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Povzetek 

Magistrsko delo obravnava španska otroška in mladinska književna besedila, prevedena v 

slovenščino, in izbrana slovenska besedila, ki jih je mogoče primerjati z njimi glede na 

motivno-tematski vidik, omogočajo pa tudi lažjo umestitev prevodov v slovenski kulturno-

literarni kontekst. 

V nalogi je podrobneje predstavljen model analize besedil, ki ga je razvila španska 

znanstvenica Gemma Lluch (2003, 2004). Gre za tridelni model analize mladinskih 

književnih besedil, ki je primeren za analizo proznih besedil. Z uporabo tega modela je 

primerjava prevedenih španskih in izbranih slovenskih besedil preprostejša, saj je jasno 

strukturiran in so posamezni pojmi natančno opredeljeni. Besedila so obravnavana s treh 

vidikov: komunikacija, obravnava parabesedilnih elementov in struktura besedila. Ta pristop 

je novost predvsem v tem, da združi klasične elemente literarne analize z novejšimi teorijami 

in pristopi. 

V nadaljevanju je predstavljena analiza izbranih prevedenih španskih otroških in mladinskih 

besedil in njihovih slovenskih vzporednic. Analiza je prirejena po modelu Llucheve, vključuje 

tudi nekaj elementov, ki v izvirnem modelu niso posebej poudarjeni (kulturno-specifični 

elementi, analiza elementov slik pri slikanicah). 

Primerjava prevedenih besedil in njihovih slovenskih vzporednic kaže, da so književna dela 

med seboj zelo različna. Čeprav so bila izbrana glede na motivno-tematski vidik, so razlike 

velike. V nekaterih primerih so kakovostnejša prevedena dela, v drugih izbrane slovenske 

vzporednice. 

Predstavljena so tudi didaktična priporočila, v katerih so nanizane nekatere zamisli za uporabo 

prevedenih španskih mladinskih besedil pri pouku v osnovni šoli in v okvirih 

bibliopedagoških ur. 

Prevedena španska mladinska književnost je področje, kjer ostaja še veliko vprašanj in tem, ki 

bi jih lahko raziskali, npr. književna dela južnoameriških avtorjev. 

 

 

Ključne besede: španska mladinska književnost, slovenska mladinska književnost, 

primerjalna analiza literarnega dela, primerjalna analiza specifičnih kulturnih elementov, 

didaktična priporočila 

 

 

 

 



 
 

Summary 

 

Master's thesis deals with the Spanish children's and youth literary texts, translated into 

Slovenian, and selected Slovenian texts, which can be compared with respect to the motive-

thematic aspect. That also allowes an easier placement of translations into Slovenian cultural 

and literary context. 

The thesis presents in detail a model of text analysis, developed by Spanish scientist Gemma 

Lluch (2003, 2004). It is a three-part model for the analysis of youth literary texts, which is 

suitable for the analysis of prose texts. Using this model, the comparison of Spanish and 

translated selected Slovenian texts is simpler, since it is clearly structured and individual 

notions are precise. The texts are discussed from three aspects: communication, reading 

paratextual elements and structure of the text. This approach is new, because it combines 

classical elements of literary analysis with contemporary theories and approaches. 

What follows is an analysis of selected translations of Spanish texts for children and youth 

and their Slovenian parallels. The analysis is adapted from the model of Gemma Lluch, and 

also includes some elements that in the original model has not been specifically highlighted 

(cultural-specific elements, elements of image analysis in picture books). 

Comparison of translated texts and their Slovenian parallels shows that literary works are very 

different. Although they were selected according to the motive-thematic perspective, the 

differences are large. In some cases, it shows higher quality of translated work in other 

selected Slovenian parallels are better. 

It also presents didactic recommendations, which have been laced with some ideas for using 

translated Spanish texts of youth in the classroom in primary school and within 

bibliopedagogical hours. 

There are still many questions and issues that could be explored in the field of translated 

Spanish literature, for example. Latin American literary works and authors. 

 

 

Keywords: Spanish children's literature, Slovenian children's literature, comparative analysis 

of a literary work, analysis of culture-specific elements, didactic recommendations 
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Uvod 

Magistrsko delo obravnava španska otroška in mladinska književna besedila, prevedena v 

slovenščino, in izbrana slovenska besedila, ki jih je mogoče primerjati z njimi glede na 

motivno-tematski vidik, omogočajo pa tudi lažjo umestitev prevodov v slovenski kulturno-

literarni kontekst. Pri nas španska mladinska književnost kljub bogatemu korpusu ni zelo 

znana, zato jo prevodi približujejo in umeščajo v slovenski književni prostor tako, da je 

mogoče besedila uporabiti pri pouku književnosti, predvsem v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju osnovne šole.  

V nalogi je predstavljen model analize mladinskih književnih besedil, ki je primeren za 

analizo proznih besedil. Razvila ga je španska znanstvenica Gemma Lluch. Na podlagi tega 

modela je primerjava prevedenih španskih besedil in izbranih slovenskih besedil preprostejša, 

saj je jasno strukturirana in so posamezni pojmi natančno opredeljeni. Pri obravnavi besedila 

gre za obravnavo s treh vidikov: komunikacije, obravnave parabesedilnih elementov in 

zgradbe besedila. Ta pristop je novost predvsem v tem, da združi klasične elemente literarne 

analize z novejšimi teorijami in pristopi. Model analize je prilagojen tako, da je primerljiv z 

ustaljenim načinom analize književnih besedil pri nas. 

V nalogi so obravnavana prevedena španska mladinska književna besedila avtorjev, ki 

izhajajo iz Španije in so izšla do leta 2011. Ker je Španija v zgodovini kolonizirala velik del 

Južne Amerike, je tudi tam nastal obsežen književni korpus besedil, napisanih v španskem 

jeziku, vendar bo ta predmet nadaljnjih raziskav. Osredotočenje na (evropsko) špansko 

mladinsko književnost se je zdelo smiselno s praktičnega vidika, saj je geografsko bližja. 

Predstavljena v slovenščino prevedena književna besedila niso splošno znana, nekatera tudi v 

Španiji ne. Na izbor teme je vplivalo več dejavnikov, najpomembnejše pa je, da kljub čedalje 

večjemu zanimanju mladih za španski jezik v Sloveniji ni pregleda, v katerem bi bila zajeta 

prevedena mladinska književna besedila, ki so na voljo. Španski jezik se čedalje bolj 

uveljavlja tudi kot eden izbirnih jezikov v osnovni šoli, zato je potreba po celovitem pregledu 

prevedenih mladinskih književnih besedil toliko večja. V mladinskih književnih delih, 

prevedenih v slovenščino, se kažejo drugačnost, a tudi podobnosti. Specifičnost se kaže v 

drugačnem, hkrati zanimivem načinu razmišljanja, kar velja predvsem za zahtevnejša 

besedila, ki pogosto vsebujejo kulturnospecifične elemente, vezane na špansko zgodovino in 

pokrajino. Podobnosti so v opisih vsakdanjega življenja in kulture. Zanimivo je primerjati ta 

dva vidika del z deli, ki so nastala pri nas.  

Zanimivo pri prevedenih španskih mladinskih književnih besedilih je, da nekatera izmed njih 

v temelju sploh niso namenjena mladinskim bralcem. Tak zgled je delo Alfanhui, ki je izšlo 

pri založbi Mladinska knjiga v zbirki Odisej. V Španiji je to roman za odrasle, saj je zelo 

zahtevno čtivo. V slovenščini so ga uvrstili med mladinsko književnost, kar je verjetno 

povezano z načinom prenosa besedila v naš jezik.  

Z uporabo brskalnika Cobbiss-Opac se pri vnosu iskalnih pogojev: jezik izvirnika španski; 

knjige; koda za predvidene uporabnike A, B, C, D ali E, izpiše seznam zadetkov, ki vsebuje 

122 knjig. Seznam je vključen med priloge (priloga 1). 
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Knjige lahko razdelimo v štiri skupine:  

 poučne knjige,  

 knjige, ki so jih napisali neevropski avtorji,  

 knjige, prevedene iz španščine, katerih avtor ni znan ali niso znani avtorjevi podatki,  

 dela evropskih španskih avtorjev.  

 

Od 122 knjig, ki so prikazane kot zadetki v sistemu Cobiss, je le 27 knjig takih, ki so 

uporabne za analizo v tem magistrskem delu.  

 

 

Diagram 1: Prikaz količine knjig, prevedenih iz španščine, po skupinah bralcev.  

Oznaka ne EU pomeni, da avtorji niso Evropejci. 

 

Dela, ki so na voljo, niso reprezentativna in ne predstavljajo vrhuncev španske otroške in 

mladinske književnosti. V predstavljeni izbor niso vključena besedila, ki so izvorno španska, 

a so bila prevedena iz drugih jezikov, na primer nemščine (dela Arcadia Lobata) ali 

angleščine (Kravica Katka). V izbor pa so vključena besedila, katerih jezik izvirnika je 

katalonski, galicijski ali baskovski, saj so tudi ta del španske književnosti.  

Barbara Pregelj, slovenska znanstvenica in prevajalka, je v svojem članku (2012) predstavila 

bibliografijo doslej prevedenih mladinskih književnih besedil in zapisala: »Po podatkih iz 

Cobissa (ta pa je ravno tukaj najmanj zanesljiv, saj priredbe večinoma ne nastajajo 

neposredno iz španščine) so največkrat prirejeni (in dramatizirani) avtorji Jaume Cela, Braulio 

Llamero in Sánchez Silva, čigar Marcelino je tudi največkrat izdano besedilo v slovenščini. 

Zaradi tega brez pretiravanja lahko zapišem, da velja besedilo Sánchez Silve glede na število 

izdaj za najbolj reprezentativno besedilo španske mladinske književnosti, število njegovih 

knjižničnih izposoj pa je sicer nizko.« (Pregelj, 2012). 

V svoji analizi je nadaljevala: »Verjetno najzanimivejši del seznama so slikanice. Večkrat 

slikanice niso prevedene neposredno iz španščine, kot je med drugim razvidno tudi iz 

naslovov v jeziku izvirnika, ki so navedeni pri Arcadiu Lobatu, enem najbolj cenjenih 

španskih ilustratorjev, ustvarjalcu kakovostnih avtorskih slikanic. To je problematično tudi, 

ker je Lobato eden redkih španskih avtorjev, ki so vključeni v slovenska osnovnošolska berila 
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(odlomek njegove Čarobne krogle denimo najdemo v berilu za drugi razred osnovne šole Čez 

mavrico po pravljico).« (Pregelj, 2012).    

