Česar nam ne sporoči beseda, nam delno ali pa v celoti prikaže slika in obratno, 

bralec pa zgodbo obogati z lastno domišljijo, asociacijami, ki se mu vzbudijo ob besedi ali sliki 

(prav tam). 

Ker se v slikanicah prepletata besedilo in ilustracija, ponujajo več različnih vrst užitkov in na 

različne načine komunicirajo z bralcem. Vizualna komunikacija zajema prostor, besedna pa 

čas. Ilustracije izražajo vizualne podobe objektov in obrazov, medtem ko besedilo podaja 

informacije o časovnih razmerjih, možnostih, podrejenosti … Da bralec opazi razliko med 

ilustracijo in besedilom v slikanici, potrebuje strategijo. Strategija branja slikanic se razlikuje 

od strategije branja zgodb brez ilustracij. Ko bralec gleda ilustracijo v slikanici, se sočasno 

osredotoča na to, kako se ilustracija nanaša na besedilo in kako mu sledi. Ilustracije niso le za 

občudovanje, temveč prispevajo k razvoju zgodbe, so del nje. Sama ilustracija, njena oblika, 

slog, sestava, vse to so informacije o tem, kako je bralec povabljen in kakšen naj bi bil njegov 

odziv na zgodbo (Nodelman, 2003: 277). 

Po teoriji o bralčevemu odzivu mora imeti bralec že neko predhodno literarno znanje, s katerim 

razvozla sporočilo književnega dela. Teorija ne velja za preproste slikanice, ki jih je moč 
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razumeti brez posebnega znanja, velja pa za bolj zapletena besedila, pri katerih moramo imeti 

nekaj literarne podlage (Nikolajeva, 2003).  

Hermenevtična analiza ali hermenevtični krog je teoretični model, ki se ukvarja z neskončnim 

prehajanjem od besede do slike in obratno. »V slikanici bralec osvoji celoto skozi raziskovanje 

verbalnih in vizualnih podrobnosti.« (Nikolajeva, 2003: 7) Z vsakim ponovnim branjem se 

razumevanje poglablja, s tem pa se poveča možnost, da bralec uspešno interpretira sporočilo 

slikanice (prav tam).  

Nikolajeva (2003) poudarja širok razpon komunikacije med bralcem in slikanico ter prepozna 

tri vrste interakcije: 

– simetrična interakcija: informacija se pojavlja tako v sliki kot v besedi, obe vrsti 

komunikacije pripovedujeta isto zgodbo. 

– Komplementarna interakcija: beseda in slika se med seboj dopolnjujeta, slike presegajo 

pomen besed in obratno. Sporočila slik in besed se razlikujejo in tako dajejo slikanici 

večjo dinamiko. 

 

Slika 43: Makarovič, S. in Stupica, M. L., 1974. Pekarna Mišmaš. Ljubljana: Mladinska 

knjiga,  osebni arhiv 

 

– Kontradiktorna interakcija: besedilo in slike tvorijo zanimivo, a dvoumno sporočilo, kar 

bralca spodbudi k razmišljanju o vsebini.  

 

 

Slika 44: Makarovič, S. in Amalietti, M., 1977. Potepuh in nočna lučka. 1995. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, osebni arhiv 



32 

Simetrična interakcija v slikanici bralca ne spodbuja k razmišljanju in uporabi domišljije, 

medtem ko sporočila pri kontradiktorni interakciji kar kličejo po različnih interpretacijah in 

uporabi domišljije. Nekateri sodobni ustvarjalci se poslužujejo tega pristopa (Anthony Browne, 

Babette Cole, Satoshi Kitamura), in bralcem ponujajo neskončno možnih razlag ter aktivirajo 

otroško domišljijo.  

Ilustracije v slikanici so smiselne takrat, ko jih spremlja besedilo. Enaka ilustracija lahko 

nastopa v dveh različnih besedilih, njen pomen pa bo ob vsakem besedilu popolnoma drugačen. 

Besedilo slikanice pritegne bralčevo pozornost na specifične podrobnosti v ilustraciji, zato si te 

podrobnosti bralec interpretira na povsem svojevrsten način. Ilustracije se fokusirajo na 

določene vidike zgodbe, zato jih tudi bralec interpretira na specifičen način. Slikanica tako 

vsebuje najmanj tri zgodbe. Eno zgodbo pripoveduje besedilo, drugo nakazujejo ilustracije, 

tretja pa je rezultat kombinacije ostalih dveh. V najbolj zanimivih in nenavadnih slikanicah je 

prav ta tretja zgodba tista, ki kaže na protislovje ostalih dveh, vsebuje dvojnost in nemalo 

ironije. Bralci se ob takih slikanicah sprašujejo, kateri informaciji, če sploh kateri, je vredno 

zaupati. Ker bralec preusmerja svojo pozornost med besedilom in ilustracijami, mora 

preusmerjati tudi med različnimi načini razmišljanja in mišljenja (Nodelman, 2003: 295). 

 

2.6 Elementi slikanice 
 

2.6.1 Besedilo v slikanici 

 

2.6.1.1 Poezija 
 

Poezija je veja književnosti, ki je običajno pisana v verzih, ki se združujejo v kitice, te pa naprej 

v stalne pesniške oblike. Verzi imajo ritem in pogosto tudi rimo. Poezija lahko izpoveduje 

(lirika) ali pripoveduje (epika).  

Lirska otroška poezija vsebuje teme o doživljanju, razpoloženju, čustvih, ki so povezana z 

otrokom in njegovim svetom. Poezija je kratka, pogosto tudi peta. Pri otroški poeziji je zelo 

pomemben ritem. Igor Saksida (2006, v Haramija, Batič, 2013: 43) opozori na štiri modele 

poetik pesnjenja za otroke, in sicer na tradicionalno pesništvo, poezijo estetske inovacije (Tona 

Pavček, Kajetan Kovič), pesništvo modernizma (Dane Zajc, Jože Snoj, Miroslav Košuta, Niko 

Grafenauer, Boris A. Novak) in preseganje modernistične jezikovno-predstavne igre (Bina 

Štampe Žmavc, Peter Svetina, Anja Štefan, Barbara Gregorič Gorenc, Andrej Rozman Roza).  
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Slika 45: Pavček, T. in Gatnik, K., 1975. Čenčarija. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni 

arhiv 

 

Slika 46: Košuta, M. in Bizovičar, M., 1988. Na Krasu je krasno. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

 

Slika 47: Štampe-Žmavc, B. in Demšar, D., 1994. Nebeške kočije. Ljubljana: EPTA, osebni 

arhiv 
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Slika 48: Novak, B. A. in Stepančič, D., 2012. Vserimje: pesniški zemljevid za srečno pot v 

čarobni svet besed. Ljubljana, Mladinska knjiga, osebni arhiv 

 

Slika 49: Novak, B. A. in Manček, M., 1995. Blabla: pesmi in igre za male in velike tigre. 

Ljubljana: DZS, osebni arhiv 

 

Slika 50: Svetina, P. in Stepančič, D., 2014. Domače naloge. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

 

Pri epski otroški poeziji gre za pripovedovanje, opisovanje, razmišljanje v verzih. To so na 

primer balade in romance, epske pesnitve ali pripovedne pesmi, ki zajemajo tematiko iz 

otrokovega vsakdanjega življenja, igre, odnosov z vrstniki in družinskimi člani (Haramija, 

Batič, 2013: 44). 
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Slika 51: Gregorčič, S. in Stepančič, D., 2016. Soči. Dob: Miš, osebni arhiv 

 

 

 

Slika 52: Prešeren, F. in Reicman, J., 2012. Povodni mož. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni 

arhiv 

 

Slika 53: Prešeren, F. in Peklar, A., 2003. Turjaška Rozamunda. Ljubljana: Prešernova 

družba, osebni arhiv 
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Slika 54: Prešeren, F. in Stepančič, D., 2013. Zdravljica. 2014. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

2.6.1.2 Proza   

 

Glede na dolžino besedila je v slikanici možna le kratka proza, in sicer se najpogosteje 

pojavljajo pravljice, pripovedke, kratke realistične in fantastične zgodbe.   

Realistične kratke zgodbe se v slikanicah redko pojavljajo. Glavni literarni junak je otrok, vpet 

v svoj vsakdan, v svojo dnevno rutino in medosebne odnose, ki so pomembni zanj.  

 

Slika 55: Bevk, F. in Gaspari, M., 1931. Lukec in njegov škorec. 1971. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 

Fantastična kratka proza je v slikaniški obliki najbolj zastopana. Miti, pripovedke in fantastične 

kratke zgodbe so vrste pravljic, ki so v slikanicah izdane najpogosteje.  
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Slika 56: Peroci, E. in Gošnik Godec, A., 1957. Muca Copatarica. 2005. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, osebni arhiv 

V folklornih pravljicah so liki poimenovani glede na poklic, ki ga opravljajo, ali družbeni 

položaj, določenim likom pa so pripisane predvidljive značajske lastnosti (mačeha je denimo 

vedno zlobna). Književnega časa in prostora ni mogoče točno določiti. V pravljici nastopajo 

tudi čudežna bitja in predmeti. Konec je običajno srečen.  

 

Slika 57: Brenkova, K. in Gošnik-Godec, A., 1973. Babica pripoveduje: slovenske ljudske 

pripovedi. 1992. Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 

Klasične (denimo Andersenove) pravljice se opirajo na ljudsko izročilo in mit. V klasični 

pravljici se še vedno pojavljajo bivanjske teme in odnosi, arhaizirana družba, glavni junaki 

običajno še nimajo imen. Pravljica ima pogosto ima standardiziran začetek (nekoč, pred 

davnimi časi).  

 

Slika 58: Kette, D. in Reichman, J., 1896. Šivilja in škarjice. 2001. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, osebni arhiv 
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Sodobna slovenska pravljica se naslanja na folklorno in sodobno pravljico, vendar se usmerja 

v bolj individualizirane karakterje, natančno določa književni čas in prostor ter odpira sodobne 

teme. Začetki in konci niso standardizirani, vendar so konci še vedno praviloma srečni. Značilna 

je enodimenzionalnost (fantastični in realni elementi se združujejo). 

 

 

Slika 59: Kovič, K. in Reichman, J., 1975. Maček Muri. 2017. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

Kratke fantastične zgodbe so mešanica pravljic ter fantastične pripovedi. Proza zajema krajše 

časovno obdobje, glavna književna oseba se zaveda fantastike v realnem svetu, književni 

prostor in čas pa sta po navadi precej natančno določena. Glavna razlika med pravljico in kratko 

fantastično zgodbo je dvodimenzionalnost, obstoj dveh svetov, ki delujeta vsak po svoje.  

 

Slika 60: Kovačič, L. in Stepančič, D., 1994. Zgodbe iz mesta Rič Rač. 2011. Ljubljana: 

Študentska založba, osebni arhiv 

Nonsens, kratka zgodba ali nesmiselnica je jezikovna igra, ki vključuje veliko ironije.  
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Slika 61: Praprotnik-Zupančič, L. in Zupančič, B., 1993. Zgodbe in nezgodbe. 2016. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, osebni arhiv 

Miti ali bajke so krajše pripovedi o starodavnih verovanjih in ritualih.  

 

Slika 62: Golia, P. in Krhin, K., 2006. Jurček: pravljica v štirih dejanjih s prologom. Trebnje: 

Knjižnica Pavla Golie, osebni arhiv 

V pripovedki ali povedki je kraj dogajanja običajno določen.  

Basen je epsko besedilo. Poleg oseb in bogov v njej najbolj pogosto nastopajo živali in rastline, 

ki so personificirane oziroma se obnašajo kot ljudje. V basni je prisotna alegorija (Haramija, 

Batič, 2013: 48).  

 

Slika 63: Ribičič, J. in Reichman, J., 1931. Miškolin. 2012. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

osebni arhiv 

2.6.2 Ilustracije v slikanici  

Na kaj najprej pomisli večina odraslih ljudi, ko jim omenimo knjige za otroke? Njihova prva 

misel so slikanice, knjige z malo besedila in s slikami na vsaki strani. Nodelman (2003) pravi, 
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da je njihovo mnenje upravičeno, saj so slikanice najbolj pogosta oblika otroške književnosti 

in so skoraj izključno namenjene otrokom. Obstaja zelo malo književnih del za odrasle, ki z 

bralcem komunicirajo tako s sliko kot besedilom. Izjema so slikovni romani in stripi, ki pa 

zajemajo več besedila in več slik na posamezni strani. Nodelman (2003) navaja dva razloga, 

zakaj slikanice prevladujejo v otroški književnosti. Prvi razlog je, da imajo otroci slike radi, 

drugi pa, da jih tudi potrebujejo. 

Vsi bralci, ne glede na starost, imamo radi vizualne podobe in slike. Ko se človek z določeno 

knjigo sreča prvič, si po navadi še pred branjem ogleda slike v njej. Pravzaprav so slike tiste, 

ki prve vzbudijo pozornost in zanimanje. To dejstvo potrjuje tudi prisotnost slik v tiskanih 

reklamah in oglasih, v stripih ... Vendar vsi ti razlogi ne pomenijo, da imajo otroci vizualne 

podobe raje kot odrasli. Odrasli menijo, da otroci potrebujejo slike v knjigah, ker jih lažje 

razumejo in povežejo z informacijami iz besedila. Ta teorija temelji na predpostavkah o otrocih 

in o slikah. Predpostavka o otrocih temelji na tem, da je njihova domišljija izključno vizualna. 

Predpostavka o slikah pa pravi, da so slike avtomatično razumljene. Nodelman (2003) obe 

predpostavki zavrne s kar nekaj prepričljivimi dejstvi. Ljudje pozabljajo, da se otroci prej 

odzivajo na glasove kot na slike. In vizualna podoba ali slika, ki je v neki kulturi razumljiva, se 

lahko zdi nekomu iz druge kulture popolnoma nesmiselna. Čeprav otroci z lahkoto opisujejo 

neko sliko, še ne pomeni, da jo tudi razumejo. Razumeti umetnost zahteva določeno predznanje, 

razumevanje sistemov in kodov. Če je temu tako, zakaj so potem slikanice predvsem za otroke? 

Slikanice obstajajo povsod po Evropi, Ameriki in drugod. Ljudje še vedno menijo, da imajo 

otroci radi slike in da jih potrebujejo, v času globalizacije pa se je ta potreba še povečala. 

Sodobna kultura ponuja otroku nemalo vizualnih izkušenj in dražljajev. Ne samo s slikanicami, 

temveč tudi s televizijo in video igrami. Posledica se kaže v tem, da otroci včasih berejo samo 

slike in ne besedila. Raziskave pravijo, da slike lahko ovirajo razvoj bralnih spretnosti ravno 

toliko, kolikor lahko pripomorejo k njihovemu razvoju (prav tam).  

Ilustracija lahko pove več od besedila. Za najbolj učinkovite vizualne ponazoritve so se izkazale 

ponazoritve junakovega notranjega življenja in psiholoških stanj. Ilustratorji jih ponazorijo z 

barvami, simboli, oblikami in vizualnimi asociacijami. Za prikazovanje položaja lika v prostoru 

in prostorskih odnosov je najbolj primerna in učinkovita ilustracija. Premišljene ilustracije 

jasno prikazujejo, kateri junak je najbolj močan, kdo je v središču dogajanja in komu mora 

bralec posvetiti največ pozornosti. Povečava je v slikanicah zelo uporabno izrazno sredstvo, 

saj bralcem nudi intimen stik z junaki, ustvari se občutek bližine (Nikolajeva, 2003: 13).  

 

Slika 64: Povečava velikanove pesti v slikanici Punčka in velikan (Kodrič in Torjanc, 2009), 

osebni arhiv 

2.6.2.1 Likovni jezik 

Izhodišče za razumevanje likovnega dela v slikanicah je poznavanje likovnega jezika, ki ima 

svoja pravila oziroma slovnico. »Likovna slovnica je veda o pravilih likovnega jezika, je 
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sistematični študij sestavnih delov likovnega jezika, njegovih oblik in uporabe v oblikovanju 

likovnih znakov; je celota osnovnih pojmov likovnega izražanja in oblikovanja.« (Butina 1995: 

340, v Haramija, Batič, 2013: 55).  

Če nekdo reče: »Padel sem po stopnicah,« in to izreče v stiski, v nas izzove sočutje. Stavek 

deluje drugače, če ga nekdo izreče v smehu. Specifika pomena ni odvisna samo od besed, pač 

pa tudi od tona in načina izgovorjave. Razpoloženje v sliki je podobno tonu besedila. Gre za 

značilnost, ki vpliva na pomen, na bralčev odziv in doživljanje besedila. Ilustratorji izražajo 

razpoloženje na več načinov, na primer z barvo, obliko, linijo, mediji in slogom (Nodelman, 

2003).  