Ob tem je pomemben tudi podatek, da je v Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (1998, 

2002, 2011) vključeno le eno prevedeno špansko besedilo: gre za odlomek iz romana Don 

Kihot iz Manče, pisatelja Miguela Cervantesa, ki je besedilo za odrasle.  Predlagajo ga v 8. 

razredu.  
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1 Teoretični del 

 

1.1 Kratka geografska in zgodovinska predstavitev Španije 

Kraljevina Španija je obmorska država na jugozahodu Evrope, na Iberskem polotoku, deli pa 

si ga s Portugalsko na zahodu in Gibraltarjem na jugu. Na severovzhodu prek gorske verige 

Pireneji meji na Francijo in Andoro. Kraljevina Španija vključuje Balearske otoke v 

Sredozemskem morju, Kanarske otoke v Atlantskem oceanu in mesti Ceuta in Melilla v 

Španski Severni Afriki. Uradni jezik je španščina, ki ji Španci rečejo tudi kastiljščina, poleg 

tega pa so v Španiji, v posameznih pokrajinah, uradni tudi katalonski, aragonski, baskovski in 

galicijski jezik. Katalonija in Baskija imata status posebnih avtonomnih dežel. 

Prvotni prebivalci tega ozemlja so bili Iberi, Liguri in Kelti. V 3. st. pr. n. št. so oblast prevzeli 

Kartažani. V 5. st. je bila na tem ozemlju vizigotska država, ki so jo leta 711 uničili Arabci in 

ustanovili Kordovski kalifat. Ta se je močno skrčil, ko so leta 1085 izgubili Toledo, odločilna 

pa je bila izguba Grenade leta 1492. Ko je potekala t. i. rekonkvista, boj proti kalifatu, so 

nastale fevdalne države Leon, Navarra, Kastilja, Aragonija, Katalonija in na zahodu 

Portugalska, ki se od 12. st. razvija samostojno. Kastilja in Aragonija sta se leta 1469 združili 

ob poroki Izabele Kastiljske in Ferdinanda Aragonskega. Ob odkritju Amerike, ki sta ga 

podprla Izabela in Ferdinand, si je država tudi finančno opomogla. Španija je zasedla 

Nizozemsko, Belgijo, pomembna oporišča pa so postala tudi Gibraltar, Milano, Neapelj in 

Sardinija. 

V bojih za nasledstvo je Španija izgubila Nizozemsko, Belgijo, Milano, Neapelj in Sardinijo. 

V letih od 1810 do 1824 so se osamosvojile španske kolonije v Južni Ameriki, Kuba nekoliko 

pozneje (1898, od leta 1902 tudi uradno priznana neodvisnost). Med Špansko-ameriško vojno 

leta 1898 je Španija izgubila Kubo, Filipine in Portoriko.  

 

Med 1. svetovno vojno je bila Španija nevtralna, po vojni pa je nastopila huda gospodarska 

kriza, zato je leta 1925 general Primo de Rivera izpeljal državni udar in ustanovil vojaško-

monarhistično diktaturo. Ta se je končala leta 1930 z njegovim odstopom. Zaradi težkih 

ekonomskih in socialnih razmer, nemirov še ni bilo konec. Leta 1936 se je začela 

državljanska vojna in je trajala do leta 1939. General Franco je takrat prevzel oblast, uvedel 

diktaturo in pristopil k Silam osi. Čeprav so bili uradno nevtralni, so med 2. svetovno vojno 

podpirali Nemčijo, tako da so prispevali orožje in prostovoljce. General Franco je umrl leta 

1975, nasledil ga je kralj Juan Carlos, ki Španijo vodi še zdaj.  

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Iberski_polotok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Portugalska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorska_veriga&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pireneji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Andora
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kraljevina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Balearske_otoke&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemsko_morje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kanarski_otoki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Atlantski_ocean
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceuta&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Melilla&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Severna_Afrika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Afrika
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1.2 Opis razvoja španske književnosti s poudarkom na razvoju španske mladinske 

književnosti 

Prvo znano literarno besedilo je bila pesnitev El Cid Campeador (Cid Bojeviti) iz 12. stoletja. 

Literarna dela, ki so nastajala v tistem času, so bila vezana na verske in zgodovinske vire, 

pogosti so bili prevodi in priredbe.  

Prvo ohranjeno besedilo, ki je namenjeno vzgoji in poučevanju, je iz leta 1335, El conde 

Lucanor o Libro de Patronio (Grof Lucanor ali Patronijeva knjiga), napisal pa ga je Don 

Juan Manuel (1282–1348). Značilnost takratne mladinske književnosti je bila, da je bila 

namenjena prav določenim bralcem: privilegiranim, bogatim, največkrat kraljevega rodu. 

Poudarjeno je bilo moraliziranje. Rauimondo Lulio, takrat znani pripovednik, je v istem času 

napisal Ars puerilis (Otroška umetnost), ki pa je bila namenjena predvsem učiteljem in je bila 

napisana v latinščini. 

Naslednja, namenjena tudi otrokom, je bila Exemplario contra los engaños y peligros del 

mundo (Knjiga primerov proti težavam in nevarnostim sveta). Izšla je leta 1493. Pomembna je 

bila tudi Isopete historiado (Ezopove basni), ki je izšla leta 1489. Obe knjigi sta zgodovinsko 

pomembni, saj sta bili slikovno opremljeni, obe imata tudi uvod, ki je namenjen  mlademu 

bralcu, ne odraslemu, kar je za tiste čase in razmere nekaj povsem novega.  

Z razvojem tiska so postale knjige namenjene širšemu krogu uporabnikov in precej bolj 

dostopne kot kdaj prej. 

V renesansi so se precej razširili različni abecedniki in slovnice. Znani so bili s skupnim 

imenom Christus (Kristus), saj je bila ta beseda natisnjena na vseh teh knjigah na prvi strani. 

Navadno so vsebovale katero od Ezopovih basni.  

Vsa renesančna književnost ni bila didaktična, v tistem času je nastalo tudi delo La vida de 

Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (Lazarček s Tormesa in njegove zgode 

in nezgode), 1553, ki je še vedno eno najbolj znanih del v španski književnosti. Gre za delo, 

namenjeno odraslim bralcem. 

Izjemno pomemben je tudi roman El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha (Veleumni 

plemič Don Kihot iz Manče), ki ga je leta 1605 napisal Miguel de Cervantes Saavedra (1547–

1616). To literarno delo je bilo napisano za odrasle, a je pozneje ponekod dobilo status 

mladinske književnosti, predvsem zaradi predelav besedila.   

Skupaj s klasicizmom se je v Franciji pojavilo razlikovanje med  dobo otroštva in odraslosti, 

kar sta v svoja dela vključila tudi francoska avtorja François Rabelais (1494–1553) in Michel 

de Montaigne (1533–1592). Oba sta močno vplivala na avtorje literarnih del v Španiji. Tako 

so tudi španski avtorji prilagodili besedišče in zahtevnost mlajšim bralcem, nastajale so tudi 

zabavne vsebine. Še bolj so na razvoj mladinske književnosti vplivali Basni (1668) Jeana de 

La Fontaina (1621–1695) in dela Jean-Jacquesa Rousseauja (1712–1778). V kombinaciji 

zabavnega besedila z moralnim naukom sta avtorja vplivala predvsem na razvoj pravljic 

(fable). Pesnik Tómas de Iriarte (1750–1792) je leta 1782 napisal delo Fábulas literarias 

(Literarne basni), pomembno je tudi delo Félixa Maríe de Samaniega Zabala (1745–1801), ki 

http://es.wikipedia.org/wiki/1494
http://es.wikipedia.org/wiki/1553
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je napisal Fabules morales (Moralne basni, 1781). To delo velja za dober približek jeziku, 

primernemu tudi za otroke. 

Značilne in izvirne za Španijo so aleluje (aleluyas). To so bile najprej sličice z versko 

vsebino, ob katerih je bil kratek moralni nauk ali molitev. Množično so jih tiskali in delili 

otrokom ob različnih verskih svečanostih. Podobice so se pozneje razvile v manjše brošure, 

kot prej lističi s sliko in kratkim besedilom, in so predstavljale več slik in več besedila. 

Pogosto so ta besedila predstavljala življenje katerega od svetnikov, pozneje so imela tudi 

pedagoški nauk. Ob razvoju otroške periodike so bile aleluje pomemben del vsake izdaje za 

otroke. 

V 19. stoletju se je v Španiji razvila otroška periodika. Leta 1798 je začela izhajati La gaceta 

de los niños (Otroška revija), v kateri so svoja dela, poezijo in prozo objavljali tudi takrat 

priznani avtorji, kot sta José Zorrilla (1817–1893) in Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814–

1873). Čeprav so mladinski časopisi v Španiji izhajali kar nekaj časa, so šele konec stoletja 

postali primerljivi z revijami in časopisi iz drugih evropskih dežel. Okrog leta 1850 so postali 

tudi španski otroški časopisi in ilustrirane revije polni pravljic, pesmi, ugank in šal.   

Leta 1859 je Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber y Larrea, 1796–1877) izdala zbirko 

zgodb, pregovorov in iger z naslovom Cuentos, oraciones, advinanzas y refranes populares e 

infantiles (Zgodbe, pripovedi, nasveti in popularni ter otroški refreni). Z njimi je utemeljila 

načrtno zbiranje in izdajanje književnosti, namenjene le otrokom. V tistem času se je kot 

posebnost uveljavila tudi založniška hiša Calleja in se specializirala za izdaje in priredbe 

slavnih pravljic (Peraultovih, Grimmovih, Andersenovih).  

V 20. stoletju so nastali novi, inovativni pristopi ter z uporabo novih tehnik in stališč 

spremenili mladinsko književnost. Razvila se je tudi mladinska poezija, za otroke sta pisala 

tudi Federico García Lorca (1898–1936) in Rafael Alberti Merello (1902–1999).  

Pred špansko državljansko vojno sta se posvetila pisanju za otroke Salvador Bartolozzi Rubio 

(1882–1950), ki je najbolj znan po prevodu Collodijevega Ostržka, in Elena Fortun 

(Encarnacion Aragoneses Urquijo, 1886–1952), ki je zaslovela s serijo knjig o Celii. Pri 

pisanju je upoštevala otroško psihologijo in igrivo opisala dogodivščine deklice Celie. Knjige 

o Celii predstavljajo mladinsko književnost v njenem pravem pomenu: gre za besedila, ki so 

bila napisana zato, da se otroški bralci ob njih zabavajo in uživajo.  

Španska državljanska vojna (1936–1939) je kulturni razvoj, s tem tudi mladinsko književno 

produkcijo, močno upočasnila. K temu je pripomogla tudi cenzura, povezana z razmerami v 

državi. Na območju Kastilje se je razvoj počasi nadaljeval, na drugih območjih pa je zastal. 

Ponovni razvoj mladinske književnosti se je začel po letu 1960. Z obnovo monarhije po smrti 

generala Franca leta 1975 se je začel ponoven razcvet mladinske književnosti in Španije kot 

celote na vseh področjih.  

Leta 1958 so ustanovili sklad za knjižno nagrado premio Lazarillo. Ta nagrada je namenjena 

ustvarjalcem na področju otroške in mladinske književnosti in je ena najprestižnejših 

književnih nagrad v  Španiji, skupaj z nagrado doncel, ki pokriva isto področje. Takrat je bilo 
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prvič objavljeno delo Marcelino, pan y vino (Marcelino, kruh in vino), ki ga je leta 1952 

napisal José María Sánchez Silva (1911–2002). Za to delo je avtor prejel tudi Andersenovo 

nagrado za mladinsko književnost leta 1968.  

V šestdesetih letih so izstopale predvsem avtorice: Carmen Kurtz (1911–1999), ki je napisala 

serijo del o Oscarju, Ana María Matute (rojena 1925), pomembna je tudi Montserrat del Amo 

(rojena 1937).  

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je pri pisanju in v založništvu mogoče zaznati tuje 

vplive, predvsem del Michela Endeja in Gianija Rodarija. Njun vpliv je mogoče prepoznati v 

delih Consuele Armijo (1941–2011) in Juana Manuela Gisberta (rojen 1949). V besedilih so 

se pojavljale novosti. Knjižna besedila niso več vezana na tradicijo, temveč uporabljajo 

pisatelji nove pristope, kot so introspekcija, različni pogledi na dogajanje, več ravni 

dogajanja, kar do tedaj ni bila navada.  

Drugi pomembnejši avtorji so: Antoniorrobles (Antonio Joaquín Robles Soler, 1895–1983), 

ustanovitelj revije El perro, el ratón y el gato (Pes, miš in maček, 1930–1931), avtor 

mladinskih romanov Hermanos monigotes (Samostanski bratje, 1935) in La bruja doña Paz 

(Čarovnica, gospa Paz, 1960). 

Borita Casas (Liboria Casas Regueiro, 1911–1999) je najbolj znana po liku Antoñita la 

fantastica (Antoñita fantastična), ki jo je ustvarila v nizu radijskih oddaj. Lik Antoñite so 

kmalu prenesli tudi na papir in izdali veliko knjig, nekatere so tudi v obliki stripa. Lik je bil 

popularen vse od leta 1948 do 1973, ko je izšla zadnja knjiga iz zbirke. 

Elvira Lindo (Elvira Lindo Garrido, rojena 1962) je španska pisateljica, znana predvsem po 

seriji knjig o Manolitu, prva iz zbirke je bila Manolito Gofas (Klepetavi Manolito, 1994). 

Napisala je tudi več zgodb o Oliviji, prva je izšla leta 1996 – Olivia y la carta a los Reyes 

Magos (Olivija in pismo Svetim trem kraljem). 

Miguel Ángel Pacheco (Miguel Ángel Fernández-Pacheco, rojen 1942) je pisatelj in ilustrator. 

Za svoja dela je prejel več nagrad, in sicer za literarno in likovno ustvarjanje, med njimi tudi 

nacionalno nagrado za najboljše mladinsko literarno delo leta 2001. 

Emilio Pascual (Emilio Pascual Martín, rojen 1948) je pisatelj in literarni kritik. Napisal je 

več besedil, za svoje delo je prejel tudi več nagrad, leta 2000 tudi nacionalno nagrado za 

najboljše mladinsko literarno delo. 

V novejšem času izstopajo še Antonio Rodríguez Almodóvar (rojen 1941),  Jordi Sierra i 

Fabra (rojen 1947), Agustín Fernández Paz (rojen 1947), Gustavo Martín Garzo (rojen 1948), 

Mariasun Landa (rojen 1949), Alfredo Gómez Cerdá (rojen 1951), Miquel Desclot (rojen 

1952) in Eliacer Cansino Macías (rojen 1954). 

Poleg pisateljev so za otroško in mladinsko književnost pomembni tudi ilustratorji, med njimi 

najbolj izstopajo Arcadio Lobato (rojen 1955), Carmé Solé (rojena 1944), Alfonzo Ruano 

(rojen 1949), Miguel Calatayud (rojen 1942), Alicia Cañas (rojena 1957) in Javier Serrano 

(rojen 1946). Nekateri izmed njih zgodbe napišejo in tudi ilustrirajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rodr%C3%ADguez_Almod%C3%B3var
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Fern%C3%A1ndez_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Mart%C3%ADn_Garzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariasun_Landa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_G%C3%B3mez_Cerd%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Desclot
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliacer_Cansino_Mac%C3%ADas
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K razvoju mladinske književnosti so prispevale tudi različne fundacije, ki so namenjene 

spodbujanju literarne produkcije in branja.  

Pomembnejše literarne nagrade ustvarjalcem mladinske književnosti so Andersenova nagrada, 

ki jo podeljuje Ibby (v Španiji Oepli), v sodelovanju z njimi pa podelijo tudi premio Lazarillo, 

(poimenovali so jo po Lazarčku s Tormesa in velja za najprestižnejšo nagrado na področju 

mladinske in otroške književnosti v Španiji).  Poleg nje je uveljavljena tudi Barcoa de vapor 

(parnik, podeljuje jo založba Grupo SM, imenuje se po eni izmed njihovih knjižnih zbirk), 

poleg nje pa še veliko nagrad, namenjenih ustvarjalcem v posameznih jezikih. Pomembna je 

tudi že prej omenjena nagrada  premio doncel, ki je leta 1961 nasledila in nadomestila leta 

1957 ustanovljeno premio nacional del frente de juventudes para libros infantiles. Premio 

Lazarillo in premio doncel sta namenjeni nagrajevanju dosežkov na področju otroške in 

mladinske književnosti. Razlikujeta se v tem, da slednjo podeljuje neodvisna strokovna 

skupina, Lazarillo pa je nagrada, ki je v temelju povezana z založniki.  

 

1.3 Kratek opis razvoja slovenske mladinske književnosti 

Prvi ohranjeni zapisi v slovenskem jeziku segajo v 11. stoletje (Brižinski spomeniki, 972–

1039). Gre za besedila, vezana na liturgijo – različne molitve, pridige, cerkvene pesmi. Z 

reformacijo smo dobili tudi prvo tiskano knjigo (Katekizem in abecednik, Primož Trubar, 

1550) in kmalu za tem tudi prevod Biblije (Jurij Dalmatin, 1584). Prva, tudi otrokom 

namenjena književna dela so bila namenjena opismenjevanju, poučevanju in vzgoji. 

Leta 1848 je začel izhajati časopis Vedež in je bil namenjen otrokom. Izhajal je dve leti, do 

leta 1850. Za njim je leta 1871 začel izhajati Vrtec, in sicer vse do leta 1945. Najprej so bile 

vsebine predvsem poučne, z razvojem pa je bilo čedalje več tudi literarnih del, povečal se je 

tudi pomen ilustracij.  

Za začetnika slovenske mladinske književnosti velja Fran Levstik (1831–1887). Prvi zares 

pomemben avtor slovenske mladinske književnosti pa je pesnik Oton Župančič (1978–1949). 

Njegova pesniška zbirka Pisanice (1900) pomeni mejnik v ustvarjanju mladinske 

književnosti. Je prva pesniška zbirka na Slovenskem, namenjena mladim bralcem. Za njo so 

izšle še tri, zadnja je bila Ciciban (1915). Poleg njega so se v predvojnem obdobju uveljavili 

tudi pisatelj Fran Milčinski (1867–1932), pesnica Anica Černej (1900–1944), pesnik Srečko 

Kosovel (1904–1926), pisatelj Josip Ribičič (1886–1969), pisatelj France Bevk (1890–1970), 

pisatelj Prežihov Voranc (1893–1950), pisatelj Tone Seliškar (1900–1969). Zadnji trije so 

svoja dela objavljali tudi v povojnem obdobju. 

Leta 1945 je začela izhajati revija Ciciban: revija za najmlajše, ki je namenjena le otrokom. V 

njej so že od začetka bogate ilustracije, veliko literarnih del, del pa je namenjen tudi 

izobraževanju. Revija je še vedno aktualna, izhaja vsak mesec. 
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Slika 1: Otroška revija Ciciban,1945. 

Avtorjev, ki so se začeli uveljavljati takrat in do leta 1990, je veliko. Odkrivali so nove 

zakonitosti izražanja, približali so se bralcem v razmišljanju. Med pesniki so pomembni Saša 

Vegri (1934–2010), Tone Pavček (1928–2011), Niko Grafenauer (rojen 1949). Med pisatelji 

Kristina Brenkova (1911–2009) in Ela Peroci (1922–2001). 

Po letu 1990 se je razvoj obrnil v novo smer. Avtorji pogosto pišejo o problemski tematiki, ki 

je izrazitejša tudi zaradi aktualnih družbenih sprememb. Pomembnejši avtorji so pesnik Boris 

A. Novak (rojen 1951), pesnica in pisateljica Bina Štampe Žmavc (rojena 1951), pisateljica 

Desa Muck (rojena 1955), pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza (rojen 1955), pisatelj 

Primož Suhodolčan (rojen 1959), pisateljica Janja Vidmar (rojena 1962), pisateljica in pesnica 

Anja Štefan (rojena 1969) in drugi. 

 

 

1.3.1 Primerjava razvoja mladinske književnosti v Španiji in pri nas 

 

Španija čas Slovenija čas 

  Brižinski in drugi 

spomeniki 

10. in 11. 

stoletje 

Cid Bojeviti, prva 

ohranjena zapisana 

epska pesnitev 

12. 

stoletje 

  

prvo didaktično 

besedilo 

1335   

Lazarček s Tormesa in 

njegove zgode in 

nezgode 

1553 Katekizem in 

abecednik 

1550 

Veleumni plemič Don 

Kihot iz Manče 

1605   

  Županova Micka 1790 

Prvi časopis za otroke: 

[La gaceta de los ninos] 

 

 

Caleja, založba 

1798 

 

 

 

začetek 

19. 

stoletja 

 

 

Vedež: slovenski 

mladinski časopis 

 

 

 

 

 

1848–

1850 
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Fran Levstik: 

Otročje igre v 

pesencah 

 

1880 

 

 

Elena Fortun: Celia 

 

 

1934 

Fran Milčinski: 

Pravljice 

 

1911 

  prva svetovna vojna 1914–

1918 

  Ustanovitev 

Kraljevine SHS 

1918 

španska državljanska 

vojna 

1936–

1939 

druga svetovna 

vojna 

 

 

nastanek Jugoslavije 

1939–

1945 

 

 

1945 

smrt generala Franca 1975   

  osamosvojitev 

Republike Slovenije 

1991 

 

Tabela 1: Časovna primerjava razvoja španske in slovenske književnosti z nekaterimi 

pomembnejšimi (zgodovinskimi) mejniki. 