 

Slika 65: Prijetno razpoloženje v slikanici Moj dežnik je lahko balon (Peroci in Stupica, 

2014), osebni arhiv 

 

Slika 66: Napeto razpoloženje v slikanici Punčka in velikan (Kodrič in Torjanc, 2009), osebni 

arhiv 

Najmanjši likovni element je točka. Butina (1997, v Haramija, Batič, 2013) trdi, da točka 

privabi in zadrži naš pogled in pozornost ter deluje kot element stabilnosti v prostoru. Z 

nizanjem točk nastane linija ali črta.   

Zaobljene oblike izražajo mehkobo, ravne pa togost in urejenost. Bralci dojemajo nedokončane 

linije kot nestabilne in energične, medtem ko linije, ki omejujejo nek prostor, delujejo stabilno 

in pomirjujoče (Nodelman, 2003). 
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Slika 67: Nestabilnost in togost v slikanici Punčka in velikan (Kodrič in Torjanc, 2009), 

osebni arhiv 

 

Slika 68: Zaobljenost, mehkost, pomirjujoč občutek v slikanici Ljubezni je za vse dovolj 

(Pregl in Lubi, 2011), osebni arhiv 

Barve objektov in predmetov sporočajo informacije o njih. Obarvani predmeti izstopajo in 

imajo določeno težo. Bralec se samodejno osredotoči na svetel ali bel predmet, medtem ko so 

barve ozadja mračne in temne. Ilustratorji lahko nakažejo na povezavo med objektom in 

podobo, ki ju povezuje ista barva (Nodelman, 2003). 

 

Slika 69: Osvetlitev, obarvanost glavnih junakov ter mračno ozadje v slikanici Deček in hiša 

(Kastelic, 2015), osebni arhiv 

Barvni odtenki so klasifikacija barv, ki se nanašajo na različne dele barvnega spektra. 

Posamezne barve in odtenki ustvarijo različna razpoloženja. Zeleno barvo doživljamo kot 

prijetno in nas pomirja. S sencami ilustrator svoje delo svetli ali temni. Temnejše odtenke  

običajno povezujemo z mračno vsebino, medtem ko pastelni odtenki v nas vzbujajo veselje. 

Nasičene barve delujejo živahno, manj nasičene pa izražajo nežnost. Črno-bele slike pogosto 

delujejo resno in avtentično, morda zaradi njihove rabe v časopisih in dokumentarnih filmih. 

Ilustratorji se črno-bele tehnike poslužijo takrat, ko želijo podkrepiti resničnost domišljijskih 

situacij (Nodelman, 2003: 281). 
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Slika 70: Črno-bela tehnika v slikanici Črno belo (Gombač in Stepančič, 2017) kot 

podkrepitev resničnosti situacij, osebni arhiv 

Svetloba je lahko notranjega ali zunanjega izvora. Kot vir svetlobe pogosto opazimo svetilko 

ali luč, ki opozarja nase in na objekt, ki ga osvetljuje. Zunanja svetloba osvetljuje podobo v 

notranjem prostoru in izraža odprt, svoboden zunanji svet. Bralec pričakuje vpad svetlobe od 

zgoraj, zato svetloba, ki prihaja iz različnih smeri, bralcu pričara skrivnostno atmosfero. Učinek 

sence avtorji ilustracij izkoriščajo za prikaz zlobnih oseb in podob, nastopajočih v slikanici 

(Nodelman, 2003). 

 

Slika 71: Svetloba od zunaj izraža odprt in svoboden svet, prihaja iz različnih smeri, kar pa 

slikanico Deček in hiša (Kastelic, 2015) naredi še bolj skrivnostno, osebni arhiv 

Kvadratne oblike v ilustracijah delujejo togo, okrogle pa prilagodljivo. Osebe, ki jih omejujejo 

oglate oblike, se zdijo zatirane, medtem ko je pri okroglih oblikah učinek ravno nasproten. 

Nekateri ilustratorji z izmenjavo kvadratov in krogov ustvarijo preplet pomenov. Nekatere 

oblike, denimo dlan z nakazanim prstom, nakažejo bralcu, na katere literarne junake/dogodke 

naj bo še posebej pozoren (Nodelman, 2003: 288). 

 

Slika 72: Togost oseb v slikanici Moj dežnik je lahko balon (Peroci in Stupica, 2014), osebni 

arhiv 

Hiša, ki je narisana na sredini ilustracije, je bolj pomembna od tiste nekje v kotu. Kompozicija 

ilustratorjem predstavlja problem takrat, ko želijo pritegniti pozornost na druge like in oblike, 

ki niso v središču ilustracije. Razporeditev predmetov v ilustraciji oz. kompozicija je lahko 
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krožna, kvadratna, trikotna ali pravokotna. Ilustracije v slikanici prikazujejo različna dejanja in 

dogodke, konflikte, napetosti. Zato je kompozicija v slikaniških ilustracijah redko uravnotežena 

(Nodelman, 2003). 

Za razliko od barve ali medija slog ni ločljiva kvaliteta. Slog je določen z uporabo vseh izraznih 

in oblikovnih sredstev v slikanici (Nodelman, 2003).  

 

2.7 Oblikovanje slikanice 
Bralci si prvi vtis o knjigi ustvarijo, še preden jo zares odprejo, saj veliko informacij izvemo že 

iz knjižne platnice  (Nodelman, 2003). 

Ko bralec odpre slikanico, lahko na njegovo razumevanje zgodbe vplivajo drugi vidiki 

oblikovanja. Vsak posamezen bralec se na določeno zgodbo odziva drugače in jo tudi drugače 

razume. Okvir ilustracije je posebej zanimiv učinek oblikovanja. Strogo opredeljeni okvirji 

lahko pomenijo objektivnost. Ilustrator lahko stopnjuje napetost s tem, ko junak slikanice 

prekorači meje. Različne variacije, velikost, barva teh okvirjev lahko spremenijo pomen zgodbe 

in slikanico ponesejo na višjo raven (Nodelman, 2003). 

 

2.7.1 Likovne tehnike in materiali 

Ilustrator tudi z izbiro medija lahko vpliva na pomen zgodbe. Preden prične z delom, mora 

dobro pretehtati možnosti, kateri medij je ustrezen. S kolažem denimo ne moremo prikazati 

globine. Akvarel s svojo prosojnostjo lažje ustvari vtis svetlobe kot tempera. Številni mediji so 

povezani s specifičnimi idejami in čustvi. Bolj kot bralec pozna medije in njihovo rabo, 

bogatejša bo njegova izkušnja s slikanico (Nodelman, 2003).  

 

2.7.2 Format in oblika 

Slikanico določajo različne fizične značilnosti, na primer velikost in oblika, vrsta papirja, na 

katerega je natisnjena. Ljudje običajno povezujejo največje in najmanjše formate z najmlajšimi 

bralci. Najmanjši formati so primerni za najmlajše bralce, saj majhne roke lahko lažje 

manipulirajo z manjšimi predmeti. Medtem ko druga stran trdi, da majhne roke lažje 

manipulirajo z večjimi predmeti. Zanimivo je, da si ti dve domnevi popolnoma nasprotujeta. 

Slednje nasprotje nam kaže, kako je razumevanje samih slikanic odvisno od konvencionalnih 

predpostavk in kako nelogične so (Nodelman, 2003).   

Nekatere fizične lastnosti slikanice ustvarjajo tudi omejitve. Človeško telo je razmeroma visoko 

in ozko. Tudi na ozkih stranicah slikanica obstaja širok prostor za zapolnitev ozadja. Avtorji 

ilustracij po navadi ta prostor zapolnijo z različnimi podrobnostmi ali ozadjem, ki bralca le 

zmede, ta pa se napačno osredotoči in zgreši namen zgodbe. Kljub temu pa ilustratorji večinoma 

razumejo poslanstvo slikanice, ilustracij in besedila ter upoštevajo namen in učinek zgodbe 

(Nodelman, 2003: 279). 

Nikolajeva (2012) trdi, da ilustratorji spreminjajo format in obliko glede na naravo knjige. Za 

knjige, ki se osredotočajo na posamezen dogodek in knjige, ki imajo zgodbo razdrobljeno na 

več prizorov, je primerna pokončna postavitev formata. Za zgodbe, ki vsebujejo veliko gibanja 

in ki želijo ustvariti občutek širokega prostora, pa je primernejši ležeči ali krajinski format. 
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2.7.3 Tipografija 

Tipografija oziroma izbira oblike pisave je pomemben del oblikovanja slikanice. Pravijo, da je 

oblikovanje knjige 'nevidna umetnost'. Med oblikovalci slikanic obstaja pravilo, ki pravi, da je 

najboljša pisava tista, ki ne pritegne naše pozornosti.  

 

Tabela 1: Tipografija v slovenskih in tujih slikanicah 

TIPOGRAFIJA 

SLOVENSKIH SLIKANIC 

TIPOGRAFIJA TUJIH SLIKANIC INTERPRETACIJA 

 

 
Slika 73: Tipografija v slikanici 

Ljubezni je za vse dovolj (Pregl in 

Lubi, 2011: 16) 

 
»IMAM GA ZELO RADA.« 

 

 

 

 

 
Slika 74: Tipografija v slikanici Vsega po 

dvoje (Cole, 1998: 13) 

 
»Bila sta hudo žalostna in zbegana.«  

 

 

 

 

SLOVENSKA SLIKANICA: 

– velike tiskane črke, 

– pisava ima čiste linije, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in vpliva nanj, 

– različna velikost črk, 

– besedilo ni zapisano v 

ravnih linijah, 

– besedilo je bele barve na 

kontrastni podlagi.  

 

TUJA SLIKANICA: 

– male tiskane črke, 

– ločila so upoštevana, 

– črke so enake velikosti,  

– besedilo je zapisano v 

ravni liniji, 

– besedilo je črne barve na 

kontrastni beli podlagi.  

 

 

 
Slika 75: Tipografija v slikanici Črno 

belo (Gombač in Stepančič, 2017: 8) 

 
»Popoldne gredo včasih v park, včasih 

v kino. Ter včasih na čajanko, sprehod 

ali izlet.«  

 

 

 

 
Slika 76: Tipografija v slikanici Kako se je 

pogumni očka nehal bati tujcev (Schami in 

Könnecke, 2016: 6) 

 

 
»'Zakaj se ti zdijo strašni?' 

'Ker jih je toliko,' je odgovoril. 

'Povsod so …'« 

 

 

 

SLOVENSKA IN TUJA 

SLIKANICA:  

– male tiskane črke, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in se ujema z njim, 

– pisava ne pritegne 

bralčeve pozornosti, 

– besedilo je napisano v 

ravni liniji z 

enakomernimi razmaki, 

– besedilo je črne barve na 

beli podlagi.  

  

 
Slika 78:  Tipografija v slikanici Benjamin 

(Blake, 2012: 30) 

 

SLOVENSKA SLIKANICA:  

– male tiskane črke, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in se ujema z njim, 

– pisava ne pritegne 

bralčeve pozornosti, 
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Slika 77: Tipografija v slikanici 

Ravno prav velik (Lorenzutti in 

Zavadlav, 2006: 12) 

 
»Pomerili so jo Tonu. Premajhna.«  

 

 

 

 
»Življenje je res neverjetno!« 

 

 

 

– besedilo je napisano v 

ravni liniji z 

enakomernimi razmaki, 

– besedilo je črne barve na 

beli podlagi.  

 

TUJA SLIKANICA: 

– velike tiskane črke, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in se ujema z njim, 

– mehke linije črk še bolj 

izražajo mehko naravo 

besedila in celotne 

slikanice, 

– besedilo je napisano v 

ravni liniji z 

enakomernimi razmaki, 

besedilo je črne barve na 

beli podlagi. 

 

 
Slika 79: Tipografija v slikanici 

Pajacek in punčka (Kovič in 

Reichman, 1984: 13) 

 
»Življenje je teklo in punčki se je 

dobro godilo. Sprehajala sej je po 

vrtu, posedala v senci, poslušala ptiče 

in lizala smetano.«  

 

 

 
Slika 80: Tipografija v slikanici Ljubči 

(Cole, 2001: 3) 

 
»Ljubezen je topla kot pasji kožušček.«  

 

 

SLOVENSKA IN TUJA 

SLIKANICA:  

– male tiskane črke, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in se ujema z njim, 

– pisava ne pritegne 

bralčeve pozornosti, 

– besedilo je napisano v 

ravni liniji z 

enakomernimi razmaki, 

– besedilo je črne barve na 

beli podlagi. 

 

 
Slika 81: Tipografija v slikanici Srček 

za Nino (Pogačnik in Luger-Peroci, 

1993:30) 

 
»… tovarišici v vrtcu. Ko jo je prišla 

mamica po kosilu iskat, jo je 

tovarišica čudno gledala, potem je pa 

le rekla: 'Ja, mi smo pa mislili, da ste 

že rodili. Nina je pripovedovala, da se 

je pogovarjala z bratcem …' Mamica 

se je le nasmehnila. Nič hudega, če 

tovarišica ni razumela. Tako bo to še 

naprej ostalo njihova skrivnost. Bilo 

je jutro. Tako nedeljsko. Nikomur se 

ni …« 

 

 

 

 
Slika 82: Tipografija v slikanici Moja 

družina (Coran in Sacre, 1998: 4) 

 
»DEDEK VILI 

Če ti zdaj kaj jasno ni,  

družinsko drevo te pouči.«  

 

 

 

 

 

SLOVENSKA IN TUJA 

SLIKANICA: 

– male tiskane črke, pri tuji 

slikanici kombinacija z 

velikimi tiskanimi 

črkami, 

– ločila so upoštevana, 

– pisava upošteva besedilo 

in se ujema z njim, 

– pisava ne pritegne 

bralčeve pozornosti, 

– besedilo je napisano v 

ravni liniji z 

enakomernimi razmaki, 

– besedilo je črne barve na 

beli podlagi.  
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2.7.4 Naslovnica 

Naslovnica je najpomembnejša komponenta bralčevega pričakovanja. Ilustracija na naslovni 

strani primarno kaže na kakovost zgodbe (Nodelman, 2003). 

Nikolajeva in Scottova (2006) ugotavljata, da izbira naslovne slike odraža ilustratorjevo idejo 

o najbolj dramatičnem in vabljivem prizoru iz zgodbe.  

Nikolajeva (2012) pravi, da je tudi hrbtna stran prostor za pripovedovanje. Nenazadnje 

naslovnica in hrbtna stran predstavljata celoto vidnega pripovednega prostora.  

 

Slika 83: Hrbtna stran Tata zmaja (Peršolja in Omerzu, 2014), osebni arhiv 

 

2.7.5 Postavitev slike in besedila 

Postavitev besedila znotraj ilustracije ima določen vpliv na bralca. Nikolajeva in Scottova 

(2006: 62) ugotavljata, da okvirji ustvarjajo občutek nepovezanosti med sliko in bralcem, 

medtem ko odsotnost okvirjev bralca vabi k opazovanju ilustracije.  

Oblikovanje strani v slikanici nedvomno vpliva na stopnjo napetosti. Besedilo dovršene zgodbe 

je napeto in bralec se sprašuje, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Besedilo dopolnjuje ilustracija, 

ki se ji bralec med branjem običajno posveti več kot enkrat. Med ali po branju bralec ponovno 

pogleda ilustracijo, morda z razlogom, da potrdi podrobnosti, ki jih je našel v besedilu. Bralčeva 

pozornost je ves čas posvečena bodisi besedilu ali ilustraciji, vsaka posamezna preusmeritev 

pozornosti pa zmoti drugo. Besedilo v slikanici je namerno prepleteno z ilustracijami, saj ogled 

ilustracij za nekaj časa prekine branje, to pa povzroči napetost. (Nodelman, 2003).  

 

2.8 Izrazne možnosti v slikanici  
 

Slikanica nam ideje avtorja in ilustratorja posreduje z izraznimi in oblikovnimi sredstvi. 

Sporočilo slikanice dobi smisel potem, ko bralec poveže besedilo, ilustracijo in doda še lastne 

življenjske izkušnje in znanje o literaturi ter vizualni umetnosti. Poznavanje konteksta bralcu 

omogoča, da se fokusira na podrobnosti in s tem še izboljša interpretacijo ilustracije.  

V slikanicah so pogosto prisotni simboli, kodi in geste. Simboli predstavljajo abstraktne pojme 

in ideje. Ilustratorji s simboli skušajo svojim kreacijam dodati globlji pomen in izzvati bralčevo 

nezavedno. Kodi in geste pa so za večino ljudi že samoumevni. Ljudje že na splošno povezujejo 

temačno z zlom in svetlobo z dobroto. Zato zlobni junaki v ilustracijah največkrat nastopajo v 

sencah, dobrotniki pa na sončni svetlobi. Kultura in njene predpostavke omogočijo bralcu 
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razumevanje gest, gibov, mimike in položaja junakov. Bralec razume, da spuščena glava 

pomeni obup in žalost in podobno. Od bralca se pričakuje tudi povezava med fizičnim videzom 

in čustvi junaka, ki nastopa v slikanici. Slikanica tako prikaže podrobnosti, ki naj bi jih bralec 

samoumevno razumel. Mlajšim bralcem so na tak način predstavljene ideje o lepoti in grdosti, 

čistosti, umazaniji, nečimrnosti, vrlinah, ideje o normalnosti, ki so ali pa niso zaželene 

(Nodelman, 2003: 287). 