 

V Španiji in pri nas so nastala prva besedila v domačem jeziku med 10. in 11. stoletjem. 

Španska književnost je bogatejša, ima večji nabor besedil in spada med osrednje književnosti. 

Mladinska književnost se je v obeh deželah razvijala podobno, le da se je razvoj pri nas 

navadno začenjal nekoliko pozneje. Prva besedila, ki še niso zares književna, so didaktična in 

spadajo v 15. in 16. stoletje. Otroška periodika se je začela razvijati v 18. stoletju, pri njej pa 

so sodelovali takrat uveljavljeni pesniki in pisatelji (pri nas Vedež, 1848–1850). 

Povsod po Evropi, tudi v Španiji in pri nas, sta začetek in prva polovica 20. stoletja povezana 

z vojno. Politično dogajanje pri nas s prvo svetovno vojno, združitvijo v Jugoslavijo in drugo 

svetovno vojno, v Španiji pa z državnim udarom in državljansko vojno, ki se je končala pred 

drugo svetovno vojno. V Španiji je bil razvoj mladinske književnosti upočasnjen, tudi v 

povojnem času, saj politične razmere niso omogočale razvoja. V Sloveniji je nekoliko 

drugače, a je v mladinskih besedilih kljub temu občutiti tudi politične vplive (zlasti do sredine 

sedemdesetih let, ko je nastalo precej t. i. partizanskih knjig, v katerih so opisane vojne 

izkušnje, pisali so jih tudi nekateri najbolj priznani  avtorji, Tone Seliškar (1900 – 1969), 

France Bevk (1890 – 1970), Ivo Zorman (1926 – 2009) in drugi).  

V osemdesetih letih se je mladinska književnost v obeh deželah razvijala pospešeno, nastopilo 

je veliko mladih inovativnih avtorjev, ta razvoj pa še traja. 

Barbara Pregelj (2012) opozarja, da sta statusa slovenske in španske književnosti v svetovnem 

merilu popolnoma drugačna. Slovenska književnost spada med periferne, odvisna je od 

prevodov, španska pa ima svojo dovolj veliko produkcijo, da je prevodov manj. Prevodi, ki 

so, so v Španiji vezani predvsem na osrednje književnosti (angleška, nemška).  
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1.4 Teoretična izhodišča analize književnih besedil 

1.4.1 Opredelitev pojma mladinske književnosti 

V leksikonu Literatura je pojem mladinska književnost določen takole: »Mladinska 

književnost je književnost, ki je po temi, snovi in obliki primerna otrokom oziroma mladini in 

izhaja iz vživljanja odraslega ustvarjalca v mladega bralca oz. otroštvo; glede na starost 

naslovnika se deli na otroško književnost in mladinsko književnost v ožjem pomenu besede, 

tj. najstniško književnost. Vanjo sodijo dela, napisana posebej za mlade bralce, nemladinska 

dela, ki so sčasoma postala mladinska ter priredbe in predelave del.« (Leksikon Literatura, 

2009, str. 243) 

Mladinska književnost je pojem, ki ni povsod enotno definiran. Igor Saksida (1991), slovenski 

znanstvenik, pravi: »… to je književnost posebnega tipa; po mnogih definicijah je njena 

posebnost predvsem specifičen (nedorasel) bralec.« (Saksida, 1991, str. 5). Pozneje jo je 

definiral: »Mladinska književnost je podtip književnosti, njen integralni del, ki se od 

nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjena pa je bralcu do starostne 

meje osemnajst let.« (Saksida, 1994, str. 45). Starost 18 let je meja, ko otrok doseže 

polnoletnost in postane samostojen, to mejo je Saksida povzel po Francetu Forstneriču (1970, 

str. 80, v Saksida, 1994, str. 45) V okvirih mladinske književnosti Saksida definira dva 

podtipa književnosti, otroško in mladinsko književnost, ki se razlikujeta predvsem v dolžini 

besedila, vlogi ilustracij, kompleksnosti teme in drugega (Saksida, 1994).  

Marjana Kobe (1987), slovenska znanstvenica, uporablja termin mladinska literatura, v to 

pojmovanje pa so vključena dela za otroke in mladostnike.  

 

Milena Mileva Blažić (2011), slovenska znanstvenica, opozarja, da pojem mladinska 

književnost ne zajema nujno le umetnostnih besedil. »Širše pojmovanje področja mladinske 

književnosti se nanaša na književna (literarna, leposlovna), polknjiževna (literarizirana 

besedila) in neknjiževna (stvarna ali poučna) besedila.« (Blažić, 2011, str. 17). Ta poudarek je 

pomemben. Otroci in mladostniki ne berejo le leposlovnih besedil, ampak tudi polknjiževna 

in poučna besedila. Gre za razne knjige o živalih, vesolju, rastlinah, ki s svojo podobo in 

vsebino pritegnejo bralca. 

 

 

1.4.2 Teorija mladinske književnosti 

Mladinska književnost se, kot književnost za odrasle, deli na poezijo, prozo in dramatiko. V 

okvirih proze se mladinska književnost deli na več različnih načinov. Z vidika zunanje 

podobe so to kartonke, slikanice in prava, knjižna dela. S tipološkega vidika lahko mladinsko 

književnost glede na snov razdelimo na realistično (Saksida predlaga izraz resničnostna, v 

Saksida, 1991, str. 28) in fantastično. Med sabo se razlikujeta predvsem po ravni dogajanja, ki 

je lahko realna ali irealna. Glede na bralce se mladinska književnost deli na več skupin, 

odvisno od teorije, iz katere izhajamo. 
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Kobetova (1987) je opredelila slikanico kot eno temeljnih oblik mladinske književnosti. 

Poznamo več vrst slikanic. Obravnava jih z več vidikov: zahtevnostne stopnje slikanice, tipa 

slikanice glede na ustvarjalni postopek, razporeditve besedila in ilustracij v slikanici in izbora 

besedila v slikanici (Kobe, 1987). 

Z vidika zahtevnostne stopnje slikanice ločimo tri stopnje: 

1. Prva stopnja je kartonska zgibanka ali leporello, ki se pojavlja v treh oblikah: kot kartonska 

zloženka brez besedila, kot kartonska zloženka z malo besedila in kot kartonska zloženka z 

umetniškim besedilom, navadno krajšimi verzi. (Saksida (1991, str. 10) postavlja 

vprašanje, ali je kartonska zloženka brez besedila res lahko del književnosti ali je to le 

igrača.)  

2. Druga stopnja slikanic so knjige s kartonskimi, debelimi listi. Navadno so opremljene z 

(umetniškim) besedilom. 

3. Tretja stopnja slikanic so »prave« slikanice, knjige s tankimi listi, pri katerih sta 

pomembna likovni in besedilni element. 

Glede na ustvarjalni postopek loči Kobetova tri tipe slikanic:  

 Prvi tip so tako imenovane avtorske slikanice, pri katerih je »likovno besedna celota 

stvaritev enega samega ustvarjalca« (Kobe, 1987, str. 33),  

 drugi tip so slikanice, pri katerih »sta soavtorja stalni ustvarjalni team« (Kobe, 1987, str. 

35), 

 tretji tip so slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca, pri čemer je lahko primaren 

besedilni ali likovni del (povzeto po Kobe, 1987, str. 36). 

 

Kobetova je opredelila tudi fantastično pripoved, pri čemer je poiskala izvore poimenovanja 

in opredelitve ter jih utemeljila z različnimi zgledi. V nadaljevanju so podani zgledi 

fantastične pripovedi. Pri tem se je navezovala na teorije Lucie Binder, Goteja Klingberga in 

Helmuta Müllerja. Binderjeva loči štiri ravni fantastične pripovedi: 

1. »Pripovedi, v katerih v povsem realnih okoliščinah nastopajo neobičajne, fantastične 

osebe. 

2. Pripovedi, v katerih oživijo nežive stvari ali predmeti. 

3. Pripovedi, ki se dogajajo na dveh ravneh, realni in irealni. Pri tem so osebe iz realnega 

sveta podvržene različnim nenavadnim spremembam. 

4. Pripovedi, ki se v celoti dogajajo v fantastičnem svetu, ki ima svoje lastne zakonitosti in 

svojske fantastične junake.« (Binder, 1967, 1969, v Kobe 1987, str. 120, 121)  

 

Klingberg (1967, v Kobe, 1987) pa je kot temeljne značilnosti naštel naslednje prvine:  

V fantastični pripovedi sta realni in irealni svet ločena, realni svet je navadno krajevno in 

časovno natančno določen. 

Pojavljata se dve ravni dogajanja, ki lahko obstajata neodvisno druga od druge ali pa prehajata 

druga v drugo, v obeh primerih pa tvorita enovito celoto.  

Določena dela je Klingberg opredelil kot književnost nesmisla (non-sense) (Alica v čudežni 

deželi – Lewis Carroll, najbolj tipično tovrstno delo). V pravi fantastični pripovedi, po 

Klingbergovem mnenju, dogodki potekajo v nekem logičnem sosledju, česar v književnosti 
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nesmisla ni, prav tako naj bi dogajanje v tovrstnih pripovedih potekalo le na eni ravni, 

navadno realni, a brez neke logike. 

Loči tudi tako imenovane mitične pripovedi, pri katerih gre spet za dogajanje le na eni  ravni, 

pogosto na fantastični, pri čemer je fantastični svet razdelan in ima tudi svoje zakonitosti (npr. 

Hobit – J. R. Tolkien). 

 

Müller je povzel spoznanja predhodnikov in razdelil fantastično pripoved na tri različice:  

1. Realni in fantastični svet obstajata drug ob drugem, pri tem je realna vsakdanjost pogosto 

okvir za fantastično jedro pripovedi. Junaki na različne načine prehajajo med svetovi. 

2. Pripoved se v celoti dogaja v realnem svetu; v njem pa nastopajo neobičajne osebe ali 

predmeti s fantastičnimi sposobnostmi in lastnostmi, ali pa se v zgodbi dogajajo fantastični 

dogodki, za katere ne veljajo zakoni logike iz realnega sveta. 

3. Pripoved se v celoti dogaja v fantastičnem svetu, v katerem vladajo specifične zakonitosti 

in v katerem nastopajo specifični fantastični junaki. (Müller, 1979, v Kobe, 1987). 

 

Kobetova je uporabila Klingbergovo teorijo tudi pri definiranju realistične proze. »V območje 

realistične mladinske proze uvrščamo na tem mestu besedila, v katerih se tekstualna 

resničnost načeloma giblje v okvirih izkustveno preverljivega sveta. Pojem 'realizem' gre 

razumeti kot ustvarjalno hotenje piscev, da bi se pri izboru snovi oziroma tem in v načinu 

upovedovanja le-te(h) čim tesneje naslonili na tako imenovano socialno resničnost in čim bolj 

avtentično uprizarjali vsakdanjo problematiko otrok in mladine v njihovem realnem okolju. 

… Pojem realizem nam rabi za oznako stilno tipološkega fenomena in ga ne gre zamenjevati z 

oznako z določeno dobo v literarnozgodovinskem smislu.« (Kobe, 1987, str. 165) 

 

 

1.4.3 Primerjalna mladinska književnost 

Emer O'Sullivan, irska znanstvenica, je v svojem delu Comparative Children's Literature 

(Primerjalna mladinska književnost, 2005) raziskovala različne vidike primerjalne mladinske 

književnosti in postavila veliko zanimivih vprašanj.  

Avtorica je analizirala in razpravljala o posameznih področjih primerjalne književnosti, ki so: 

teorija mladinske književnosti, študije mladinske književnosti, primerjalni nauk, 

intertekstualne študije, intermedialne študije, slikovne študije, primerjalne študije zvrsti, 

primerjalna zgodovina mladinske književnosti, primerjalna zgodovina študij mladinske 

književnosti. 

Poglavitna razlika med književnostjo za mladino in odrasle je po mnenju O'Sullivanove v 

tem, da je mladinska književnost namenjena prav mladim, ali je napisana prav zanje ali pa jim 

je prilagojena. Če upoštevamo, da vsebuje kulturne vrednote, s katerimi socializiramo ciljno 

občinstvo, je mladinska književnost tista, ki v sebi nosi prevladujoče družbene, kulturne in 

učno-vzgojne elemente. Ta vidik je pomemben zlasti takrat, ko proučujemo prevode, pri 

katerih se pogosto zgodi, da določenih delov ni mogoče točno prevesti in jih je treba 

prilagoditi ali pa kar izpustiti (povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 12). 
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Mladinska književnost je, glede na sistemsko teorijo, le del splošne književnosti, ki pa 

potrebuje svojo teorijo. Glede na to teorijo je definicija mladinske književnosti določena na 

ravni besedila, glede na njegovo sporočilo in značilno obliko, pa tudi glede na vloge likov in 

njihova dejanja. Ta besedila prepoznajo različne družbene avtoritete – posvetne in verske 

institucije, osebe, aktivne na literarnem trgu (izdajatelji, distributerji …), pisci teh besedil, 

uredniki – kot besedila, primerna za mladino in otroke. Odrasli so tisti, ki označijo besedila in 

v tem procesu prenašajo tudi prevladujoča moralna načela, vrednote in ideale. 

Asimetrija, ki nastane v tem procesu, je bistven del mladinske književnosti in številne 

pomembne značilnosti, ki ločijo mladinsko književnostjo od književnosti za odrasle, izhajajo 

prav iz nje. Kažejo se na vseh ravneh sistema mladinske književnosti. Na vseh ravneh so 

odrasli, ki delajo nekaj za otroke. To ni nič slabega, saj mladi ne morejo samostojno prodreti v 

svet literarne produkcije (založništvo, distribucija …). Asimetrija se najprej pokaže zunaj 

besedil. Temelji komunikacije med odraslim avtorjem in otroškim bralcem niso enake v 

obvladovanju jezika, njihovega doživljanja sveta in njihovega družbenega položaja. Ta 

neenakost se zmanjšuje z razvojem in odraščanjem (mladega) bralca. Tako je mladinska 

književnost še najbolj ustrezna  in prilagojena zahtevam in sposobnostim svojih bralcev. 

Poskuša premostiti komunikativne razlike med neenakimi partnerji, ki so vključeni v proces 

nastanka knjige, kar dosegajo s prilagoditvijo jezika, snovi, formalne in zvrstne značilnosti 

tako, da ustrezajo otroškim fazam razvoja in repertoarju spretnosti, ki so jih že usvojili. Göte 

Klingberg, ki ga navaja O'Sullivanova, definira to prilagoditev kot upoštevanje predvidenih 

interesov, potreb, reakcij, znanja, bralne sposobnosti in podobno pri predvidenih bralcih. 

(Povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 14) 

Posebnost mladinske književnosti je v tem, da izhaja iz literarnega in izobraževalnega 

sistema. Ta dvojnost odnosa, zveze s spontano poetiko in pedagoškimi merili, ima 

daljnosežne posledice predvsem za status mladinske književnosti in se jih mora primerjalna 

mladinska književnost ves čas zavedati. Primerjalna mladinska književnost mora biti pozorna 

na specifične pogoje in razvoj v različnih kulturah ter upoštevati njen položaj v literarnem 

sistemu različnih jezikovnih in kulturnih skupnostih. Po eni strani to pomeni, da mora 

upoštevati kulturni položaj mladinske književnosti, ki je delno pogojen z obsegom besedil z 

dvojnim naslovljencem in stopnjo literarnega razvoja, ki je vezan nanj, po drugi strani pa 

mora upoštevati vzgojni status, vlogo, ki jo ima književnost kot pedagoško sredstvo v 

najširšem pomenu. Splošni status mladinske književnosti je pogosto odvisen od odnosa med 

kulturnim in vzgojnim sistemom, ki se v različnih zgodovinskih obdobjih spreminja. Na status 

vplivajo različni dejavniki, od  narave besedila do splošnega statusa otroštva v določeni točki 

v okvirih posamezne družbe. Mladinska književnost je, glede na sistemsko teorijo, le del 

splošne književnosti, ki pa potrebuje svojo teorijo. Ima svoja področja delovanja, trženja, 

izdajanja, knjižnic, poučevanja, kritike in drugega, kar jo razlikujejo od književnosti za 

odrasle. Glede na to teorijo je definicija mladinske književnosti določena na ravni besedila, 

glede na njegovo sporočilo in značilno obliko, pa tudi glede na vloge likov in njihova dejanja. 

Primerjalne študije prevodov, sprejetja in vplivov, za kar O'Sullivanova raje uporablja termin 

kontaktne in transferne študije, se ukvarjajo z vsemi oblikami izmenjave – prevodi, sprejetjem 

(recepcijo), večstranskimi vplivi – med književnostjo različnih držav, jezikov in kultur. Med 
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sabo se razlikujejo, stopnjujejo se od primerjave primerov, v katerih se vidi stik ali vpliv 

posameznih avtorjev na delo drugih, do tipoloških primerjav, ki iščejo podobnosti in 

vzporednice v literaturah, ki so se razvile neodvisno, brez stikov v analognih pogojih 

produkcije in recepcije, vse do medtekstualnih postopkov, kot so aluzija, citiranje ali parodija. 

Metodološki spekter zajema hermenevtično analizo, kot jo vidimo v študijih 

intertekstualnosti, pa tudi semiotske raziskave družbenih, kulturnih ali estetskih razsežnosti. 

Poetika mladinske književnosti naslavlja estetske elemente in literarne oblike tovrstne 

književnosti brez posebnih jezikovnih meja. Vendar lahko v mladinski književnosti kljub 

temu spremljamo vrsto kulturno specifičnih poetoloških vprašanj, npr. vprašanje estetskega 

razvoja glede na oblike in vloge v različnih kulturah. Primerjalna mladinska književnost naj bi 

tako pri raziskovanju teh vprašanj upoštevala splošna in komparativna poetološka vprašanja – 

kako je književnost organizirana, kakšne pripovedne načine uporablja, značilnosti zgradbe 

(motivi, teme), dialoške elemente, kot je intertekstualnost, pa tudi estetske kategorije, kot je 

humor. Proučiti bi bilo treba oblike mladinske književnosti med različnimi načini uporabe teh 

besedil, z njihovimi načini prenosa: pripovednim ali pisnim izročilom, popularno 

književnostjo ali visoko književnostjo. 

Eno pomembnejših študij tega področja je naredila Maria Nikolajeva, ruska znanstvenica, ki 

deluje v Veliki Britaniji in se ukvarja z mladinsko književnostjo. Nikolajeva je predlagala 

evolucijski model: podlaga je kompleksno literarno delo. Meni, da je mladinska književnost 

po vsem svetu prešla štiri stopnje razvoja: priredba ljudskega izročila, didaktična in vzgojna 

besedila, napisana za otroke, kanonična mladinska književnost, ki ima jasno rodovno obliko 

in spolno specifično naravnanost, temeljna značilnost pa je epska pripovedna struktura in 

zadnja faza – polifonična oziroma večglasna besedila –, pri katerih se spremeni zvrst, to pa 

vodi mladinsko književnostjo bliže oznaki moderna ali postmoderna književnost. (Povzeto po 

O' Sullivan, 2005, str. 27) 

Nekatera starejša besedila za mladino so bila pravzaprav predelana za odrasle. Tako so 

mladinska dela že od začetka intertekstualna, nastala so kot priredbe ali obnove. 

Intertekstualne študije proučujejo obnove, parodije in medkulturne reference. 

Intertekstualnost kot estetski postopek je raziskovan v literarnih študijah posameznih jezikov, 

ko pa prečka jezikovne in kulturne ter včasih tudi medijske meje, postane del proučevanj 

primerjalne književnosti. Bistvo intertekstualnih študij je proučevanje integracije namigov v 

besedilih, od citatov, imitacij, parodije do raziskav dinamike, vpete med besedilo in bralce. 