Na tej točki se lahko poglobimo tudi v različne komponente slikanice, kot so prizorišče, 

karakterizacija, perspektiva, časovnost, modalnost in vplivu le-teh na različne vidike 

posamezne zgodbe v slikanici (Nikolajeva, 2003).  

 

2.8.1 Prizorišče 
 

Vsaka zgodba ima svoj kraj dogajanja, zato mora imeti tudi vsaka slikanica svoje prizorišče. 

Prizorišče v slikanici je lahko integralno, kar pomeni, da se zgodba ne bi mogla dogajati nikjer 

drugje, ali pa je tam le za ozadje. Interierna prizorišča nam lahko povedo marsikaj o času, 

položaju junakov, eksterierna pa lahko odsevajo letne čase, vzdušje, domišljijske pokrajine. 

Funkcija prizorišča je povezana tudi z žanrom slikanic. Če se iz vsakdanjega preselimo v 

fantazijski svet, vemo, da gre za domišljijsko zgodbo. Pomembna je primerna zasnova 

prizorišča slikanic, ki se dogajajo v različnih zgodovinskih obdobjih. Tako na neposreden in 

nevsiljiv način dodamo še dodatno izobraževalno noto. Bralec si dodatno bogati znanje o 

zgodovinskih obdobjih, kulturah, navadah in vrednotah določenega časovnega obdobja 

(Nikolajeva, 2003).  

Grotesken, vsakdanji, poetičen likovni slog ima vpliv na bralčev čustveni odziv, samo 

prizorišče pa v sebi lahko skriva tudi simbolni pomen (gozd – strah). Prizorišča so tudi 

pomemben dejavnik karakterizacije, saj liki, upodobljeni v različnih okoljih, odražajo nekatere 

osebnostne lastnosti. Navsezadnje je bistven za vsebinski potek same zgodbe. Spremembe 

okolja skrbijo za dinamičnost slikanice, za pričakovanja in dramatičnost. Prizorišče v slikanici 

je lahko podano z besedami, slikami ali pa z obojim. Nedvomno ga ilustracija prikaže bolj 

učinkovito, bralcu pa omogoča svobodno interpretacijo. Ilustratorji se pri prikazovanju prostora 

poslužujejo raznih tehnik, na primer panoramskih pogledov, pogledov od daleč, od blizu, 

multiprizorišč znotraj strani (Nikolajeva, 2003).  

Nodelman (2003) med drugimi izpostavi zorni kot, fokus in mizansceno. Bralec razume 

dogodek različno, ko ga vidi iz več zornih kotov. Podobe, ki jih vidimo od spodaj, delujejo 

večje in izolirane od ozadja ilustracije, osamljene in pod nadzorom. Tako kot pri filmu tudi pri 

branju slikanice sprememba fokusa vpliva na bralčev odziv. Uprizoritev lika, obkroženega z 

okoljem, poudarja njegov odnos do okolja in do drugih junakov, predstavlja njegovo socialno 

življenje in položaj. Obrazi, ilustrirani od blizu, pričakujejo bralčev odziv na osebna čustva. 

Večina ilustracij pa je iz srednje razdalje, prikazujejo celotno podobo in telo, učinek tega pa je 

uravnoteženost med intimnostjo in razdaljo. Pojem mizanscena se nanaša na podajanje odnosov 

med liki in prostorom, v katerem so upodobljeni. Liki v slikanici, upodobljeni v nekem prostoru 

in okolju, namigujejo na njihov položaj in odnose med njimi. Liki ali podobe večje velikosti 

imajo večji pomen in težo kot manjši. Podoba v ospredju lahko predstavlja nevarnost, saj je 

večja in močnejša od lika, ki je precej manjši v ozadju. Vendar druge lastnosti lahko dodajo 

manjšim predmetom večji pomen in moč. Velikost lika ali podobe v razmerju z ozadjem lahko 

namigujejo na odnos med likom in ozadjem. Razmeroma majhen lik, ki ga obdajata gozd ali 

velik prazen prostor, deluje izgubljeno in ogroženo (Nodelman, 2003). 
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Tabela 2: Primerjava slovenskih in tujih slikanic glede na izrazno možnost prizorišča 

 PRIZORIŠČA 

SLOVENSKIH 

SLIKANIC 

 PRIZORIŠČA 

TUJIH SLIKANIC 

INTERPRETACIJA 

Ljubezni 

je za vse 

dovolj 
 

Slika 84: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Ljubezni je za vse 

dovolj (Pregl in Lubi, 

2011: 15–16) 

 

 

 

 

 

 

 

Vsega po 

dvoje 

 
Slika 85: Prizorišče tuje 

slikanice Vsega po 

dvoje (Cole, 1998: 17). 

 
»Šla sta obiskat vikarja, 

da bi ga vprašala, ali bi 

lahko 'raz-poročil' njuna 

starša.«  

 

 

Tako v slovenski kot tuji 

slikanici je prizorišče 

interierno. V slovenski 

slikanici ima prizorišče prav 

posebno funkcijo, in sicer žanr 

slikanice prikazati še bolj 

prijetno in umirjeno. V tuji 

slikanici pa lahko prek 

interiernega prizorišča 

sklepamo, kakšen je položaj 

junakov. Prizorišče je bogato, 

polno detajlov in vrednih 

stvari. Likovni slog v 

slovenski slikanici je izrazito 

poetičen, v tuji slikanici pa je 

vsakdanji in grotesken. 

Prizorišče izraža tudi nekatere 

osebnostne lastnosti. Tako na 

primer  slovenska slikanica 

izraža dekličino toplino, 

prijaznost in ljubezen, tuja 

slikanic pa moč, pogum in 

iznajdljivost. Prizorišče je pri 

obeh slikanicah prikazano 

zgolj z ilustracijo. V slovenski 

slikanici je avtor prizorišče 

prikazal s tehniko 

panoramskega pogleda, 

medtem ko je v tuji slikanici 

uporabljen prikaz pogled od 

daleč. Fokus pri slovenski 

slikanici je na odnosu deklice 

do okolja, v tuji slikanici pa je 

fokus predvsem na socialnem 

življenju in položaju.   

Črno 

belo 

 
Slika 86: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Črno belo (Gombač 

in Stepančič, 2017: 

5–6) 

 

 
»Člani bele družine 

vsak dan vstanejo ob 

isti uri. Uredijo se za 

nov dan, pojedo zajtrk 

ter odidejo v službo, 

vrtec in šolo.« 

Kako se je 

pogumni 

očka 

nehal bati 

tujcev  
Slika 87: Prizorišče tuje 

slikanice Kako se je 

pogumni očka nehal 

bati tujcev (Schami in 

Könnecke, 2016, 4–5). 

 
»Celo čarati zna! 

In kakšen junak je 

vedno! 

Edino tujcev ga je strah. 

Še posebej črncev.  

V slovenski slikanici je 

prizorišče interierno, v tuji 

slikanici pa je kombinacija 

interierja in eksterierja. V 

slovenski slikanici ima 

prizorišče posebno funkcijo, in 

sicer žanr slikanice prikazati še 

bolj napeto in dramatično. V 

tuji slikanici so prikazani  

vsakdanji opravki. Funkcija 

prizorišč pa je pri obeh 

slikanicah primerno povezana 

z žanrom slikanice.  Likovni 

slog je pri obeh slikanicah 

vsakdanji. V slovenski 

slikanici je mogoče opaziti 

simbolni pomen, in sicer 
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Tega mi sicer ni nikoli 

povedal, ampak jaz sem 

opazila. Vsakič, ko 

nama pride naproti kak 

črnec, mi očka tako 

močno stisne roko, kot 

bi z njo trl orehe. Nekoč 

ga je v dvigalu oblil pot, 

ko je vanj vstopil neki 

visoki Afričan. To se mi 

je zdelo zelo čudno, da 

se moj pogumni očka 

tako boji! 

'Zakaj pa?' sem ga 

vprašala.  

'Ker so strašni!'« 

sence, ki po navadi vzbujajo 

strah. Prizorišče je v obeh 

slikanicah podano samo z 

ilustracijo. V slovenski 

slikanici je avtor pri 

prikazovanju prostora uporabil 

tehniko panoramskega 

pogleda, pri tuji slikanici pa je 

uporabil multiprizorišče 

znotraj strani. V obeh 

slikanicah so liki obkroženi z 

okoljem in izražajo njihov 

odnos ter položaj.  

Ravno 

prav 

velik 

 
Slika 88: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Ravno prav velik 

(Lorenzutti in 

Zavadlav, 2006: 5) 

 
»Tistega posebnega 

dne je dobil svoj 

nahrbtnik, nove 

copate, znak v 

oblačilnici, svoje 

barvice in lonček za 

čaj. Zjutraj sta z 

mamico pospremila 

Tona v šolo in potem 

sta krenila proti vrtcu. 

Tin je svečano 

korakal po pločniku. 

Ko sta obuvala 

copatke, je vprašal 

mamico:  

'Kdaj bom šel pa v 

pravo šolo?'« 

Benjamin  

 
Slika 89: Prizorišče tuje 

slikanice Benjamin 

(Blake, 2012:4) 

 

 
»V njem je bila rožnata 

stvarca, prikupna, da ne 

bi mogla biti bolj. Imela 

je listek, na katerem je 

pisalo:  

'Ime mu je Benjamin.'« 

 

 

V slovenski slikanici gre za 

kombinacijo interiernega in 

eksteriernega prizorišča, v tuji 

slikanici pa je prizorišče le  

interierno. Pri obeh slikanicah 

je funkcija prizorišča 

povezana z žanrom. Pri 

slovenski slikanici je likovni 

slog vsakdanji, medtem ko v 

tuji slikanici avtor uporabi 

tudi grotesknega. Pri obeh 

slikanicah so liki obkroženi z 

okoljem, zato lahko 

razberemo njihov položaj, 

osebnostne lastnosti in odnos 

do okolja. Pri obeh slikanicah 

je prizorišče podano le z 

ilustracijo. Avtor ilustracij 

slovenske slikanice je prostor 

prikazal z multiprizoriščem 

znotraj strani, v tuji slikanici 

pa je uporabljen pogled iz 

srednje razdalje. Ta prikazuje 

celotno podobo in telo, učinek 

tega pa je uravnoteženost med 

intimnostjo in razdaljo. Pri 

slovenski slikanici je spodnja 

ilustracija večja od zgornje, 

posledično pa ima večjo težo 

in pomen.  
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Lukec 

dobi 

sestrico 

 
Slika 90: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Lukec dobi sestrico 

(Milčinski in Jemec-

Božič, 1986: 7) 

 

 
»KAKO NASTANE 

OTROK 

Naš Lukec je zgodnji 

ptiček. Že ob prvem 

sončnem žarku odpre 

oči in zaščebeta. 

Najprej potihem, 

šepetaje, potem pa 

vedno glasneje in 

zahtevnejše: 'Mamica, 

očka! Očka, mamica! 

Lačen sem! Vstal bi! 

Ne bi več spal!' 

Oče ga šepetaje miri: 

'Lukec, tiho bodi in 

miruj. Mamica še spi. 

Ne smeva je še 

zbuditi. Zdaj, ko čaka 

otročička, mora več 

počivati in se dobro 

naspati.' 

Lukec se umiri in 

premišljuje. Kmalu 

bodo dobili otročička 

– novorojenčka. V 

mamini in očkovi 

spalnici že čaka nanj 

bela, mehko postlana 

zibelka in Lukec vsak 

dan sprašuje, kdaj se 

bo rodil 

novorojenček.  

Še dober mesec, 

pravita očka in mama, 

pa bo dovolj krepak, 

da bo prijokal na svet. 

Mama ga že osem 

mesecev nosi pod 

srcem, v varni 

posteljici – maternici; 

njeno srce mu tiktaka 

uspavanko in njena 

kri ga hrani.« 

Mama je 

znesla 

jajce 

 
Slika 91: Prizorišče tuje 

slikanice Mama je 

znesla jajce (Cole, 

1994: 28) 

 

 
»ZDAJ PA TUDI 

VIDVA VESTA …«  

 

 

Tako v slovenski kot tuji 

slikanici je prizorišče le  

interierno. Funkcija prizorišča 

je v obeh primerih povezana z 

žanrom, likovni slog pa je 

vsakdanji. Pri obeh slikanicah 

so liki obkroženi z okoljem, 

zato lahko razberemo njihov 

položaj, osebnostne lastnosti 

in odnos do okolja. Prizorišče 

je v obeh primerih podano le z 

ilustracijo. Pri slovenski 

slikanici je avtor prizorišče 

prikazal znotraj ene strani, 

pogled pa je iz srednje 

razdalje. Ta prikazuje celotno 

podobo in telo, učinek tega pa 

je uravnoteženost med 

intimnostjo in razdaljo. Pri 

tuji slikanici pa sta dva junaka 

prikazana iz srednje razdalje, 

dva pa od blizu, kar zmoti 

uravnoteženost. Obrazi, 

ilustrirani od blizu, 

pričakujejo bralčev odziv. 

Liki v ospredju imajo tudi 

večjo težo, zato zlahka 

pritegnejo bralčevo pozornost.  
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Pajacek 

in 

punčka 
 

Slika 92: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Pajacek in punčka 

(Kovič in Reichman, 

1984:1–2) 

 

 
»Nekoč je živela 

punčka, ki je rada 

poslušala zgodbe. 

Živela je sama v hišici 

na samem in ni imela 

ne bratov ne sester ne 

očeta ne mame. Zato 

si je zgodbe izmišljala 

sama in si jih tudi 

sama na glas 

pripovedovala.  

To je počela 

predvsem ob 

nedeljah, kajti med 

tednom je šivala 

pajacke iz pisanega 

blaga. Prodajala …«   

 

 

Ljubči  

 
Slika 93: Prizorišče tuje 

slikanice Ljubči (Cole, 

2001: 14) 

 
»'Zdaj pa dosti, Ljubči! 

Ven!'« 

 

 

V slovenski slikanici je 

prizorišče eksterierno, v tuji 

slikanici pa je poleg interierja 

nakazan tudi eksterier. 

Funkcija prizorišča je v obeh 

primerih povezana z žanrom, 

likovni slog pa je vsakdanji. 

Pri obeh slikanicah so liki 

obkroženi z okoljem, zato 

lahko razberemo njihov 

položaj, osebnostne lastnosti 

in odnos do okolja. Prizorišče 

je v tuji slikanici podano le z 

ilustracijo, medtem ko je v 

slovenski podano tudi z 

besedilom. Pri slovenski 

slikanici je avtor prizorišče 

prikazal s panoramskim 

pogledom iz srednje razdalje. 

Ta prikazuje celotno podobo 

in telo, učinek tega pa je 

uravnoteženost med 

intimnostjo in razdaljo. Avtor 

tuje slikanice je uporabil 

enostransko ilustracijo, 

pogled pa je prav tako iz 

srednje razdalje. Pri slovenski 

slikanici je lik upodobljen v 

ospredju, zato pritegne našo 

pozornost in ima svojo težo. 

Pri tuji slikanici pa opazimo 

razmerje med velikim in 

majhnim likom. Razmeroma 

majhen lik, obdan z visoko 

podobo, deluje izgubljeno in 

ogroženo. 
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Srček za 

Nino 

 
Slika 94: Prizorišče 

slovenske slikanice 

Srček za Nino 

(Pogačnik in Luger-

Peroci, 1993: 33) 

Moja 

družina 

 
Slika 95: Prizorišče tuje 

slikanice Moja družina 

(Coran in Sacre, 1998: 

20) 

 

 
»SARA 

Zdaj gotovo razumeš 

lahko,  

kako je zdaj in kako je 

bilo.« 

Tako v slovenski kot tuji 

slikanici je prizorišče le  

interierno. Pri slovenski 

slikanici kljub interierju lahko 

lepo razberemo toplejši letni 

čas in razigrano vzdušje. 

Funkcija prizorišča je v obeh 

primerih povezana z žanrom, 

likovni slog pa je vsakdanji. 

Pri obeh slikanicah so liki 

obkroženi z okoljem, zato 

lahko razberemo njihov 

položaj, osebnostne lastnosti 

in odnos do okolja. Prizorišče 

je v obeh primerih podano le z 

ilustracijo. Pri obeh slikanicah 

sta avtorja prizorišče prikazala 

znotraj ene strani, pogled pa 

je iz srednje razdalje. Ta 

prikazuje celotno podobo in 

telo, učinek tega pa je 

uravnoteženost med 

intimnostjo in razdaljo.  