Bistvo proučevanja intertekstualnosti mladinske književnosti je komunikacijska struktura, na 

kateri temelji proces, interrelacija med različnimi komponentami intertekstualnosti: 

pisec/besedilo/bralec  in besedilo/bralec/kontekst. Gre za to, kaj naj bi avtorji predvideli kot 

pomembno za bralca. Intertekstualnost bralcu omogoča aktiven, reflektiven odnos do branja, 

ne uporabljajo pa je le v besedilih za zahtevnejše bralce. Intertekstualnost je igriva, uporabna 

že v delih za najmlajše kot citati pravljic ali pesmic. (Povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 26, 

27) 

Intertekstualnost ni nujno vezana le na knjigo kot medij, temveč tudi na druge medije, s 

katerimi prihajamo v stik – televizija, radio, revije, stripi. Avtor lahko jemlje povezave za 
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svoja dela iz življenja in jih vključuje v dogajanje, od bralčeve kompetence pa je odvisno, 

koliko mu bo taka povezava povedala ali pomenila. 

Primerjalna književnost se kot interdisciplinarna veda ukvarja tudi z odnosi med besedili in 

drugimi oblikami izražanja (ples, film, gledališče, likovna umetnost). Takšne povezave 

mladinsko književnost še bolj označujejo kot književnostjo za odrasle. 

Dela, ki so bila včasih na voljo le v tiskani obliki, lahko zdaj dobimo v obliki filma, zvočnega 

posnetka, risanke, kar odpira nove meje domišljiji. Zanimivi so predvsem odnosi med 

besedilom in različnimi mediji, ki vključujejo tudi proces adaptacije, načini, kako se otroška 

in mladinska besedila izražajo v različnih medijih. 

Študije slik so tradicionalno povezane s pogoji medkulturnih odnosov v medsebojnih relacijah 

med slikami in podobami ter njihovimi predstavitvami v književnosti. V nasprotju s 

tipološkimi pregledi poskuša razumeti različne oblike relevantnih podob literarnega polja, 

kako oživijo in njihove učinke. Cilj študij slik je raziskati literarne podobe drugih dežel, 

kultur in etničnih skupim ter jih predstaviti kot legitimno skupino v področju literarne kritike, 

objavo teoretičnih predlogov o kulturnih in literarnih dejavnikih in njihovih recipročnih 

odnosov. Raziskuje tudi vlogo slik na področju mednarodnih literarnih odnosov in sklepov, ki 

jih ponujajo o tistih, ki jih proizvajajo. Skupaj s povečanjem zanimanja za kulturno 

stereotipiziranje se povečuje tudi zanimanje za študije slik. 

Otroške knjige so primerne za proučevanje različnih shematskih, konvencionalnih, 

nacionalnih in stereotipnih značilnosti. Tako lahko proučujemo kulturno specifično 

topografijo, zunaj besedilne vloge slik tujih dežel, poetološke vidike predstavitve tujcev in 

stalnice in spremenljivke v predstavitvi tujih dežel. (Povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 38) 

Metakritična razsežnost primerjalne mladinske književnosti bi morala prepoznati značilnosti 

teorij, kulturnospecifične in medkulturne. Upoštevati bi morala vidike, ki vplivajo na študije, 

vse od institucionalnih. Zavedati bi se morala teoretičnih pristopov in zgodovinskih zapisov, 

ki so povezava med teorijo in aktualno literarno produkcijo. Kjer je mladinska književnost 

priznana kot znanost, jo poučujejo v povezavi z jezikom, torej angleški jezik in književnost, 

slovenski jezik in književnost, čeprav se ohranja internacionalnost. Gre namreč za poučevanje 

tudi tujih literarnih dosežkov in prevodov tujih del v te jezike. Primerjalna zgodovina 

mladinske književnosti bi morala opisati odnos med institucionalnim položajem in ravnjo 

raziskav ter mednarodnih vplivov. (Povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 42, 43) 

Primerjalno zgodovino študij mladinske književnosti zanimajo razvoj raziskovanja mladinske 

književnosti v različnih deželah in merila, po katerih so bili ti pregledi in zgodovine narejeni. 

Postavlja se zahteva po obnovi diskusij o različnih okoliščinah, v katerih se je razvila 

mladinska književnost. Tovrstne raziskave še ni.   

Težave tovrstnega proučevanja izhajajo delno tudi iz neenakih možnosti v različnih deželah: 

arhivi, zbirke in drugi dokumenti niso povsod enako dobro ohranjeni. Če izhodišče ni povsod 

enako, je teže narediti dobro primerjavo. Čeprav je težko raziskovati nacionalne književnosti, 

postaja vprašanje nacionalnosti avtorjev počasi že drugotnega pomena, saj so časi taki, da 

meje med narodi in narodnostmi niso več enake, ljudje se selijo iz okolja v okolje in tam 

delujejo. Vsekakor se nastanka in razvoja književnosti ne da adekvatno opisati, če pri tem ne 
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upoštevamo tudi interakcij z drugimi literaturami. Upoštevati je treba tudi prevode. (Povzeto 

po O' Sullivan, 2005, str. 47–49.) 

 

1.4.4 Analiza otroških in mladinskih književnih besedil po Gemmi Lluch 

Gemma Lluch, španska znanstvenica in raziskovalka, je v svojem delu Análisis de narrativas 

infantiles y juveniles (Analiza otroških in mladinskih pripovedi, 2003), uporabila analizo, ki 

vsebuje tri poglavitne faze. To tezo je podrobneje predstavila v nadaljevanju, v delu Cómo 

analizamos relatos infantiles y juveniles – Kako analiziramo otroške in mladinske zgodbe iz 

leta 2004. Avtorica je podrobno pojasnila svojo zamisel in pri tem uporabila tudi grafični 

prikaz. 

 

Slika 2. Analiza besedil za otroke ali mladostnike. Tridelni koncept. 

Prva faza je namenjena analizi pragmatičnih vidikov in zgodovinskega sociološkega ozadja. 

Gre za analizo konteksta, v luči katere dobi bralec več informacij o ozadju književnega dela: o 

avtorju, aktualnem dogajanju v tistem času, pomembnih (literarnih) vplivih, izbrani tematiki 

in podobno.  

Llucheva meni, da so kulturnospecifični elementi pomemben del vsakega dela, saj vplivajo na 

nastanek dela in poznejšo interpretacijo. Dela, ki so bila napisana v 19. stoletju, se zaradi 

zgodovinskih socioloških dejavnikov pomembno razlikujejo od sodobnih del. Takrat je bilo 

tudi pojmovanje otroštva drugačno, večina del, ki jih berejo mladostniki in otroci, pa je bilo 

takrat namenjenih odraslim bralcem. V tem kontekstu je pomemben tudi pomen knjige kot 

take. Šele v 18. stoletju, z uvajanjem javnih osnovnih šol, so postale dostopne različnim 
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ljudem, ki so znali brati. Literarna produkcija se je predstavljala tudi v časopisih in revijah, ki 

so postajale čedalje pomembnejši medij.  

O kulturnospecifičnih elementih je v svoji magistrski nalogi pisala tudi Mateja Guzelj (2008). 

Opozorila je, da se v prevodih nekateri kulturnospecifični elementi tudi izgubijo, kar pa ne 

vpliva vedno na vsebino besedila. Izgubljeni element je namreč mogoče zamenjati z drugim, 

na primer s sinonimom ali z uporabo drugih besed (Guzelj, str. 53). Predstavila je tudi tabelo, 

v kateri so kulturnospecifični elementi. Ti do v slovenskih slikanicah, prevedenih v 

angleščino. Klasifikacija je povzeta in prirejena po Birgit Nedergaard-Larsen (1993).  

 

Kulturnospecifični elementi v slikanicah 

 

Področje Kategorija 

 

Zemljepis in 

naravoslovje 

1.1 kraji, reke, gore in druge lokacije 

1.2 zemljepisne značilnosti 

1.3 rastlinstvo 

1.4 živalstvo 

Družba in kultura 2.1 ljudje 

2.2 bivanje, prehranjevanje, oblačenje 

2.3 delo in prosti čas 

2.4 šege in navade 

2.5 vera in ljudska verovanja 

2.6 umetnost 

2.7 ljudska frazeologija (reki, rečenice, rekla) 

Zgodovina Elementi, ki so kulturnospecifični v zgodovinskem pomenu 

in pokrivajo vsa področja človekovega življenja. 

Nerazvrščeni elementi Dejanja, pojmi, stvari in predmeti, ki jih ni mogoče uvrstiti 

v nobeno izmed kategorij, pa kljub temu predstavljajo 

značilnosti nekega kulturnega okolja. 

 

 

Tabela 2: Kulturnospecifični elementi v slikanicah. Povzeto in prirejeno po Guzelj, 2008. 

 

Predstavljena tabela omogoča hitrejšo orientacijo in lažje določanje kulturnospecifičnih 

elementov v posameznih delih. Uporabna je pri določanju kulturnospecifičnih elementov v 

vseh književnih besedilih. Llucheva  pri svoji analizi opozarja tudi na vloge, ki jih imamo 

odrasli in otroci kot bralci.  

O knjigi, ki jo izberemo, imamo različne informacije. Že avtorji se med sabo razlikujejo po 

načinih in namenu pisanja. Prva skupina naj bi bili t. i. didaktični, poučevalni avtorji (autor-

instructor, Lluch, 2003, str. 28). V to skupino uvršča Llucheva avtorje, katerih dela so poučna, 

namenjena spoznavanju novih pojavov, svetov. Drugi avtorji so vzgojni (autor-politica 

educativa, Lluch, 2003, str. 29), poskušajo pisati na način, ki vzgaja, tretje je avtorica označila 

kot globalne (autor global, Lluch, 2003, str. 29), katerih dela so namenjena širokim 

množicam. Čeprav imajo lahko tudi ta dela didaktično ali vzgojno noto, njihov prvotni namen 

ni poučevati ali vzgajati, temveč zabavati.   
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Posredniki (mediadores, Lluch, 2003, str. 30) so tiste skupine, ki vplivajo na to, katera zvrst 

besedil bo ponujena, priporočana (mladim) bralcem. Poznamo tri vrste posrednikov: 

institucionalni, založniški in pedagoški. Posredniki vplivajo na produkcijo del in njihovo 

nadaljnje širjenje: institucionalni posredniki skrbijo predvsem za produkcijo in širjenje 

vzgojno-pragmatičnih besedil, del, ki nečesa naučijo. Pri tem ne gre le za znanstvena in 

poljudnoznanstvena dela, v to skupino spadajo tudi literarne stvaritve, ki opozarjajo na katero 

od (svetovnih) težav, npr. položaj žensk, otrok v družbi in podobno. 

Založniški posredniki delujejo drugače. Bistvo je prodaja, zato iščejo teme, ki so privlačne za 

določeno ciljno skupino.  