 

 

2.8.2  Karakterizacija 
 

Vizualnega opisovanja z besedo v slikanici po navadi ni, saj kvari karakterizacijo, posledično 

pa pride do nasičenosti z nepotrebnimi, podvojenimi informacijami. Besedilo slikanice naj bi 

vsebovalo le tiste podatke, ki jih ni moč prikazati z ilustracijo, na primer imena, starost, 

sorodstvene povezave, spol pri živalih, psihološke lastnosti. Slikovno je težko ponazoriti tudi 

nekatere človeške lastnosti in vrednote, na primer pogum, pamet, nedolžnost. Tudi pri čustvenih 

protislovjih ilustracija ne zadošča. Takrat jo dopolnijo besede. Čustva in razpoloženja pa 

ilustratorji že malce lažje ponazorijo s kretnjami, mimiko in držo. Ilustracija je nepogrešljiv del 

vsake slikanice. Zgodbo nam lahko predstavi na povsem drugačen način kot njeno besedilo. V 

ilustraciji lahko nastopa lik, ki v besedilu sploh ni omenjen, ilustrator pa lahko namerno tudi 

koga ali kaj izpusti – temu pravimo paralipsa. Vizualni liki so lahko nasprotja junakov ali pa 

služijo le za ozadje (Nikolajeva, 2003: 12).  

Ilustratorji slikanic težijo k temu, da ustvarijo namišljen tridimenzionalni prostor. Oblike tvorijo 

vzorec ilustracije, med seboj so v odnosu in prispevajo k pomenu ilustracije. Ilustrator nakaže 

zasedenost ali občutek izoliranosti, zapostavljenosti lika tako, da ga delno ali v celoti prekrije 

z določenimi predmeti. Avtorji uporabljajo učinek prekrivanja tudi takrat, ko želijo nakazati 

odnose med predmeti, ki jih upodabljajo (Nodelman, 2003). 

Glavni in pomembni junaki, ki nastopajo v zgodbi, so pogosto označeni s črno barvo. Ilustratorji 

prikažejo podobo nad praznimi tlemi, ko želijo bralca osredotočiti na junakova čustva, 

ekspresije, geste. Tla pa zapolnijo takrat, ko želijo bralcu sporočiti, kako okolje vpliva na neko 

podobo (Nodelman, 2003). 
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Verjetno zaradi pričakovanja, da težji predmeti tonejo, dno slike prikazuje večjo težo kot sam 

vrh. Če se težji predmet pojavi na vrhu ilustracije, postane bralcu neprijetno in neudobno. 

Ilustracije, v katerih so spodnje polovice manj zasedene, prikazujejo in izražajo stisko. Kulture, 

ki berejo od leve proti desni, so nagnjene k temu, da tudi slike in ilustracije berejo tako. Nekateri 

teoretiki namigujejo na to, da bralec svoj pogled najprej usmeri v spodnji levi kot, nato pa se 

njegova krivulja pogleda pomika proti zgornji desni. Bralec se običajno poistoveti z junakom, 

ki ga najprej zagleda. Prav zato pa se glavni junaki slikanic pogosto pojavljajo v spodnjem 

levem kotu, osebe, ki glavnemu junaku križajo poti, pa nastopajo v zgornjem levem kotu 

(Nodelman, 2003). 

Tabela 3: Primerjava slovenskih in tujih slikanic glede na izrazno možnost karakterizacije 

 KARAKTERIZACIJA 

SLOVENSKIH 

SLIKANIC 

 KARAKTERIZACIJA 

TUJIH SLIKANIC 

INTERPRETACIJA 

Ljubezni 

je  za 

vse 

dovolj  

 
Slika 96:  Karakterizacija 

slovenske slikanice  Ljubezni je  

za vse dovolj (Pregl in Lubi, 

2011) 

 

 

 

Vsega po 

dvoje 

 
Slika 97:  Karakterizacija 

tuje slikanice Vsega po dvoje 

(Cole, 1998: 13) 

 

»Bila sta hudo žalostna in 

zbegana.«  

 

 

Tako pri slovenski kot tuji 

slikanici sta ilustratorja dobro 

ponazorila čustva in 

razpoloženje likov, vendar 

vsak na drugačen način. 

Čustva so vidna že iz mimike 

likov. Pri tuji slikanici so 

čustva podana z besedami, kar 

kvari karakterizacijo. Pri 

slovenski slikanici učinek 

prekrivanja izraža prijeten 

odnos z okoljem. Pri tuji 

slikanici pa prekrivanje likov 

izraža občutek izoliranosti, 

breizhodno situacijo. Pri 

slovenski slikanici je glavni lik 

označen s črno barvo, prikazan 

pa je v spodnjem levem kotu, 

kamor se naš pogled najprej 

usmeri. Pri tuji slikanici je 

ilustracija obdana z belim 

ozadjem. Tako je ilustrator 

želel občutek izoliranosti še 

bolj poudariti.  

Črno 

belo 

 
Slika 98:  Karakterizacija 

slovenske slikanice Črno belo 

(Gombač in Stepančič, 2017:   

1–2) 

 

 
»To je bela družina. Oče, mama, 

hči in sin. Tako so beli, kot je 

bela ta stran.«  

 

 

Kako se 

je 

pogumni 

očka 

nehal 

bati 

tujcev 

 
Slika 99:  Karakterizacija tuje 

slikanice Kako se je pogumni 

očka nehal bati tujcev 

(Schami in Könnecke, 2016: 

11). 

 

 

 

Čustva likov se pri obeh 

slikanicah da razbrati že iz 

mimike likov. Pri slovenski 

slikanici prekrivanje likov 

izraža zasedenost, pri tuji 

slikanici pa prekrivanje lika 

izraža občutek izoliranosti, 

nedostopnosti. V obeh 

primerih so liki označeni s 

črno barvo. Teoretiki 

namigujejo, da zaradi branja 

od leve proti desni naša kultura 

svoj pogled najprej usmeri na 

levo stran. Pri obeh slikanicah 

so glavni junaki upodobljeni 

na levi strani. V obeh primerih 

so podobe prikazane nad 

praznimi tlemi, zato se še bolj 
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»V torek sem bila neverjetno 

prijazna in sem naredila vse, 

kar si je želel.  

 

V sredo sem pripravila 

njegovo najljubšo jed: jajce 

na oko s praženim 

krompirjem.«  

 

 

osredotočamo na njihova 

čustva, ekspresije in geste.  

Ravno 

prav 

velik 

 
Slika 100: Karakterizacija 

slovenske slikanice Ravno prav 

velik (Lorenzutti in Zavadlav, 

2006: 6) 

 

 

»'Ko boš tako velik kot Ton.' 

'In takrat, ko bom jaz dovolj velik 

za šolo, takrat bo Ton postal 

majhen in ga bodo presadili v 

vrtec?' 

 

V vrtcu mu je bilo všeč. Vse je 

bilo novo, drugačno, neznano; 

drugače je dišalo in kruh ni bil 

tako navaden kot doma.  

Prvi dan je mamica nekaj časa 

ostala z njim.  

Ko je hotela oditi, pa ga je 

nenadoma stisnilo pri srčku. 

Tisto novo in drugačno mu je 

postalo tuje.  

Predstavljal si je, kako sam bo 

brez mamice. Obupno se je 

oklenil njene roke in zajokal: 

'Nočem ostati tukaj. Hočem s 

tabo domov. Nočem biti dovolj 

velik.' 

In mamica ga je vzela s seboj 

domov.« 

Benjamin  

 
Slika 101: Karakterizacija 

tuje slikanice Benjamin 

(Blake, 2012: 20) 

 

 

 

Čustva so pri obeh slikanicah 

vidna že iz mimike likov. Pri 

slovenski slikanici učinek 

prekrivanja izraža stisko, na to 

pa kaže tudi razmeroma 

majhen lik v primerjavi z 

okoljem. Pri tuji slikanici pa je 

lik strogo ločen od ozadja. S 

tem je ilustrator dosegel, da 

izstopa, izraža pa tudi 

izoliranost. Pri tuji slikanici je 

podoba prikazana nad 

praznimi tlemi, kar spodbudi 

bralca k opazovanju čustev, 

ekspresij in gest. Sključena 

podoba pa še bolj poudari 

njegovo razpoloženje. Pri 

slovenski slikanici sta lika 

upodobljena na dnu slike, kar 

jima daje težo in pomen. Pri 

slovenski slikanici se težji 

predmeti pojavijo na vrhu 

ilustracije, ob tem pa bralcu 

postane neudobno in 

neprijetno.  

 

Lukec 

dobi 

sestrico 

 
Slika 102: Karakterizacija 

slovenske slikanice Lukec dobi 

sestrico (Milčinski in Jemec-

Božič, 1986: 8–9) 

Mama je 

znesla 

jajce 

 
Slika 103:  Karakterizacija 

tuje slikanice Mama je znesla 

jajce (Cole, 1994: 28) 

 

 

Čustva so pri obeh slikanicah 

vidna že iz mimike likov. Pri 

slovenski slikanici je glavna 

ilustracija na levi strani. Lika 

sta upodobljena nad praznimi 

tlemi, kar spodbudi bralca k 

opazovanju ekspresij in 

čustev. Liki pri tuji slikanici pa 

se delno prekrivajo. Lika v 

ospredju takoj pritegneta našo 

pozornost, izražata pa tudi 

odnos do manjših likov v 



56 

 

2.8.3 Perspektiva 
 

Znanost o pripovedi ali naratologija uporablja izraz perspektiva bolj ali manj metaforično. Izraz 

namreč označuje položaj pripovedovalca, junakov v slikanici in nenazadnje položaj bralca. V 

likovnem smislu oziroma v našem primeru pri ilustracijah se perspektiva uporablja za 

doseganje prostorskega vtisa pri slikanju na ravni ploskvi. Ilustracije lahko prikažejo dogajanje 

z najširšega zornega kota, in sicer s panoramskim pogledom na dogajanje (Nikolajeva, 2003).  

 

 

»Včasih se Lukec nasloni na 

mamin trebuh in posluša. Ali že 

bije otrokovo srce? 

'Bije, bije,' odgovarja mama, 'a 

tako tiho, tako tenko, da ga sliši 

le zdravnikova troblja, če si jo 

prisloni na moj trebuh.'« 

»ZDAJ PA TUDI VIDVA 

VESTA …«  

 

 

ozadju. Glavna lika sta 

upodobljena v spodnjem 

levem kotu, v zgornjem 

desnem kotu pa nastopata lika, 

ki jima križata poti.     

 

Pajacek 

in 

punčka 

 
Slika 104: Karakterizacija 

slovenske slikanice Pajacek in 

punčka (Kovič in Reichman, 

1984: 11–12) 

 

»Življenje je teklo in punčki se je 

dobro godilo. Sprehajala se je po 

vrtu, posedala v senci, poslušala 

ptiče in lizala smetano.«  

Ljubči  

 
Slika 105:  Karakterizacija 

tuje slikanice Ljubči (Cole, 

2001: 16) 

 

 

Čustva in razpoloženje likov 

so pri obeh slikanicah vidna že 

iz ekspresije likov. Oba 

ilustratorja uporabita učinek 

prekrivanja. Pri slovenski 

slikanici učinek prekrivanja 

izraža zasedenost likov, pri tuji 

pa izoliranost in osamljenost. 

V obeh primerih sta glavna 

lika upodobljena na dnu slike, 

kar jima daje večjo težo in 

pomen. Tla so pri obeh 

ilustracijah zapolnjena. S tem 

bralcu sporočajo, kakšen vpliv 

ima okolje na določeno 

podobo. Pri slovenski slikanici 

je glavni lik upodobljen na levi 

strani, pri tuji pa v spodnjem 

levem kotu. 

Srček za 

Nino 

 
Slika 106:  Karakterizacija 

slovenske slikanice Srček za 

Nino (Pogačnik in Luger-Peroci, 

1993: 9) 

Moja 

družina 

 
Slika 107:  Karakterizacija 

tuje slikanice Moja družina 

(Coran in Sacre, 1998: 2) 

 

»BABICA LIZA 

 

Če ti zdaj kaj jasno ni,  

družinsko drevo te pouči.«  

Čustva in razpoloženje likov 

so pri obeh slikanicah vidna že 

iz ekspresije likov. Pri 

slovenski slikanici so liki 

ločeni od okolja, upodobljeni 

so nad praznimi tlemi, 

nahajajo se na levi strani in 

tako še bolj izstopajo. Lik, ki je 

upodobljen na dnu, ima večjo 

težo in bralcu sporoča, da je 

pomemben.  

 



57 

Nikolajeva (2003) pravi, da so besede v slikanici glavni pripovedni glas, ilustracije pa so glavne 

posrednice zornega kota. Perspektiva je izrazno sredstvo, ki nudi veliko možnosti za uspešno 

povezovanje vizualnega in verbalnega. Zelo hitro pa lahko naletimo na neskladje med verbalno 

in vizualno perspektivo, kjer zgodbo podajata vsaka iz svojega zornega kota.  

»Pri ilustracijah lahko govorimo o perspektivi v dobesednem smislu, kot bralci oziroma gledalci 

pa sliko opazujemo z določenega zornega kota, ki nam ga je vsilil umetnik.« (Nikolajeva, 2003: 

13). Ne moremo mimo dejstva, da so ilustracije le objektivna sredstva brez vzgojnih smernic, 

saj so slikanice tudi pogost in učinkovit didaktični pripomoček. Ilustrator lahko povsem 

subjektivno izrazi junakova občutja z mimiko, držo, barvami in drugimi likovnimi sredstvi. 

Avtorji upodobitev bi se morali bolj zavedati poslanstva ilustracij, saj slednjim manjka 

predvsem možnost notranje fokalizacije, notranjega fokusa. Čeprav je v otroških knjigah veliko 

pripovedovanja v prvi osebi, je introspekcija v slikanici precej omejena. Problem je predvsem 

verbalna pripoved v prvi osebi, saj je prizore v ilustraciji težko ponazoriti s perspektive prve 

osebe. Mlajši bralci še nimajo razvitega občutka lastnega jaza in se zato težko vživijo v »jaz« 

v besedilu, nasprotujoča perspektiva v ilustraciji pa takšnega bralca le še dodatno zmede. Če je 

junak upodobljen s perspektive prve osebe, nam kaže hrbet, ne izraža čustev in je ponovno v 

neskladju z besedilom. Tudi sama menim, da gre za velik problem, ki se ga avtorji slikanic 

premalo zavedajo, saj gre za vprašanja otroške psihologije in estetski problem, ki je tu prav tako 

pomemben (Nikolajeva, 2003: 14).  

V perspektivnem risanju diagonalne črte ustvarjajo občutek globine. Različne puščice 

usmerjajo pozornost in vodijo bralčev pogled. Z uporabo črt in linij ilustrator lahko manjši 

predmet dodatno oteži in mu pripiše večji pomen (Nodelman, 2003). 

Tabela 4: Primerjava slovenskih in tujih slikanic glede na izrazno možnost perspektive 

 PERSPEKTIVA 

SLOVENSKIH 

SLIKANIC 

 PERSPEKTIVA 

TUJIH SLIKANIC 

INTERPRETACIJA 

Ljubezni 

je za vse 

dovolj  
Slika 108: 

Perspektiva 

slovenske slikanice 

Ljubezni je za vse 

dovolj (Pregl in Lubi, 

2011: 15–16) 

 

 

 

 

Vsega po 

dvoje 

 
Slika 109: Perspektiva tuje 

slikanice Vsega po dvoje 

(Cole, 1998: 27–28) 

 

»Namesto nje sta postavila 

dve hiši. Vsakemu od staršev 

po njegovem okusu.  

 

Hiši je povezoval skrivni 

predor, ki je omogočal 

prehod samo Dimitriju in 

Pavli.«  

 

 

Oba avtorja sta za doseganje 

prostorskega vtisa uporabila 

najširši zorni kot, in sicer 

panoramski pogled. V tuji 

slikanici je besedilo podano v 3., 

v slovenski pa v 1. osebi ednine. 

Nikolajeva (2003) na tem mestu 

opozarja na nasprotujočo 

perspektivo med besedilom in 

ilustracijo, na vprašanje otroške 

psihologije in estetski problem. 

Če sklepamo iz primera 

slovenske in tuje slikanice, se 

mlajši bralci veliko lažje vživijo 

v zgodbo tuje slikanice Vsega po 

dvoje. Oba avtorja ilustracij sta 

za ustvarjanje globine uporabila 

različne diagonale in črte. Pri 

slovenski slikanici je pozornost 

usmerjena iz leve na desno stran, 

leva ima večjo težo in pomen. Pri 

tuji slikanici različne črte in linije 

usmerjajo našo pozornost na rov 

pod zemljo. V njem sta glavna 

junaka s psom, kar še poveča 

napetost in dramatičnost zgodbe.  
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Črno 

belo 

 
Slika 110: 

Perspektiva  

slovenske slikanice 

Črno belo (Gombač 

in Stepančič, 2017: 

7–8) 

 

»Popoldne gredo 

včasih v park, včasih 

v kino. Ter včasih na 

čajanko, sprehod ali 

izlet.«  

 

 

Kako se je 

pogumni 

očka nehal 

bati tujcev 

 
Slika 111: Perspektiva tuje 

slikanice Kako se je pogumni 

očka nehal bati tujcev 

(Schami in Könnecke, 2016: 

20–21) 

 

»V soboto se je očka zadržal 

v kopalnici dlje kot po 

navadi.  

 

Oblekel se je v čarovniško 

obleko in si zavezal najlepšo 

kravato.  

 

Dvakrat je zložil stvari iz 

svojega čarovniškega kovčka 

in jih spravil nazaj. Nato sva 

se končno odpravila od 

doma.  

 

Ko sva pozvonila pri Baši, 

sva iz stanovanja zaslišala 

razigrane glasove. Nato je 

nenadoma vse utihnilo. Čez 

čas se je spet razlegla bučna 

glasba. Vrata so se odprla 

…«  

Pri slovenski slikanici je 

uporabljen panoramski pogled na 

dogajanje, medtem ko pri tuji 

slikanici lahko iz ene perspektive 

usmerjamo pogled na več 

različnih prizorišč. Besedilo 

slovenske slikanice je napisano v 

3., besedilo tuje slikanice pa v 1. 

osebi ednine, kar v kombinaciji z 

ilustracijo zmede mlajšega 

bralca. Puščice pri ilustraciji 

slovenske slikanice usmerjajo 

našo pozornost in vodijo branje. 

Pri tuji slikanici lahko opazimo, 

kako avtor z minimalnim 

številom črt in linij ustvari 

občutek globine.  

Ravno 

prav 

velik 

 
Slika 112: 

Perspektiva 

slovenske slikanice 

Ravno prav velik 

(Lorenzutti in 

Zavadlav, 2006:  

13–14) 

 

»Otroci so Tina 

prepoznali in so se ga 

razveselili. 'Boš ostal 

z nami? Boš?' so ga 

spraševali. Pogumno 

je prikimal. Izpustil je 

mamino roko. 

Pomahal ji je in ji 

rekel:  

'Ne bom jokal.'« 

Benjamin  

 
Slika 113: Perspektiva tuje 

slikanice Benjamin (Blake, 

2012, 14–15) 

 

 

»… sta nekega jutra vstala in 

odkrila, da se je Benjamin 

spremenil v merjasca.  

 

Povaljal se je v vsem, kar je 

spominjalo na blato, in 

takšen tekal po hiši.  

'To je strašno,' je rekel Jurij.  

'Saj se kar ne neha.'« 

 

 

Oba avtorja sta uporabila najširši 

zorni kot perspektive, in sicer 

panoramski pogled na dogajanje. 

Besedilo je v obeh slikanicah 

napisano v 3. osebi ednine. Tako 

sta besedilo in ilustracija v 

soglasju. Pri obeh ilustracijah 

različne črte in linije ustvarjajo 

občutek globine. Pri tuji slikanici 

lahko opazimo, kako avtor z 

globino, barvami in linijami 

pripiše večji pomen liku na desni 

strani spodaj.  
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Lukec 

dobi 

sestrico 

 
Slika 114:  

Perspektiva 

slovenske slikanice 

Lukec dobi sestrico 

(Milčinski in Jemec-

Božič, 1986: 30–31) 

 

 
»Na primer takole: 

vsak fantek, vsak 

moški ima lulek in na 

obeh straneh dve 

kepici, ki ju 

imenujemo moda. V 

notranjosti telesa 

vodita iz teh kepic dve 

zakrivljeni cevki, ki 

se više v trebuhu 

združita v eno cevko. 

Ta cevka teče skozi 

spolovilo ali kot 

pravimo po domače – 

skozi lulček, ali pa z 

učeno tujo besedo – 

skozi penis. Skozi to 

cevko Lukec in vsi 

moški lulajo …«  

Mama je 

znesla jajce 

 
Slika 115: Perspektiva tuje 

slikanice Mama je znesla 

jajce (Cole, 1994: 23–24) 

 

 

»'KO SO SEMENA V 

MAMINEM TREBUŠČKU, 

SE ZAČNE VELIKA 

JAJČNA TEKMA.' 

 

'ZMAGOVALEC DOBI 

JAJCE IN SKUPAJ 

ZAČNETA RASTI V PRAV 

MAJHNEGA 

OTROČIČKA.'« 

 

 

Pri obeh ilustracijah je 

uporabljen panoramski pogled na 

dogajanje. Besedilo v slovenski 

slikanici je napisano v 3. osebi 

ednine, medtem ko je pri tuji 

slikanici napisano v različnih 

osebah. Vsaka podaja svoj zorni 

kot, besedilo in ilustracija pa sta 

tako večkrat v nesoglasju. 

Avtorja ilustracij v obeh primerih 

usmerjata našo pozornost z 

različnimi puščicami in linijami, 

ki vodijo bralca iz leve proti 

desni in nazaj. 

Pajacek 

in 

punčka 

 
Slika 116: 

Perspektiva 

slovenske slikanice 

Pajacek in punčka 

(Kovič in Reichman, 

1984: 5–6) 

 

A mirno življenje je 

bilo enolično, in ker je 

bil dan enak dnevu, je 

punčki postajalo 

dolgčas. Začelo ji je 

presedati to večno 

šivanje smešnih igrač, 

ki so znale le mirno 

sedeti in butasto 

gledati. Hotela je 

novega, živega 

pajacka. Takšnega, ki 

bi hodil in tekal, ki bi 

se smejal in jokal in bi 

včasih za šalo stal tudi 

na glavi. Zarekla se je, 

Ljubči  

 
Slika 117: Perspektiva tuje 

slikanice Ljubči (Cole, 2001: 

1–2) 

 

 

»Zdaj ko sta dobila tega 

svojega otročka, se zame 

sploh ne zmenita več.« 

 

 

V obeh primerih je uporabljen 

panoramski pogled na dogajanje. 

Besedilo slovenske slikanice je 

napisano v 3., besedilo tuje 

slikanice pa v 1. osebi ednine. 

Mlajši bralec se bo tako v zgodbo 

tuje slikanice težje vživel. Oba 

avtorja ilustracij sta z 

diagonalnimi črtami in linijami 

ustvarila občutek globine. Avtor 

tuje slikanice je desni strani 

pripisal večji pomen in nam 

približal pripovedovalčevo 

perspektivo oziroma pogled na 

dogajanje. Kljub temu, da je 

junak upodobljen s perspektive 

prve osebe, izraža čustva, nam ne 

kaže hrbta in je v soglasju z 

besedilom.  
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da ga bo naredila. 

Šivala je in šivala, a 

ko je bil narejen, ni 

kazal nobenih 

znamenj življenja. 

Sedel je na okenski 

polici tiho kot miš, in 

punčka je gledala vanj 

in v okno in v dež, ki 

je padal po šipah.  

Dež je pel žalostno 

pesem in tudi punčka 

je bila žalostna. 

Strmela je v prazno in 

se brez misli igrala s 

šivanko. Nehote se je 

zbodla. Zabolelo jo je 

in iz prsta ji je pritekla 

kaplja krvi. Hudo se je 

razjezila in zacepetala 

z nogami.  

»Grdi pajacek,« je 

rekla, »zakaj nisi živ? 

Zbodla te bom, da bo 

tudi tebe bolelo.« 

Srček za 

Nino 

 
Slika 118: 

Perspektiva 

slovenske slikanice 

Srček za Nino 

(Pogačnik in Luger-

Peroci, 1993: 30–31) 

 

 

»… tovarišici v vrtcu. 

Ko jo je prišla 

mamica po kosilu 

iskat, jo je tovarišica 

čudno gledala, potem 

je pa le rekla: 'Ja, mi 

smo pa mislili, da ste 

že rodili. Nina je 

pripovedovala, da se 

je pogovarjala z 

bratcem …' Mamica 

se je le nasmehnila. 

Nič hudega, če 

tovarišica ni 

razumela. Tako bo to 

še naprej ostalo 

njihova skrivnost. 

Bilo je jutro. Tako 

nedeljsko. Nikomur 

se ni …«  

Moja družina 

 
Slika 119: Perspektiva tuje 

slikanice Moja družina 

(Coran in Sacre, 1998:  

21–22). 

 

 

 

V obeh primerih je uporabljen 

panormaski pogled na dogajanje. 

Besedilo slovenske slikanice je 

napisano v 3., besedilo tuje pa v 

1. osebi ednine. Mlajši bralec se 

bo v zgodbo tuje slikanice težje 

vživel. Oba avtorja ilustracij sta z 

diagonalami in linijami ustvarila 

občutek globine. Ilustrator 

slovenske slikanice je z linijami 

usmeril bralčevo pozornost iz 

leve proti desni, kjer je več teže 

in večji pomen. Ilustrator tuje 

slikanice pa usmeri pozornost na 

glavnega junaka tako, da ga 

postavi na levo stran spodaj, 

obkroženega z večjimi liki, zato 

izpade še manjši in bolj ranljiv.  
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2.8.4 Čas in gibanje 
 

Čas je likovno težko prikazati, zato ga večinoma pojasnjuje samo besedilo. V ilustracijah lahko 

čas razberemo s sklepanjem, nakazan pa je tudi s pomočjo letnih časov, sončnega vzhoda in 

zahoda, ur in koledarjev. Pomembno je zaporedje prizorov. V slikanici imajo ilustratorji 

neskončno možnosti za prikaz gibanja. Pomagajo si z različnimi likovnimi tehnikami, občutek 

gibanja ponazarjajo meglicami, gibljivimi črtami, popačeno perspektivo. Avtorji ilustracij pa 

se največkrat poslužijo tako imenovane simultane sukcesije. Simultana sukcesija je tehnika, v 

kateri je človeška figura upodobljena v zaporednih, časovno ločenih trenutkih. Upodobitve se 

odvijajo v točno določenem zaporedju, skupaj pa tvorijo celoto, ki prikazuje časovno razliko 

med prizori. V nekaterih slikanicah najdemo tudi krožno kompozicijo, ki poudarja ponavljanje 

dogajanja. Način prikazovanja gibanja in s tem tudi časovnega toka je torej z zaporedjem 

ilustracij. Vendar pa je to nesmiselno, če sta gibanje in čas pojasnjena že v samem besedilu. 

Kot sem že omenila, imajo avtorji slikanic nemalo možnosti za uspešno ter dovršeno 

medsebojno dopolnjevanje besedila in ilustracij. Ilustrator ima na voljo levo in desno stran, ki 

ju med seboj loči ali pa poveže v celoto. Če se ilustracija v slikanici ne razteza čez obe strani, 

ju avtor lahko ustvarjalno izrabi za prikaz gibanja ter različnih vzročno-posledičnih razmerij. 

Leva stran denimo prikazuje neko situacijo, vragolijo, desna pa posledico. Nikolajeva (2003: 

16) pravi, da to ni le estetski, temveč tudi pedagoški pripomoček, saj bralca aktivira in spodbudi 

k iskanju povezav, vzrokov in posledic med obema stranema.  

V zahodni kulturi beremo od leve proti desni, zato se običajno tudi dogajanje v ilustracijah 

odvija od leve proti desni. Verbalni del slikanice je določen in linearen, medtem ko so ilustracije 

nedoločljive. Težko ocenimo, koliko časa je minilo med dvema ilustracijama in koliko časa 

traja dogajanje na sliki. Pri vizualnem branju tako naletimo na preskoke. Bralci  lahko sami 

odločijo, koliko časa traja določen preskok, manjkajoče informacije pa lahko ponuja tudi 

besedilo, ki olajša interpretacijo. Vendar pa so nekatere slikanice najbolj privlačne in zanimive 

ravno zaradi te nedoločenosti in možnosti svobodnega interpretiranja (Nikolajeva, 2003: 17).  

Dno slike je običajno bolj pomembno od njenega vrha. Če se težji predmet pojavi na vrhu 

ilustracije, postane bralcu neprijetno in neudobno. Ilustracije, v katerih so spodnje polovice 

manj zasedene, prikazujejo in izražajo stisko. Kulture, ki berejo od leve proti desni, so nagnjene 

k temu, da tudi slike in ilustracije berejo v tem vrstnem redu. Nekateri teoretiki namigujejo na 

to, da bralec svoj pogled najprej usmeri v spodnji levi kot, nato pa se njegova krivulja pogleda 

pomika proti zgornji desni. Bralec se običajno poistoveti z junakom, ki ga najprej zagleda. Prav 

zato se glavni junaki slikanic pogosto pojavljajo v spodnjem levem kotu, osebe, ki glavnemu 

junaku križajo poti, pa nastopajo v zgornjem levem kotu (Nodelman, 2003). 

Besedilo slikanice bralca spodbuja k nadaljevanju branja, ilustracije pa skrbijo za premore in 

branje vizualnega teksta. Tako so verbalni in vizualni vzorci trajanja neskladni, slikanica pa v 

tem pomenu besede velja za kontradiktorno. To pravilo pa ne velja tudi za simetrične zgodbe, 

v katerih se besedilo in slika le podvajata, predvsem pa ne dosegajo namena same slikanice. 

Mlajši in starejši bralci imajo radi premore, akcijske prizore in dialoge. Nekateri avtorji ravno 

zato v ilustracije vključujejo razne malenkosti in detajle, s katerimi bralce zaposlijo in aktivirajo 

k razmišljanju in opazovanju (Nikolajeva, 2003: 18).   

Ker so slikanice zgodbe o gibanju in spremembah, morajo biti ilustracije nujno pravočasne. 

Dejstvo je, da je slika nepremična in lahko naenkrat prikaže le en moment, ločen od ostalega 

dejanja. V nadaljevanju Nodelman (2003: 292) navaja načine, s katerimi ilustratorji v sliki 

prikazujejo gibanje in čas.  
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Ko avtor ilustracije prikazuje nedokončano dejanje, je bralec primoran, da si sam predstavlja 

njegov zaključek. Podoba, ki mirno stoji, ima obe nogi trdno na tleh, medtem ko je hoja 

nakazana s stopalom, dvignjenim od tal. »Action lines« ali linije dejanja ilustratorji uporabljajo 

za nakazovanje neprekinjenega gibanja. Več kot je linij, bolj intenzivno in eksplozivno je 

dejanje. Določene oblike in popačene forme nakazujejo gibanje. Ljudje berejo od leve proti 

desni in enako pričakujejo tudi, da se bo čas odvijal od leve proti desni. To pomeni, da se je 

dogodek na levi odvil pred dogodkom na desni. Bralec se počuti neudobno, ko je podoba v 

gibanju usmerjena v levo stran, saj domnevajo, da je njegovo gibanje oteženo (Nodelman, 2003: 

293). Neprekinjeno pripoved ilustratorji uporabljajo za prikaz lika ali podobe v številnih 

različnih položajih in dejanjih. Bralec mora predvidevati, da vsaka posamezna ilustracija 

predstavlja le trenutek iz vrste nanizanih in povezanih aktov, ki se dogajajo od leve proti desni 

(Nodelman, 2003). 

Najbolj očiten način, s katerim ilustratorji prikažejo čas, je bralčevo zavedanje o prikazu delčka 

posamezne zgodbe. Ko se bralec tega zaveda, sam raziskuje in opazuje ilustracijo ter išče 

informacije. Vsaka slika že sama po sebi zahteva gledalčevo razlago. Ilustracije v slikanicah pa 

so namerno oblikovane tako, da si bralec postavlja vprašanja o vzrokih in posledicah. Slikanice 

vsebujejo niz ilustracij, bralec pa si mora med posameznimi akti sam predstavljati, kaj se je 

dogajalo vmes. Na tem mestu se lahko opremo na besedilo slikanice, ki običajno razkrije te 

podrobnosti. Ko bralec razvije strategijo povezav med ilustracijami, pa besedila običajno sploh 

ne potrebuje (Nodelman, 2003). 

Tabela 5: Primerjava slovenskih in tujih slikanic glede na izrazno možnost časa in gibanja 

 ČAS IN 

GIBANJE V 

SLOVENSKIH 

SLIKANICAH 

 ČAS IN GIBANJE V 

TUJIH SLIKANICAH 

INTERPRETACIJA 

Ljubezni 

je za vse 

dovolj 

 

 
Slika 120: Čas in 

gibanje v slovenski 

slikanici Ljubezni 

je za vse dovolj 

(Pregl in Lubi, 

2011, str. 21) 

»Oba kužka imam 

zelo rada, tudi če ne 

mislim neprestano 

nanju. Z enim se 

raje igram.«  

Vsega po 

dvoje 

 
Slika 121: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Vsega po dvoje (Cole, 

1998: 8) 

 
»Začela sta kot prav čedna 

starša. Toda ker sta tako grdo 

mislila drug o drugem … sta 

postajala vedno grša in grša.«  

 

 

Pri slovenski slikanici čas ni 

natančno določen. Sklepamo 

lahko le, da se zgodba odvija 

podnevi. Pri tuji slikanici je avtor 

uporabil simultano sukcesijo. 