Pedagoške posrednike najdemo le v povezavi z otroško in mladinsko književnostjo. Gre za 

strokovnjake, ki znajo svetovati otrokom in staršem, katera literatura je primerna na določeni 

bralni stopnji, kako usvojiti boljše bralne navade, in v sodelovanju z avtorji vplivajo na 

nastanek del, ki pomagajo otrokom pri učenju branja. Pedro Cerillo, ki ga citira Llucheva, je 

te posrednike opisal kot: »... posrednike, ki povezujejo branje s poučevanjem in jih označuje 

več funkcij: ustvarjanje in utrjevanje bralnih navad, pomoč pri branju za branje, pomoč pri 

izbiri izvenšolskih besedil, usklajevanje in priprava priporočilnih seznamov, promocija 

literarnih del.« (Lluch, 2003, str. 32). 

V prvi fazi analize je pomemben tudi ideološki vidik. Definira ga kot skupek konceptov, idej 

in prepričanj, ki vplivajo na način doživljanja sveta. Ideologija je navadno tesno vpeta v 

literarna dela in je njen neločljivi del. Z ideologijo vzpostavi avtor odnos z bralcem. 

Ideologija besedil iz preteklosti se razlikuje od današnje. Avtorica pogreša več raziskav s tega 

področja. 

 V drugi fazi gre za analizo t. i. parabesedil. Llucheva citira Jeana Gennettea, ki jih je 

definiral kot: »elemente, ki pomagajo pri seznanjanju bralca s knjigo in olajšajo prvi pregled 

nad vsebino knjige.« (Lluch, 2003, str. 37) 

Elementi parabesedil so: format knjige, število strani, podatki o starosti bralca (v tujini imajo 

pogosto barvne ali številčne oznake, s katerimi označijo, kateri starostni skupini bralcev je 

določeno delo namenjeno; tako še zlasti pogosto označujejo zbirke del), značilna naslovnica 

knjige, če je ta del zbirke, zadnja stran knjige, na kateri je pogosto objavljen kratek povzetek 

vsebine ali del vsebine. Element parabesedil je tudi hrbet knjige, ki tudi pomaga pri njeni 

identifikaciji, sploh če je del zbirke. Naslednja pomembna postavka parabesedil je naslov 

knjižne zbirke. Predstavljal naj bi neko skupno značilnost, hkrati pa bil dovolj širok, da je 

mogoče v zbirko vključiti različna besedila (pri nas so take zbirke Čebelica, Odisej, Metuljev 

let in druge). Pomemben element je tudi tipografija. Izbira oblike in velikosti črk je še 

posebno pomembna pri najmlajših bralcih. 

Delo identificira, označi naslov knjižnega dela. Izbere ga avtor in poskuša z njim podati neko 

značilnost prav tega besedila. Pomembni so tudi naslovi poglavij. Nekateri avtorji poglavja le 

številčijo, drugi jim dajo imena, naslove. Ta del je odvisen od avtorja in besedila. Nekatera 

dela imajo tudi prologe in epiloge. Njihova vloga je znana, pogosteje pa so se pojavljali v 

obdobjih, ko sta prevladovali poučna in vzgojna književnost. 
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Tretji fazi analize je Llucheva posvetila največ pozornosti, namenjena pa je bila analizi 

besedil. Vsako literarno delo ima splošne značilnosti, Llucheva je naštela te:  

»a) sosledje dogodkov: čas napreduje; 

b) enotnost teme: omogoča in zagotavlja obstoj subjekta-lika; 

c) transformacija: v literarnem dogajanju se stvari spreminjajo, nesreča v srečo, nekdo, ki je 

reven lahko postane bogat …; 

d) enotnost delovanja: povezana je s sosledjem dogodkov, zapletu sledimo od začetka do 

vrhunca in konca; 

e) vzročnost: ustvarjanje zapleta prek vzročnih posledic med dogodki.« (Lluch, 2003, str. 48). 

Gre za temeljno zgradbo besedil.  

 

Llucheva je predstavila tabelo, v kateri so prikazani značilni deli zgodbe. 

 

Del zgodbe Vloga, pomen 

Začetno stanje Začne se s stabilnim stanjem. Predstavijo se glavne osebe, prostor, 

čas, obdobje in odnos med vsemi temi dejavniki. Prav tako se 

lahko predstavi tudi stil pisanja (dnevnik, pisma in podobno). 

Začetek zapleta Prikaže se začetek dogajanja, zapleta ali uganke. Zgodi se nekaj, 

kar spremeni začetno stabilnost in vpelje napetost. 

Zaplet, konflikt Gre za odsev delovanja. Eden od udeležencev se loti razreševanja 

zapletov. 

Rešitev zapleta, 

konflikta 

Konec in razrešitev težav, konfliktov. Razrešitev je posledica 

prejšnjih akcij in dogajanj, predstavlja konec teh procesov. 

Končno stanje Vrnitev v stabilno stanje, navadno različno od izhodiščnega. 

 

Tabela 3: Značilni deli besedila v otroški mladinski književnosti (Lluch, 2003, str. 48) 

 

Tovrstna zgradba besedila je značilna za večino ljudskih zgodb in naj bi bila nekakšen 

prototip za mladinsko književnost. Kljub temu avtorica opozarja, da obstajajo izjeme, ki se jih 

ne da uvrstiti v tovrstno shemo. Poudarja tudi, da se pogosto dogaja, da v literarnem delu ni 

posebej izpostavljeno začetno stanje, včasih zato, ker je delo iz več nadaljevanj in to ne bi bilo 

potrebno, včasih zato, ker se zaplet začne takoj in je prvotno stanje predstavljeno šele pozneje. 

Ganna Ottevaere-van Praag, ki jo citira Llucheva (Lluch, 2003, str. 49, 50), predlaga tri 

različne kategorije začetkov in koncev.  

1. V prvi kategoriji so dela, v katerih je na koncu predvidena vrnitev na začetno stanje, a 

obogatena z dogajanjem v zgodbi. Takšen je primer Vernejevega Potovanja okoli sveta v 

osemdesetih dneh.  
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2. V drugi kategoriji so dela, pri katerih je konec tudi vrnitev k začetni situaciji, a je ta 

spremenjena zaradi dogajanja in notranjega dozorevanja glavnega lika. Zato si začetna in 

končna situacija nista enaki, saj se je vmes zgodilo toliko, da je to pustilo trajno sled.  

3. V tretji kategoriji so dela, v katerih začetna in končna situacija nista enaki. Glavni liki 

pretrgajo vezi s preteklostjo in si začnejo na koncu zgodbe ustvarjati novo, drugačno 

prihodnost. 

Avtorica tudi navaja, da so zlasti zgodbe za najmlajše pogosto napisane tridelno – sestavljene 

so iz začetka, zapleta in konca.  

V nadaljevanju je Llucheva analizirala in poudarila pomen drugih vidikov književnosti. 

Najprej se je osredotočila na slovnični dogajalni čas. Navedeni so izsledki španskih raziskav, 

ki so pokazali, da predšolski otroci še nimajo povsem razvitega koncepta časa in so zanje ti 

pojmi pogosto abstraktni. Po šestem letu jim postaja pojem časa bližji in desetletniki naj s 

časovnimi predstavami ne bi imeli več težav. Čeprav mlajši otroci koncepta časa še ne 

dojemajo enako kot odrasli, jim je sosledje dogodkov pomembno in v luči tega je Llucheva v 

nadaljevanju prikazala tudi analizo dela glede na uporabo slovničnega časa, kar za našo 

raziskavo ni bistvenega pomena. 

Pripovedovalec je v zgodbi zelo pomemben. Tip pripovedovalca je odvisen od zgodovinskega 

obdobja, v katerem je delo nastalo, in od vrste literarnega dela. V 19. stoletju so uporabljali 

predvsem vsevednega pripovedovalca, ki je vedel vse o preteklosti glavnega lika in dogajanju, 

tudi o čustvih in mislih. Včasih se je pripovedovalec razkril v zgodbi, včasih ne. Llucheva 

navaja Domíngueza A. Garrida, ki piše o treh tipih pripovedovalca:  

 neosredotočena pripoved: pripovedovalec ve vse, razpolaga z vsevednostjo in nikomur ne 

določa vlog. Ima nadzor nad časom, zavestjo likov in prostorom; 

 zunanje osredotočena pripoved: pripovedovalec ima omejeno vedenje in se mora držati 

omejitev, ki jih ima v sklopu dogajanja. Informacije pridobiva iz dejanj in dogajanja. Ta tip 

pripovedovalca označujejo tudi kot objektivnega pripovedovalca, saj pridobiva podatke 

sproti in nima vpogleda v prihodnost in nadaljnje dogajanje. Na podatke ne vpliva, ampak 

jih prikaže take, kot jih vidi. 

 Notranja osredotočena pripoved: točka opazovanja je v liku, ki je vključen v dogajanje, in 

vsemu skupaj sledimo z njegovimi očmi. Prikaže vse, kar se dogaja, s čimer se približa 

vsemogočnemu pripovedovalcu, a nima njegove vsevednosti, da bi vedel, kako se bodo 

dogodki razpletli. (Lluch, 2003, str. 64)  

V nadaljevanju navaja še enega od vidikov pripovedovalca. Ta ima vlogo usmerjevalca časa. 

S svojim pripovedovanjem lahko dogodke v zgodbi pospeši ali upočasni, opozori na tisto, kar 

se mu zdi pomembnejše, in izpusti, kar se mu ne. Določene stvari lahko pripovedovalec na 

hitro povzame, pri drugih se ustavi in o njih na dolgo in široko razpravlja. Lahko si vzame čas 

za temeljit opis prostora, lahko pa opisuje čas in prostor tako, da določen del dogajanja 

preskoči in nadaljuje tam čez na primer nekaj dni. 

Lik označujejo različni atributi, značilnosti, ki ga naredijo drugačnega od drugih. Književni 

liki imajo pogosto značilna imena, povezana z videzom, dejanji ali poklicem. Poleg imena ga 

najbolj zaznamujejo njegova dejanja. Karakterizacija lika lahko vsebuje: ime, fizični in 
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psihološki opis, pogosto pojavljanje v pomembnih trenutkih, pojavljanje kot posameznika ali 

v družbi, nalogo, ki jo mora izpolniti, splošne značilnosti, ki jih mora imeti lik v določeni 

zvrsti. Vse te podatke o liku lahko izvemo iz literarnega dela, po pripovedovalcu, dogajanju, 

iz izjav drugih likov zgodbe. Različne vrste likov so: statična in dinamična osebnost, 

dvodimenzionalna in kompleksna osebnost, individualna osebnost in kolektivna osebnost. Za 

mladinsko književnost je značilno, da ima naslednje tipe osebnost: protagonista, antagonista, 

objekt, potrebo oziroma nekaj, kar spodbuja dogajanje, nekoga, ki vpliva na glavnega 

protagonista in usmerja njegov vpliv in delovanje, pomočnika protagonista in prejemnika, 

tistega, na katerega vplivajo vse akcije. Pogosto je to kar protagonist. 