Človeški figuri sta upodobljeni v 

zaporednih, časovno ločenih 

trenutkih. Posamezne slike skupaj 

tvorijo celoto, ki prikazuje 

časovno razliko med prizori.  
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Črno 

belo 

 
Slika 122: Čas in 

gibanje v  slovenski 

slikanici Črno belo 

(Gombač in 

Stepančič, 2017:  

9–10)  

 

»Njihovo življenje 

je videti srečno in 

brezskrbno. In 

morda bi bilo res 

tako, če … se ne bi 

nečesa tako zelo 

bali.  

Očeta, mamo, hčer 

in sina je strah 

tistega, česar se 

bojijo vsi prebivalci 

belega mesta.«  

Kako se je 

pogumni 

očka 

nehal bati 

tujcev 

 
Slika 123: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Kako se je pogumni 

očka nehal bati tujcev (Schami 

in Könnecke, 2016: 6) 

 

»'Zakaj se ti zdijo strašni?' 

'Ker jih je toliko,' je odgovoril. 

'Povsod so … Tako umazani so 

… in glasni …'« 

Pri slovenski slikanici čas 

razberemo s sklepanjem, saj sta 

prikazana eksterier in tema. 

Ilustrator je občutek gibanja 

nakazal z akcijskimi linijami. 

Linij je veliko, zato se dejanje zdi 

toliko bolj intenzivno. Ilustrator je 

ustvarjalno izrabil levo in desno 

stran kot prikaz gibanja in 

vzročno-posledičnega razmerja. 

Podoba na ilustraciji je v gibanju 

iz desne proti levi, kar naj bi v nas 

vzbudilo neudobje in stisko.  

Pri tuji slikanici čas ni natančno 

določen. Sklepamo lahko le, da se 

zgodba odvija podnevi. Ilustrator 

je hojo prikazal s stopalom, 

dvignjenim od tal. Uporabil je 

simultano sukcesijo. Glavna lika 

sta upodobljena v zaporednih, 

časovno ločenih trenutkih. Slike 

skupaj tvorijo celoto, ki prikazuje 

časovno razliko med prizori. 

Opazimo lahko tudi, da sta glavna 

junaka v vseh prizorih v gibanju 

od leve proti desni, medtem ko se 

tujca gibljeta od desne proti levi.  

Ravno 

prav 

velik 

 
Slika 124: Čas in 

gibanje v  slovenski 

slikanici Ravno 

prav velik 

(Lorenzutti in 

Zavadlav, 2006: 11) 

 

»Pomerili so jo 

Tonu. 

Premajhna.  

Potem so jo 

pomerili Lučki. 

Prevelika.  

Zdaj je bil na vrsti 

Tin. Kar drhtel je od 

vznemirjenja, ko so 

mu jo potegnili čez 

glavo. Hitro je našel 

rokava in potegnil 

majčko čez popek 

… 'Oh, poglejte, saj 

mu je kot ulita! 

Ravno prav velik je 

zanjo!' 

Benjamin  

 
Slika 125: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Benjamin (Blake, 

2012: 8–9) 

 

 

»… sta Jurij in Zala zjutraj vstala 

in odkrila, da se je Benjamin 

spremenil v velikanskega 

jastrebjega mladiča.  

 

Strahovito je kričal.«  

Pri obeh slikanicah sta čas in 

gibanje prikazana s simultano 

sukcesijo. Človeške figure so v 

obeh primerih upodobljene v 

zaporednih, časovno ločenih 

trenutkih. Skupaj tvorijo celoto, ki 

prikazuje časovno razliko med 

prizori. V tuji slikanici je ilustrator 

ustvarjalno izrabil obe strani za 

prikaz gibanja in vzročno-

posledičnega razmerja med levo in 

desno stranjo. Uporabil je tudi 

linije dejanja in popačenost za 

občutek neprekinjenega dejanja.  
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Ravno prav velik? 

Res? 

Res. Tin je bil ravno 

prav velik za novo 

majčko z medvedki. 

Kar poskakoval je 

od veselja. Vsem jo 

bo pokazal. Saj je 

bila zanj sešita. 

Nobenemu drugemu 

ni bila prav. Samo 

on ni bil ne prevelik 

in ne premajhen 

zanjo. Tudi 

prijateljem v vrtcu 

jo bo pokazal …«  

Lukec 

dobi 

sestrico 
 

Slika 126: Čas in 

gibanje v  slovenski 

slikanici Lukec dobi 

sestrico (Milčinski 

in Jemec-Božič, 

1986: 34–35) 

 

»7. mesec 

Otročiček je še 

nekoliko zrasel, 

tehta približno 1 kg. 

Počasi se že 

pripravlja na 

rojstvo. Zato se v 

maternici obrne z 

glavico navzdol.  

 

8. mesec 

Raste in postaja 

vsak dan večji in 

težji ter krepkejši. 

Brca tako krepko, 

da ga lahko začutiš, 

če daš roko na 

mamičin trebuh.  

 

9. mesec 

Otročiček je zdaj 

velik okrog 50 cm in 

tehta približno 3 kg. 

Tvoja prababica bi 

rekla, da je tolikšen 

kot štruca domačega 

kruha. Zdaj zdaj se 

bo rodil.  

ČEZ DEVET 

MESECEV JE 

OTROČIČEK 

DOVOLJ RAZVIT, 

DA SE RODI IN 

Mama je 

znesla 

jajce 

 
Slika 127: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Mama je znesla jajce 

(Cole, 1994: 13–14) 

 

 

»… RAZGNALO. 

 

IN VEN STA PRILETELA 

VIDVA!« 

Pri obeh primerih lahko čas 

določimo iz zaporedja prizorov, ki 

prikazujejo rojstvo. Za prikaz tega 

prizora sta se oba ilustratorja 

poslužila simultane sukcesije. 

Človeška figura je upodobljena v 

zaporednih, časovno ločenih 

trenutkih. Skupaj tvorijo celoto, ki 

prikazuje časovno razliko med 

prizori. Tako slovenski kot tuji 

avtor ustvarjalno izrabita obe 

strani za prikaz gibanja in 

vzročno-posledičnih razmerij. 

Vzročno-posledično razmerje je v 

obeh primerih prikazano od leve 

proti desni.  

Avtor ilustracij tuje slikanice je za 

prikaz gibanja uporabil linije 

dejanja, popačenost in veliko 

detajlov, o katerih bralec razmišlja 

in išče povezave med levo in 

desno stranjo.  
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ZAČNE 

SAMOSTOJNO 

ŽIVETI.«  

Pajacek 

in 

punčka 

 
Slika 128: Čas in 

gibanje v  slovenski 

slikanici Pajacek in 

punčka (Kovič in 

Reichman, 1984:  

9–10) 

 

 

 

»Zdaj so se za 

punčko začeli 

drugačni časi. 

Pajacki so bili pridni 

in urni in so se vrgli 

na hišna dela. 

Zjutraj so 

vzdigovali roloje in 

odpirali okna, 

stepali so preproge 

in brisali prah, 

pospravljali so 

predale, omare in 

stenske police, prali 

perilo, pomivali 

krožnike ter čistili 

čevlje in škornje. 

Hodili so s punčko 

na sprehode in v 

trgovino ter igrali na 

orglice, na citre in 

na harmoniko, da se 

je hišica zdela kot 

glasbena skrinja. 

Dva sta bila kurjača, 

spet druga dva 

kuharja in trije 

krojači. Ti so 

namesto punčke 

šivali nove pajacke, 

ona pa jih je devala 

v škatle in prodajala 

v mesto.«  

Ljubči  

 
Slika 129: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Ljubči (Cole, 2001,  

3–4)  

 

 

»Ljubezen je topla kot pasji 

kožušček.  

 

'AU!'« 

 

 

Pri slovenski slikanici je čas točno 

določen z uro na steni. Pri tuji 

slikanici pa iz prizora lahko 

sklepamo, da je noč. Slovenska 

ilustracija se razreza čez obe 

strani. Opazimo lahko krožno 

kompozicijo, ki poudarja 

ponavljanje določenih prizorov in 

upodobitev.  

Pri tuji slikanici je avtor ilustracije 

uporabil simultano sukcesijo. 

Figure so upodobljene v dveh 

zaporednih, časovno ločenih 

trenutkih. Dela ilustracije skupaj 

tvorita celoto, ki prikazuje 

časovno razliko med prizoroma. 

Tuji ilustrator je za občutek 

gibanja uporabil tudi gibljive črte, 

popačeno perspektivo, ki skrbi, da 

je gibanje še bolj dramatično in 

zanimivo.  
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Srček za 

Nino 

 
Slika 130: Čas in 

gibanje v  slovenski 

slikanici Srček za 

Nino (Pogačnik in 

Luger-Peroci, 1993: 

21) 

Moja 

družina 

 
Slika 131: Čas in gibanje v tuji 

slikanici Moja družina (Coran in 

Sacre, 1998: 6) 

 

»STRIC ROBERT 

Če ti zdaj kaj jasno ni, 

družinsko drevo te pouči.«  

Pri obeh ilustracijah lahko čas 

razberemo iz prikazanih letnih 

časov. Slovenski ilustrator se je 

poslužil simultane sukcesije. 

Človeška figura je upodobljena v 

zaporednih, časovno ločenih 

trenutkih. Skupaj tvorijo celoto, ki 

prikazuje časovno razliko med 

prizori oziroma odraščanje otroka. 

Zaporedje prizorov se odvija od 

leve proti desni.  

Pri tuji slikanici je gibanje 

prikazano z gibljivimi linijami, ki 

prikazujejo neprekinjeno 

valovanje morja.  

 

2.8.5  Modalnost 
 

Koncept modalnosti pokriva več različnih vidikov pripovedi, na primer realnost, možnost, 

nemožnost, verjetnost, nepredvidljivost, zaželenost, nujnost. Modalnosti se vizualno ne da 

izraziti, razen če nam pri tem ne pomaga besedilo. Pa vendar ilustratorji znajo usmeriti bralca 

v želeno interpretacijo, to pa dosegajo z določenimi standardnimi sredstvi. Mitološka bitja, 

popačene predmete bo bralec avtomatsko zaznal kot neresnične, domišljijske. Tudi napačna 

raba barv (denimo zeleno nebo ali modra trava) bralcu sporoča, da gre za domišljijski svet. 

Medtem ko vsakodnevne prizore in dogodke, s katerimi se bralec lahko poistoveti, 

interpretiramo kot resničnost. Pri analizi slikanic Nikolajeva (2003: 20) izpostavi tri vrste 

modalnosti. Indikativna modalnost izraža objektivno resnico, optativna izraža željo, dubitativna 

modalnost pa dvom. Modalnost se največkrat izpodbija z ilustracijami. Besedilo pripoveduje o 

resničnem dogodku ali svetu, ilustracija pa mu pri tem nasprotuje. Po eni strani to izpodbijanje 

bralca spodbuja k določeni modalnosti, po drugi strani pa ga pusti v dvomih. Tako bralec po 

končanem branju še vedno ne ve, ali je zgodba resnična ali ne. Konec slikanice bralca lahko 

tudi preseneti in razočara, ker med branjem razvije drugačna pričakovanja.  
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Tabela 6: Primerjava slovenskih in tujih slikanic glede na izrazno možnost modalnosti 

 MODALNOST 

SLOVENSKIH 

SLIKANIC 

 MODALNOST 

TUJIH SLIKANIC 

INTERPRETACIJA 

Ljubezni 

je za vse 

dovolj 

 
Slika 132: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Ljubezni je za vse 

dovolj (Pregl in 

Lubi, 2011) 

Vsega po 

dvoje 

 
Slika 133: Modalnost 

tuje slikanice Vsega 

po dvoje (Cole, 1998: 

10) 

 

»Ona mu je vtaknila 

petarde v krvavico!« 

Besedilo slovenske slikanice pripoveduje o 

resničnem dogodku, ilustracija pa vsebuje 

popačene figure, kar v bralcu vzbudi dvom 

o resničnosti.  

Pri tuji slikanici lahko tako iz besedila kot 

ilustracij razberemo, da je zgodba 

neresnična, domišljijska.  

Črno 

belo 

 
Slika 134: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Črno belo (Gombač 

in Stepančič, 2017: 

15–16) 

 

»In verjetno bi tako 

ostalo do današnjega 

dne, če se beli 

družini ne bi nekega 

dne zgodilo nekaj 

nenavadnega.  

 

Ko so se zjutraj 

prebudili in hoteli 

oditi v nov bel dan, 

jih je pred vrati bele 

hiše čakal kot oglje 

črn mačkon.«  

Kako se je 

pogumni 

očka 

nehal bati 

tujcev  
Slika 135: Modalnost 

tuje slikanice Kako se 

je pogumni očka 

nehal bati tujcev 

(Schami in 

Könnecke, 2016:  

16–17). 

 

»Vse to pa ni bilo nič 

v primerjavi s tem, kar 

je Bašina zaskrbljena 

mama zvečer 

povedala svojemu 

možu. 

'Baša je na rojstni dan 

povabila tudi 

sošolkinega očeta,' je 

rekla. In malce 

umolknila.  

'Me veseli, da bomo 

imeli še enega gosta 

več,' se je nasmehnil 

Bašin oče.  

 

'Ja, ampak to ni 

navaden oče,' je rekla 

Bašina mama.  

'Visok je kot palma in 

pravi silak. 

Enkrat je z golimi 

rokami zaustavil 

avtobus, ki bi sicer 

Slovensko slikanico si lahko na podlagi 

besedila in ilustracij interpretiramo kot 

resnično. Vsebuje vsakodnevne prizore in 

dogodke, s katerimi se bralec lahko 

poistoveti. Ilustracija besedilu ne 

nasprotuje, medtem ko pri tuji slikanici ni 

tako.  

Tuja slikanica vsebuje vsakodnevne prizore 

in dogodke in bralec se zlahka poistoveti z 

njimi. Ilustracija pa mu pri tem nasprotuje. 

Bralca pusti v dvomih glede resničnosti 

zgodbe.  
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povozil tri sirote in 

staro ženico …  

… tako pameten je, da 

hodijo k njemu po 

nasvet kralji in 

predsedniki …  

… zraven pa tako 

zabaven, da se še 

duhovi in angeli 

valjajo od smeha, 

kadar se pošali.'«  

Ravno 

prav 

velik 

 
Slika 136: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Ravno prav velik 

(Lorenzutti in 

Zavadlav, 2006: 5) 

 

»Tistega posebnega 

dne je dobil svoj 

nahrbtnik, nove 

copate, znak v 

oblačilnici, svoje 

barvice in lonček za 

čaj. Zjutraj sta z 

mamico pospremila 

Tona v šolo in potem 

sta krenila proti 

vrtcu. Tin je svečano 

korakal po pločniku. 

Ko sta obuvala 

copatke, je vprašal 

mamico:  

'Kdaj bom šel pa v 

pravo šolo?'« 

Benjamin  

 
Slika 137: Modalnost 

tuje slikanice 

Benjamin (Blake, 

2012: 30) 

 

»Življenje je res 

neverjetno!« 

 

 

Slovensko slikanico si lahko na podlagi 

besedila in ilustracij interpretiramo kot 

resnično. Vsebuje vsakodnevne prizore in 

dogodke, s katerimi se bralec lahko 

poistoveti. Ilustracija besedilu ne 

nasprotuje.  

Pri tuji slikanici lahko tako iz besedila kot 

ilustracij razberemo, da je zgodba 

neresnična, domišljijska.  

Lukec 

dobi 

sestrico 

 
Slika 138: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Lukec dobi sestrico 

Mama je 

znesla 

jajce 

 
Slika 139: Modalnost 

tuje slikanice Mama 

je znesla jajce (Cole, 

1994: 4) 

 

»'PUNČKE 

NASTANEJO IZ 

Slovensko slikanico si lahko na podlagi 

besedila in ilustracij interpretiramo kot 

resnično. Vsebuje vsakodnevne prizore in 

dogodke, s katerimi se bralec lahko 

poistoveti. Ilustracija besedilu ne 

nasprotuje.  

Pri tuji slikanici lahko tako iz besedila kot 

ilustracij razberemo, da je zgodba 

neresnična, domišljijska.  
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(Milčinski in Jemec-

Božič, 1986) 

CUKERČKA, 

DIŠAV IN DRUGIH 

LUŠTNIH REČI,' JE 

REKLA MAMI.« 

Pajacek 

in 

punčka 

 
Slika 140: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Pajacek in punčka 

(Kovič in Reichman, 

1984: 7–8) 

 

 

»Zapičila je šivanko 

v pajackov vrat, 

potem pa začudeno 

ostrmela. Pajacek na 

okenski polici je 

namreč poskočil in s 

tankim glasom 

zacvilil.  

'Skeli, boli,' je 

zapiskal in se drgnil 

po vratu.  

Punčka je 

zaploskala: 'Pajacek, 

pajacek! Naj te skeli, 

naj te boli! Samo da 

si živ!' 

Pajacek se je praskal 

po vratu in bi raje 

videl, da ga ne bi 

bolelo. Potem pa se 

je na iglico navadil 

in je ostal pri 

življenju.  

Punčki je živi 

pajacek ugajal in 

sklenila je oživiti 

tudi druge. Vzela je 

pest iglic in bucik, 

zbrala iz vseh kotov 

pisane možičke in jih 

začela prebadati. 

Prvemu je zapičila 

iglico v podplat, 

drugemu v zapestje, 

tretjemu v laket. 

Pajacki so 

poskakovali, malo so 

cvilili in se praskali, 

potem pa se vsi po 

vrsti privadili na 

iglico in življenje.« 

Ljubči  

 
Slika 141: Modalnost 

tuje slikanice Ljubči 

(Cole, 2001: 22) 

 

»Ej, a ima kdo 

šoferski izpit?« 

Kljub temu, da obe slikanici vsebujeta 

večinoma vsakodnevne prizore, si ju bralec 

na podlagi besedila in ilustracij interpretira 

kot neresnični, domišljijski.  
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Srček za 

Nino 

 
Slika 142: 

Modalnost 

slovenske slikanice 

Srček za Nino 

(Pogačnik in Luger-

Peroci, 1993: 51) 

 

Moja 

družina 

 
Slika 143: Modalnost 

tuje slikanice Moja 

družina (Coran in 

Sacre, 1998, str. 4). 

 

DEDEK VILI 

»Če ti zdaj kaj jasno 

ni,  

družinsko drevo te 

pouči.«  

Obe slikanic si lahko na podlagi besedila in 

ilustracij interpretiramo kot resnični. 

Vsebujeta vsakodnevne prizore in dogodke, 

s katerimi se bralec lahko poistoveti. 

Ilustracija besedilu ne nasprotuje.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

Empirični del magistrskega dela se ukvarja s slikanico Kajetana Koviča in ilustratorke Jelke 

Reichman Pajacek in punčka, in sicer preučuje vrednotenje, interpretacijo in odzive različno 

starih bralcev nanjo. Odločila sem se za metodo pripovedovanja ob slikanici. Pripovedi učencev 

in odraslih oseb sem posnela z diktafonom, zapisala pridobljene podatke ter primerjala odzive 

različno starih bralcev na omenjeno slikanico. Tako bom ugotovila, kakšne so njihove bralne 

izkušnje, interpretacija ter vrednotenje dela. 

 

V skladu s problemom raziskovanja sem si postavila raziskovalne cilje. Raziskati in ugotoviti 

želim, kako učenci različnih starosti interpretirajo večnaslovniško slikanico Pajacek in punčka. 

Kordigel (1991) v članku Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev predstavi sintezo 

tipografij, ki vključujejo bralčevo psihološko zrelost, periodizacijo pravljične dobe ter razvojno 

psihologijo. Na osnovi tipologije bralca bom raziskala, kje so ključne razlike pri vrednotenju in 

interpretaciji učencev v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih.  

 

3.1  Cilji raziskave  

Glede na raziskovalni problem sem oblikovala naslednje cilje:  

– raziskati in ugotoviti, kako učenci različnih starosti vrednotijo slikanico Pajacek in 

punčka; 

– raziskati in ugotoviti, kje so podobnosti in razlike pri vrednotenju in interpretaciji 

slikanice učencev v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih; 

– ugotoviti ter analizirati tip bralca, njegov besedni zaklad, interpretacijo in izkušenost.  

 

3.2 Metoda in raziskovalni pristop 

V magistrskem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, deskriptivno metodo in 

kavzalno neeksperimentalno metodo. Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila, je ustna 

pripoved učencev v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V raziskavo sem vključila tudi 

nestrukturirane kombinirane tehnike zbiranja podatkov, in sicer opazovanje ter zbiranje zvočnih 

posnetkov. Podatki so tako še bolj natančni in podrobni.  

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo o recepciji in vrednotenju slikanice 

Kajetana Koviča in Jelke Reichman Pajacek in punčka je bilo vključenih naključno izbranih 

pet5 učencev Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Vključeni so bili po en učenec prvega, 

tretjega, petega, sedmega in devetega razreda osnovne šole. Od staršev izbranih učencev sem 

pridobila dovoljenje za sodelovanje pri raziskavi in snemanje zvočnega posnetka. Raziskava je 

potekala v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. 

                                                           
5 Zaradi anonimnosti raziskave sem pri obdelavi podatkov vse citate zapisovala v moški 

slovnični obliki.   
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Po predhodnem dogovoru z učiteljicami sem se učencem predstavila in jih seznanila z raziskavo 

in njenimi cilji. V posameznem razredu sem naključno izbrala učenca in z njim odšla v drug, 

miren prostor. Usedla sva se za mizo. Najprej sem mu zastavila nekaj splošnih vprašanj, da sva 

navezala prvi stik in se je učenec počutil prijetno. Počasi sem se začela navezovati na dotično 

slikanico in skušala ugotoviti, ali jo pozna, se je spominja. Učencu sem predstavila cilj in namen 

raziskave ter mu razložila, kaj od njega pričakujem. Pokazala sem mu slikanico Pajacek in 

punčka ter mu dala nekaj časa, da si jo ogleda, jo v miru prelista. Slikanici je manjkal besedni 

del. Ob branju ilustracij je vsak izmed učencev sam ustvarjal in pripovedoval pravljico, 

sporočilo. Slikanica je občutljive narave. Namenjena je starejšim bralcem. Številni kritiki so 

prepričani, da so slikanice lepa priložnost za raziskovanje problematičnih tem. Ravno zato 

želim raziskati odzive učencev v različnih razredih, in sicer v prvem, tretjem, petem, sedmem 

in devetem razredu. Rezultate raziskave bom povezala in podkrepila s tipologijo bralca po 

Kordiglovi (1991). 

3.3 Rezultati 

3.3.1 Ustne pripovedi učencev 

Učenci so ob ogledu ilustracij slikanice Pajacek in punčka Kajetana Koviča sestavili ustno 

pripoved. Vseh pet ustnih pripovedi učencev sem najprej zapisala, jih uredila in analizirala. 

Osredotočila sem se na posebne podobnosti in razlike pri interpretacijah učencev v različnih 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih ter jih primerjala med seboj. Pri srečanju z učencem sem bila 

pozorna na njegovo motivacijo, interpretacijo, živost in izkušnje, kar sem sproti beležila.  

UČENEC 1. RAZREDA (6 LET) 

Učenec J. V. iz prvega razreda je bil malce negotov, vendar dober opazovalec. Dejal je, da rad 

bere in opazuje ilustracije. To je med tihim branjem slikanice tudi dokazal. Njegov pogled se 

je pomikal najprej od leve proti desni in nato nazaj. Pogled se je ustavljal na različnih delih 

ilustracij, kar kaže na skrivnostnost in zanimivost slikanice. Pred pripovedovanjem je bil malce 

zadržan, potreboval je le mojo spodbudo, nato pa je začel pripovedovati lastno zgodbo: 

Videl sem deklico in hiško. Potem je deklica šivala srček in imela je igračke še. Gledala je skozi 

okno, pri oknu pa je imela še igračko. Potem so se igračke zbodle v buciko. Potem so 

pospravljale, ene so se igrale, ene so kuhale, ene so počivale, en je bil kuhar, ene so pa čistile. 

Potem je prišel pajacek in dal deklici rožo. Potem je pokazal čez okno, igračke so spale. Pajacek 

se je potem zbodel v bucike, deklica pa je ležala ob njem. Pajacek je bil potem spet živ. Potem 

je deklica odprla vrata in našla kralja.  

 

Analiza pripovedi učenca 1. razreda 

Število besed 92 

Število povedi 10 

 

Učenec slikanice ni poznal. V pripovedi je uporabil 92 besed in tvoril 10 povedi. Učenec je 

imel hudo tremo. V pripovedovanje se ni pretirano vživel. Njegov glas je bil negotov. 
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Uporabljal je mašila in daljše premore. V skoraj vsaki povedi je uporabil besedo potem, kar je 

za pripoved zelo moteče. Listal in pripovedoval je zelo počasi. Zanimivo se mi je zdelo to, da 

je kljub monotonosti pripovedovanja pravilno uporabljal poudarke pri večstavčnih povedih. 

Pripoved je bila primerna starosti učenca, saj še nima dovolj izkušenj s pripovedovanjem.  

Učenec (6 let) je po sistemu C. Bühler in S. Engelmann v dobi pravljic. Otroci te starostne 

skupine ne poznajo meje med resničnim in izmišljenim, zato še verjamejo v pravljice. Ob 

pravljicah vadijo svoje predstavne zmožnosti, da so sposobni ustvariti domišljijsko celoto, ki v 

resničnem svetu ne obstaja (Kordigel, 1991). Po literarnoestetskem razvoju E. Schliebe-Lippert 

je učenec v dobi zunajestetskega dojemanja (od 2. do 13. leta), in sicer na drugi stopnji od štirih. 

Na tej stopnji otrok bere sam ali pa mu berejo in pripovedujejo drugi (prav tam). H. E. Giehrl 

pa je do takega načina obravnave bralnega razvoja kritičen. Pravi, da tako shematiziranje preveč 

poudarja podobnost posameznikov in zanemarja dedne predispozicije otrok. Opozarja, da je 

njegova petstopenjska shema le približen popis posameznih faz literarnoestetskega razvoja, 

doseganje faz pa je odvisno od socialnih in kulturnih vplivov okolja. Giehrl pravi, da je obdobje 

do 6. leta čas, ko otrok še ne bere sam. Razumeti moramo otrokov kognitivni napor ob 

razpoznavanju ilustracije. Ilustracije v slikanicah so običajno nenaravnih velikosti, barv in se 

ne ujemajo z njegovimi predstavami iz resničnosti. O začetkih abstraktnega mišljenja lahko 

govorimo takrat, ko otrok dojame razliko med namišljenim in resničnim. Slikanice povezujejo 

jezikovno in likovno doživetje, kar pa predstavlja pogoj za literarni razvoj. Velik poudarek daje 

tudi vlogi staršev. Pravi, da pravljic za lahko noč ne more zamenjati nikakršen tehnični 

pripomoček (prav tam). Tudi naslednji avtor se od kategorizacije bralnega razvoja distancira in 

ga le skuša prikazati. A. Beinlich je prepričan, da je osnovna tipološka shema potrebna, vendar 

mora biti odprta in široko definirana, da zajame več tipov bralcev. Po njegovi teoriji je otrok (6 

let) v srednjem otroštvu (od 5. do približno 8. leta). Takrat otrok delno razlikuje fantastični in 

realni svet. V tem obdobju pridobiva realne izkušnje, spoznava ljudi in svet okoli njega (prav 

tam).  

UČENEC 3. RAZREDA (8 LET) 

Učenec A. S. iz tretjega razreda je navdušen nad branjem, knjigami in gledališko igro. Prosti 

čas med odmori rad preživi med knjižnimi policami. Med pogovorom z njim sem opazila, da 

ima bogat besedni zaklad, kar potrjuje njegovo ljubezen do knjig in branja.  

V neki vasi je živela punčka Ana. Zelo rada je šivala in imela je zelo veliko igrač. Nekega dne 

je padal dež in Ana je bila žalostna. Zelo rada je imela družbo, ampak igrače niso bile žive. 

Naenkrat so kar oživele. Kuhale so, igrale na instrumente, pekle in poslušale Ano. Vsak dan so 

ji zjutraj pripravile malico in očistile vse čevlje. Dva od škratov sta ji ponudila rože. Ko je bil 

pozen večer, je pet škratov šlo spat, Ana in en škrat pa sta gledala skozi okno. Toda nista mogla 

dolgo zdržati, saj je bilo že pozno in zaspala sta. Spala sta in spala, dokler nista opazila, da ni 

bilo škratov. Ko sta pogledala ven, sta zagledala majhnega škrata z vrtnicami.   

Analiza pripovedi učenca 3. razreda 

Število besed 121 

Število povedi 12 
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Učenec slikanice ni poznal. V pripovedi je uporabil 121 besed in 12 povedi. Učenec ni imel 

treme. V pripoved se je dobro vživel. Punčko iz slikanice je tudi poimenoval. Pripovedoval je 

brez premorov in motečih medmetov. Imel je izrazito pravljičen ton, kar kaže na to, da se ob 

pravljicah in pripovedovanju počuti domače. Imel je primeren tempo listanja in pripovedovanja.  

Zdi se mi, da ima učenec dobro razvite predispozicije za literarnoestetski razvoj.  

 Učenec (8 let) je po sistemu C. Bühler in S. Engelmann še vedno v dobi pravljic. Otroci te 

starostne skupine radi berejo pravljice, saj še vedno verjamejo vanje. Avtorici trdita, da jih 

najraje berejo med 8. in 10. letom, kasneje pa je zanimanja zanje vse manj. To naj bi veljajo še 

posebej za mestne otroke. Po literarnoestetskem razvoju E. Schliebe-Lippert je učenec še vedno 

v dobi zunajestetskega dojemanja, in sicer na drugi stopnji od štirih. Na drugi stopnji otrok bere 

sam ali mu berejo drugi. Bralni razvoj po H. E. Giehrlu pa kaže, da je učenec pri osmih letih v 

času, ko začenja brati samostojno. Giehrl pravi, da so ta leta za otroka pomembna, saj oblikujejo 

svoj pogled na svet, s pomočjo knjig pa se podaja v domišljijskega. Branje je torej v tem času 

pomembno, saj otrok s pomočjo knjig osvaja jezik, besedni zaklad. V tem času močno 

napreduje tudi kognitivni razvoj, zanima se za vzroke in razume pojave, ki jih prej ni. Giehrlova 

nova ugotovitev pravi, da je ta napredek vzrok za učenčeve interese za časopise in njim 

dostopno literaturo. Posledično ugotavlja, da otroci te starosti radi berejo sodobno otroško 

literaturo, v kateri sta pomešana realistični in fantastični svet. Radi berejo o svojih vrstnikih, 

živalih, prijateljih in njihovih dogodivščinah v šoli, na počitnicah. V tej dobi je otrok usmerjen 

k socializaciji, vrstnikom, prijateljem. Giehrl trdi, da imajo otroci te starosti radi tudi poezijo, 

pesmi in nonsense. Po A. Beinlichu in njegovi shemi je otrok (8 let) v srednjem otroštvu (od 5. 

do približno 8. leta). Takrat otrok delno razlikuje fantastični in realni svet. V tem obdobju 

pridobiva realne izkušnje, spoznava ljudi in svet okrog sebe (Kordigel, 1991).  

UČENEC 5. RAZREDA (10 LET) 

Učenec A. M. je zavzet bralec. Pravi, da je prebral že skoraj celo knjižnico. Ob listanju slikanice 

sem opazila njegov pogled, ki se je pomikal od leve proti desni in nazaj. Ilustracije je podrobno 

in z zanimanjem opazoval, kar potrjuje njegova nazorna pripoved. 

Nekega lepega dne je živela punčka po imenu Maja. Rada je imela lutke in jih je tudi šivala. 

Imela je na tisoče lutk, ki jih je sama sešila. Vse lutke so bile žive, le da ona tega ni vedela. 

Nekega dne, ko je strmela skozi okno, ko je padal dež, ji je bilo zelo dolgčas. Ugotovila je, da 

ima toliko lutk, da ni več prostora v njeni sobi. Začela je jokati in bila je žalostna. Takrat so 

lutke oživele in začele jokati. Maja je ugotovila, da so bile žive. Začela se je jokati zato, ker so 

se igrale z njenimi iglami in kolovratom, s katerim je šivala lutke. Igle so se jim zabodle v telo. 

Maja jih je rešila, zato so se ji hotele zahvaliti. Za njo so pomile posodo, spekle hrano, igrale 

lepo glasbo in stregle. Maja je bila zelo vesela. A takrat je iz sobe prikorakala neka velika, lepa 

lutka. Podarila ji je rožo. Maja je bila zelo vesela. To lutko ima od zdaj naprej najraje. Ko so 

ostale lutke zaspale, sta z lutko preživeli veliko časa skupaj. Pogovarjali sta se, gledali skozi 

okno in tako naprej. Takrat je Maja odšla spat. Lutka je hotela vedeti, zakaj so ostale lutke 

jokale, saj jih je slišala. Zato je odšla v Majino sobo in videla, da so tam igle. Ni vedela, kaj je 

to, zato se je igrala z njimi in si jih zapičila v srce. Zaradi tega ni mogla več oživeti. Maja je 
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slišala, da je lutka izdihnila. Vstala je in hotela pogledati, kaj je z njo. Videla je, da si je igle 

zapičila v svoje plišasto srce. Hitro jih je začela dajati ven in jokati. Takrat so Majine solze 

prebudile lutko. Lutka je bila od takrat najbolj srečna, saj jo je Maja rešila, preden bi lahko 

umrla. Maja pa je imela najboljšega prijatelja, lutko. Takrat so se hoteli prilizovati še drugi 

škrati, a ona ni hotela tega, saj je imela že dobrega prijatelja, lutko. 

 

Analiza pripovedi učenca 5. razreda 

Število besed 326 

Število povedi 33 

 

Učenec slikanice ni poznal. V pripovedi je uporabil 326 besed in 33 povedi. Učenec ni imel 

treme. V se je povsem vživel v pripovedovanje in govoril z izrazito pravljičnim tonom. Učenec 

je imel smisel za pripoved in estetiko. Ni uporabljal mašil in predolgih premorov. Tempo 

listanja in pripovedovanja je bil primeren. Učenec je dokazal, da ima rad književnost. Uporabil 

je bogat besedni zaklad. Za razliko od učencev (6 in 8 let) je učenec (10 let) opazil veliko več 

podrobnosti. Učenec (10 let) je prvi, ki je bil do ilustracij kritičen. Dokazal je, da je o dogodkih 

zmožen kritično razmišljati.  

Učenec (10 let) je po sistemu C. Bühler in S. Engelmann v Robinzonovi dobi. Ta doba traja 

med 9. in 11./12. letom. Otroke te starosti zanimajo knjige, ki pripovedujejo o resničnih 

dogodkih, odkritjih in raziskovanjih. Navdušujejo se nad junaškimi značaji, veliko pa je 

odvisno tudi od interesov, ki jih ima vsak posameznik. Po literarnoestetskem razvoju E. 

Schliebe-Lippert je ta učenec v dobi zunajestetskega dojemanja na tretji stopnji. Tretja stopnja 

je stopnja stvarnega in popolnoma samostojnega branja. Na tej stopnji se otroci, stari 9 in 10 

let, prvič zanimajo za knjige o fizikalnih in kemičnih eksperimentih, kljub temu pa še vedno 

radi berejo otroške zgodbe in pripovedke. Tudi Giehrl meni, da si otrok pri tej starosti želi 

razširiti obzorja, ima veliko željo po znanju, razvije pa tudi individualne specifične interese. To 

obdobje Giehrl označi za bolj razumsko, otroci o novih informacijah že začnejo razmišljati 

kritično. Pravi, da v tem času otroci zavračajo pravljice, ker vedo, da so neresnične. 

Navdušujejo se nad napetimi zgodbami, ki jih berejo predvsem površinsko. Večina jih bere 

zaradi novih informacij ali pa si le želijo krajšati čas. Pustolovske zgodbe so nadgradnja 

bralnega razvoja. Tudi tukaj (tako kot v pravljicah) je v ospredju literarni junak, ki na koncu 

doseže svoj cilj. Z njim se otrok identificira, mu pomaga razumeti svet, v katerem živi. 

Spoznava tudi, da svet odraslih ni popoln in ga skuša poglobljeno razumeti. A. Beinlichova 

teorija pravi, da je otrok od 9. do približno 12./13. leta v zrelem otroštvu ali predpuberteti. Tudi 

on je prepričan, da v tem času otroci najraje posežejo po pustolovski literaturi. Trdi, da imajo 

za poezijo malo zanimanja, zato pa ga kažejo več za mladinsko gledališče, lutke, časopise, 

revije … Beinlich opozarja, da je motivacija za branje primerne literature zelo pomembna, saj 

se otrok le tako lahko bralno razvija in krepi svoj razum (Kordigel, 1991).  
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UČENEC 7. RAZREDA (12 LET)  

Učenec T. S. G. pravi, da rad bere in ima rad pouk književnosti. K raziskavi je pristopil zelo 

samozavestno in odločno. Ob branju slikanice sem tudi pri njem opazila prehajanje iz ene strani 

na drugo, naprej in nazaj. Učenec je dobro opazoval slikanico in si v mislih hitro začel 

sestavljati zgodbo.  

Živela je punčka, ki je bila zdolgočasena. Živela je v hišici, okoli nje pa so bile vrtnice. V hiški 

je imela svoje pajacke in lutke, ki si jih je sama zašila. Sanjarila je, da bi lutke lahko oživele. A 

naenkrat so se vse lutke prebudile. Bile so vesele, žalostne, poskočne. Bila je zelo presenečena. 

Pomagale so ji s hišo, kuhale pospravljale in se zabavale. Ona pa je samo sedela, medtem ko 

so ji lutke prinašale hrano, ji pomagale pri hišnih opravilih. Vsi so se zabavali. Nato je oživel 

še poseben, bel pajacek, ki ji je prinesel rdečo vrtnico. Bila je presenečena. Pajacek ji je 

razlagal o zunanjem svetu, ona pa je zanimivo poslušala, ostale lutke so medtem zaspale. Malo 

je zaspala tudi ona in z njo pajacek. Ob noči je sanjarila o svojem belem pajacku. Zjutraj pa je 

bila žalostna, saj je videla, da se pajacek ne premika več. Razmišljala je o drobnih trenutkih, 

ki sta jih doživela skupaj. Naenkrat pa je pajacek spet oživel in se začel pogovarjati z njo. 

Punčka se je zelo razveselila. Nato je na vratih zagledala še malega palčka, ki ji je prinesel 

novo rdečo vrtnico.  

 

Analiza pripovedi učenca 7. razreda 

Število besed 190 

Število povedi 20 

 

Učenec slikanice ni poznal. V pripovedi je uporabil 190 besed in 20 povedi. Treme ni imel. 

Pripovedoval je srednje živo. Pravljični ton je bil manj izrazit. Motečih elementov 

pripovedovanja nisem opazila. Pripovedovanje je potekalo zelo gladko. Uporabljal je kratke in 

smiselne povedi.  Hitrost listanja in pripovedovanja je bila primerna. Najbolj zanimivo se mi je 

zdelo to, da je edini učenec, ki je opazil, da je punčka zdolgočasena. Iz pripovedovanja sem 

razbrala, da je učenec  opazil njeno izkoriščanje pajackov in nejevoljo, ki jo je kljub ugodju še 

vedno kazala. Učenec (12 let) je uporabil manj besed od mlajšega učenca (10 let), vendar je 

zgodbo lepo zaokrožil v celoto.  

Učenec (12 let) je po sistemu C. Bühler in S. Engelmann v junaški dobi. V tem času otroke 

zanimajo junaki, ki so moralni, pogumni in neustrašni. Ta interes izhaja iz psihološkega razvoja. 

V puberteti se otrok išče in si ustvarja podobo o sebi. Pogosto se znajde v konfliktnih situacijah, 

v katerih pa se znajdejo tudi neustrašni junaki. To jim daje upanja, da so na pravi poti, še 

posebej, če dvomijo vase. Po literarnoestetskem razvoju E. Schliebe-Lippert je ta učenec v dobi 

zunajestetskega dojemanja in sicer na četrti stopnji. Avtorica jo poimenuje faza senzacij. Otroci 

se v tem starostnem obdobju zanimajo za pustolovske knjige, potopise, romane, kič, trivialno 

književnost. Po Giehrlovi teoriji je učenec (12 let) na enaki stopnji kot prejšnji učenec (10 let). 

Obdobje je bolj razumsko in v ospredju je kritično vrednotenje književnih del. Otrok posega po 

delih, ki ga res zanimajo, z njimi si pomaga razumeti lastni jaz in svet okoli njega. Po teoriji A. 
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Beinlicha je učenec (12 let) še vedno v zrelem otroštvu ali predpuberteti. Še vedno je najbolj 

priljubljena pustolovska literatura. V tem času so močno kreativni. V pisnih izdelkih že izbirajo 

besede, uporabljajo pa tudi besedne zveze v prenesenem pomenu. Beinlich opozarja na pomen 

branja kakovostne literature, saj se otrok le tako lahko literarnoestetsko razvija in napreduje v 

bralnem razvoju (Kordigel, 1991).  

UČENEC 9. RAZREDA (14 LET) 

Učenec K. B. rad bere in ima rad pouk književnosti. Pravi, da ga tudi v prihodnosti zanima 

izobrazba v tej smeri.  

Nekega dne je živela punčka, ki je imela majhno hišico in zelo lep vrt. Rada je šivala igračke 

in se potem zelo zabavala. Nekega dne je zunaj deževalo, bila je zelo žalostna. Igračke so 

oživele in začele kričati, saj so imele zapičene bucike v različnih delih telesa. Imela je zelo 

veliko dela, zato so ji pomagale pri kuhinjskih opravilih in pospravljale. Punčka je samo ležala 

in uživala, ostali pa so delali. Nekega dne pride majhna igračka in ji podari rožico. Bila je zelo 

vesela. Pripovedovala ji je zgodbo, vse ostale igračke so že zaspale, ona pa je budno spremljala 

zgodbo. Zaspala je in sanjala, da je njena najljubša igračka umrla. Ko se je zbudila, je bila 

zelo žalostna in objokana. Igračka jo je potolažila in tako je bilo vse v redu. 

 

Analiza pripovedi učenca 9. razreda 

Število besed 131 

Število povedi 12 

 

Učenec slikanice ni poznal. Uporabil je 131 besed in 12 povedi. Imel je manjšo tremo, vendar 

je ob pripovedovanju izzvenela. Pripovedoval je mirno s srednje izrazitim pravljičnim tonom. 

Motečih mašil in predolgih premorov nisem opazila. Tempo listanja in pripovedovanja je bil 

primeren. Pripoved je potekala zelo gladko. Kljub manjšemu številu besed je učenec zajel 

bistvo slikanice ter kratko in jedrnato zaokrožil besedilo.  

Učenec (14 let) je po sistemu C. Bühler in S. Engelmann še vedno v junaški dobi. V tem času 

otroke zanimajo junaki, ki so moralni, pogumni in neustrašni. Ta interes izhaja iz psihološkega 

razvoja. V puberteti se otrok išče in si ustvarja podobo o sebi. Pogosto se znajde v konfliktnih 

situacijah, v katerih pa se znajdejo tudi neustrašni junaki. To jim daje upanja, da so na pravi 

poti, še posebej, če dvomijo vase. Po literarnoestetskem razvoju E. Schliebe-Lippert je učenec 

(14 let) prešel na dobo literarnoestetskega reagiranja in izbora, in sicer na prvo stopnjo. To je 

stopnja odkrivanja literarnoestetskih vrednot. V zgodnji fazi prve stopnje se otroci zanimajo za 

zgodovinske romane, balade, drame in umetne pravljice. Po Giehrlovi teoriji pa učenec (14 let) 

preide na stopnjo diferenciacije branja. Ta stopnja naj bi trajala nekje od 13./14. do 17. leta. 

Avtor govori o zametkih izoblikovane osebnosti posameznika. Vzporedno pa se razvija tudi 

bralna podoba, ki vodi k posameznemu tipu bralca. Ponovno daje veliko težo individualnim 

predispozicijam in okolju, v katerem je situiran. Pravi, da stimulativno okolje lahko izboljša 

predispozicije, ne more pa jih popolnoma zabrisati. V tem obdobju je ključen razvoj in 
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sposobnost globljega doživljanja in dojemanja. Jezikovni razvoj napreduje do te mere, da je 

sposoben izraziti svoje doživljanje. Gierhl meni, da mladega bralca v tej dobi zanima literatura, 

ki ustreza njihovemu emocionalnemu stanju. Po A. Beinlichu učenec med 13 in 14 letom preide 

v puberteto, ki traja nekje do 16., 17. leta. V tem času je pubertetnik razpet med dve ravni, in 

sicer realistično, ki jo izraža, in fantastično, ki jo skriva v sebi. Razpet je med sabo in svetom, 

zato išče nove rešitve. V tem obdobju imajo pomembno vlogo idoli. Literarne junake skušajo 

psihološko in poglobljeno razumeti. Interesi za literaturo so močno razpršeni, poveča se 

zanimanje za gledališče, še bolj za film. Beinlich pravi, da individualni bralni okus postaja vse 

bolj jasen in izrazit (Kordigel, 1991).  
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4 SKLEP 
 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi del teoretičnega dela 

predstavlja teorije o slikanicah, drugi del teoretičnega dela pa aplikacijo teorije Nodelmana 

(2003) in Nikolajeve (2003) na slovenske in tuje slikanice. V empiričnem delu nas zanima odziv 

mlajših in starejših bralcev (6–14 let) na slikanico Kajetana Koviča Pajacek in punčka.6  Ker 

gre za slikanico, ki nagovarja različne starostne skupine – je torej večnaslovniška – nas 

zanimata interpretacija in vrednotenje dela bralcev v različnih starostnih skupinah.  

Prvi raziskovalni cilj je bil ugotoviti, kako učenci različnih starosti vrednotijo slikanico Pajacek 

in punčka. Učenci različnih starosti različno doživljajo in vrednotijo književna dela. Drugi 

raziskovalni cilj je bil ugotoviti, kje so podobnosti in razlike pri vrednotenju in interpretaciji 

slikanice učencev v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Menim, da je bila vsaka 

posamezna pripoved primerna razvojnemu obdobju otroka. Največjo razliko, jezikovni 

napredek in globlje razmišljanje sem opazila med šestim in osmim letom. Giehrl (Kordigel, 

1991) pravi, da so ta leta za otroka zelo pomembna, saj oblikujejo svoj pogled na svet. Branje 

je v tem času še posebej pomembno, saj skupaj z besednim zakladom močno napreduje 

kognitivni razvoj, otrok razume pojave, ki jih prej ni. Otrok ima pri desetih letih bogatejši 

besedni zaklad, uporablja veliko pridevnikov, razmišlja kritično in poglobljeno. V tem času se 

razvija abstraktno mišljenje, otrok razvija svoje individualne interese. Tretji raziskovalni cilj je 

bil ugotoviti ter analizirati tip bralca, njegov besedni zaklad, interpretacijo in izkušenost. V 

puberteti (12 in 14 let) otrok že kritično vrednoti književna dela. Zanimajo ga morala, pogum, 

vse to pa spet izhaja iz razvojnih obdobij in psihološkega razvoja. Oba otroka (12 in 14 let) sta 

edina prepoznala čustva deklice. Opazila sta, da je deklica zdolgočasena in izkorišča svoje 

pajacke za različna opravila. Raziskovalne cilje sem dosegla. Rezultati raziskave so se lepo 

povezovali z razvojnim in psihološkim razvojem otroka v različnih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih po Kordiglovi (1991).  

Večina odraslih povezuje slikanico z mlajšimi otroki. Dejstvo je, da je slikanica kot knjižna 

zvrst usmerjena v otroško občinstvo. Pa vendar teoretiki, kot so Beckett, Nodelman, Scott, 

Sendak in Nikolajeva, vse bolj dokazujejo, da so nekatere slikanice bolj zapletene in 

kompleksne, kot se zdijo na prvi pogled. Manj izkušeni bralci se tako ne zavedajo zapletenosti 

slikanice, ki so jo že prebrali in uživali v njej. Starejši bralci pa zamudijo užitek branja slikanic, 

češ da je to literatura za otroke. Slikanica kot mojstrovina književnosti lahko nagovori tako 

otroka kot odraslega, ponudi pa jima enakopravnost v bralni izkušnji. Slikanice budijo 

domišljijo in lahko, če jim to dopustimo, naučijo kaj novega tako otroke kot odrasle. Kot 

odrasli, starši, vzgojitelji in učitelji prek slikanic prenašamo svoje poglede na svet na mlajše 

generacije in jih s tem tudi nezavedno vzgajamo. Malokdo se zaveda, da so otroci ogledalo 

družbe. Družba, v kateri živimo danes, pa ni ravno blesteča. Postala je zaprta sama vase, 

netolerantna, polna strahov in predsodkov. Brez pravih razlogov smo krivični do sveta, ki nam 

ponuja toliko različnih barv in odtenkov. Na tem mestu pa se pojavlja vprašanje: so slikanice 

                                                           
6 KOVIČ, Kajetan: Pajacek in punčka/Kajetan Kovič; [ilustrirala] Jelka Reichman. – 3. natis. – Ljubljana : 

Mladinska knjiga, 2011. – (Zbirka Velike slikanice) 
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res namenjene le otrokom? Tudi odrasli se moramo kdaj pa kdaj zazreti vase, stopiti korak nazaj 

in se vprašati, kaj je res pomembno. Kot odgovorni odrasli se moramo vsak dan spraševati, 

kakšen jutri si želimo in kakšno sled želimo pustiti za seboj. Ob vsem tem vrvežu in hitenju 

pozabljamo na tiste prave vrednote, ki štejejo. Pozabljamo na vrednote, na katere so nas v 

otroštvu opozarjale slikanice.  
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