Avtorica v nadaljevanju uporablja termin scena namesto kraj. Meni namreč, da je kraj zelo 

odvisen od jezika, v katerem avtor piše, in prevajalca. Vsakdo od njiju si drugače predstavlja 

ozadje, prostor, enako pa velja tudi za bralce. Kljub natančnemu opisu ga vsakdo lahko vidi 

po svoje. Poleg tega kraj nikoli ne obstaja sam, vedno je povezan s časom. Tega se zavedajo 

tudi avtorji, ki svoja dela pogosto uvrstijo v določen tip kraja in časa, kot npr. gotski romani. 

Čeprav vsa literarna dela niso napisana kot zgodovinski romani, se v njih izraža čas, v 

katerem so nastala. Pogosto so dela napisana tako, da se dogajajo v svetu, ki je drugačen od 

našega.  

Llucheva navaja Mayordoma T. Albadaleja, ki govori o treh tipih svetov:  

1. tip ustreza svetovom, katerih pravila so taka kot v našem svetu. Pisatelj piše o strukturah, 

ki so lahko del realnega sveta, čeprav so izmišljene. Uvajajo razmerja, ki niso izmišljena, 

ampak spadajo v neki zgodovinski, kronološki ali znanstveni okvir. Ta tip sveta lahko 

označimo za realnega. 

2. tip obsega svetove, ki so zelo podobni našemu, čeprav pravila teh svetov niso vedno enaka 

našim, pa so taka, da so verjetna in bi zlahka soobstajala hkrati z nami. Večina literarnih 

del spada po Albadaleju v to kategorijo. Ta tip sveta lahko označimo za paralelnega. 

3. tip opisuje svetove, ki so popolnoma izmišljeni in niso podobni realnemu svetu. Njihov 

obstoj je mogoč le na domišljijski ravni. Pravila, ki veljajo v teh svetovih, ne izhajajo iz 

objektivnega sveta in mu tudi niso podobna. (Lluch, 2003, str. 71). Ta tip sveta lahko 

označimo za fantastičnega. 

 

Literarna teorija temelji na besedah. Iz tega bi lahko sklepali, da bo večina analiz del 

obravnavala besedišče in jezik, vendar ni tako. Ob tem se postavlja nekaj vprašanj, prvo se 

nanaša na dialog. Ta je namenjen neposrednemu prenosu besed lika bralcu. V dialog niso 

vključena čustva, lahko pa so v spremno besedilo. Dialog je namenjen akciji, zaradi njega je 

dogajanje hitro, neposredno. Llucheva spet navaja Genetta in našteje tri kategorije dialoga:  

1. neposredni govor (pripovedovalec pove, kaj je lik rekel, ob tem lahko opiše tudi, kaj je lik 

ob tem občutil, delal),   

2. posredni govor (napisan tako, da ne moremo vedeti, ali je lik to res rekel, npr. mati mi je 

rekla, da je povedal),  

3. najpogostejši način dialoga pa je premi govor. (Lluch, 2003, str. 81) 



27 
 

Dialog ima svoje značilnosti in pomen. Llucheva navaja Mario del Carmen Bobes, ki pravi, 

da dialog pomaga pri ustvarjanju relacij med osebami v delu, med dogajanjem in pomaga pri 

ustvarjanju časovnega zaporedja, kar doseže z uporabo različnih časov. Pripovedovalcu 

omogoči, da se izogne dajanju dodatnega pomena in vrednostnih sodb likom, saj njihove 

besede govorijo same zase. Omogoči tudi občutek realnosti, vključenosti v besedilo, saj je 

bralec vpleten v dogajanje, lik ga nagovori. Z dialogom lahko razložimo tudi marsikatero 

nejasnost, kar je zlasti pomembno pri manj kompetentnih bralcih. (Lluch, 2003, str. 82) 

Pisatelju dialog omogoča, da ni neposredno vključen v dogajanje, se lahko od njega 

distancira. Z govorom pa lahko, po drugi strani, pisatelj uporablja besedišče, s katerim vpliva 

na bralca.  

Zadnje vprašanje, s katerim se je v teoretičnem delu ukvarjala Llucheva, je kohezivnost, 

enotnost besedila. Pri tem ne misli le na lingvistično strukturo, temveč sprašuje tudi po drugih 

vidikih. Opozorila je, da branje književnosti omogoča razvoj bralnih kompetenc. Brez dobro 

napisanih (in po mojem mnenju prevedenih) del bralci teh zmožnosti ne morejo razvijati 

optimalno.  

 

1.4.5 Druga izhodišča, pomembna pri analizi otroških in mladinskih književnih besedil 

– tipologija bralcev 

Poznamo več teorij o branju. Metka Kordigel (1990, 1991) je predstavila stopnje literarnega 

razvoja po Charlotte Buhler in Susane Engelmann, po kateri poznamo štiri stopnje literarnega 

razvoja.  

 Doba od 2. do 4. leta 

»Za to obdobje je značilno, da otrok v knjigi razpoznava okolje, v katerem živi sam, predmete 

iz tega okolja in tipične situacije.« (Kordigel, 1990, str. 6) 

 Doba od 4. do 12. leta 

Obdobje med 4. in 12. letom se deli na podobdobji, na pravljično, ki traja nekje do 8. Leta, in 

robinzonsko, ki traja med 8. in 12. letom. V pravljičnem obdobju otroci verjamejo v 

pravljice, te jim pomagajo graditi domišljijo in predstave o svetu. Robinzonska doba 

pomeni prehod na dela, ki pripovedujejo o resničnih dogodkih – potopisi, zgodbe o 

odkritjih, pustolovske zgodbe, zgodbe iz šolskega okolja. 

 Doba od 12. do 15. leta 

»Bralci odkrivajo nov tip junaka, ki ni toliko pameten, je pa plemenit in moralen, neustrašen 

in pogumen. /…/ V obdobju adolescence otrok išče samega sebe, ustvarja si podobo o 

samem sebi, začenja se potrjevati v svetu zunaj sebe, zato pogosto zaide v konfliktne 

situacije. Identifikacija z junakom, ki ima zmeraj prav, ki ravna zmeraj iz najplemenitejših 

vzgibov in ki zmeraj zmaga, ga utrjuje v veri, da je na pravi poti, saj se lahko konflikt z 

zunanjim svetom reši tudi v uporabnikovo korist, da položaj upornih ni vedno brezupen.« 

(Kordigel, 1990, str. 7) 
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 Doba med 15. in 20. letom je doba lirike in romana. Lirika naj bi bila povezana s 

čustvenim življenjem mladostnikov, ki je v tem obdobju pogosto burno, romani pa naj bi 

pomagali pri širjenju obzorja, kot pripomoček za vstop v svet, ki je zunaj. 

 

Arthur Appleyard (1994) je razpravljal o teoriji branja glede na vlogo bralca pri branju 

besedila. Bralce razdeli v pet skupin: 

1. Prva skupina so igrivi bralci: gre za otroke v predšolskem obdobju, ki so predvsem 

poslušalci zgodb. Na besedilo se odzivajo čustveno, verjamejo v resničnost domišljijskih 

besedil in se obenem igrajo. Pri branju gre predvsem za predbralne, motivacijske 

dejavnosti. Otroku pomagajo, da v domišljijskem dogajanju in igri povezujejo svoje 

izkušnje na simbolni ravni.  

2. Druga skupina so bralci junaki oziroma junakinje: ti bralci se poistovetijo z osrednjo osebo 

v zgodbi in tako podoživljajo književno dogajanje. V to skupino spadajo otroci do 10. leta 

starosti. Za bralce te skupine je pomembno, da je osrednja oseba v zgodbi samozavestna, 

bistra in da uspešno odpravi težave, ki jih ima.  

3. Tretja skupina so razmišljujoči bralci: razmišljajo o prebranem, iščejo odgovore na več 

ravneh, tudi na simbolni. Prebrano presojajo glede na svoje izkušnje in vrednote. V to 

skupino spadajo mladostniki, stari več kot 10 let. 

4. Četrta skupina so bralci interpreti. Sem spadajo srednješolski bralci. Ti zaznavajo vsebino 

in obliko, presojajo literarnost in so pri branju kritični. Na besedila se odzivajo 

»osebnointerpretativno« (Blažić, 2011, str. 23).  

5. Peta skupina so pragmatični bralci. Gre za odrasle bralce. Ti izkazujejo širok krog 

interesov, od literarnega branja do uporabnega in informativnega branja.  

 

Gemma Lluch (2003) je razpravljala tudi o bralnih kompetencah. Ne o sposobnostih branja, 

temveč se je osredotočila na metakognitivni vidik branja, zato govori o kompetencah.  

Llucheva piše o štirih vrstah bralnih kompetenc: splošna kompetenca, lingvistična 

kompetenca, literarna  in intertekstualna kompetenca.  

Splošna bralna kompetenca zahteva serijo znanja, povezanega z žanrom, v našem primeru z 

mladinsko književnost. Vsako literarno besedilo zahteva sposobnost identifikacije in ocene 

likov, sredstev, ki so bila uporabljena za njihov nastanek, ali zmožnost primerjave z drugimi 

knjigami. V zapletu zahteva splošna kompetenca sposobnost identifikacije in ocene strukture, 

očrta razvoja in prepoznavanje različnih načinov, s katerimi pridemo do želenega sklepa. 

Enako velja tudi za preostale elemente, kot je tema ali pripovedovalec. 

Lingvistična bralna kompetenca vključuje govorne in besedne sposobnosti, kamor spadajo 

znanje o besedišču, načinu sestavljanja besed, slovnične strukture, semantika, pa tudi 

sociolingvistična sposobnost, sposobnost uporabe in poznavanja socialnokulturnih pravil, s 

katerimi opisujemo interakcijo med književnimi liki. (Avtorica citira Alico v čudežni deželi, 

odlomek, kjer poskuša Alica nekaj povedati, a ji Velikonočni zajček ves čas skače v besedo.) 

Literarna bralna kompetenca naj bi pomenila zmožnost predvidenja nadaljevanja, opaziti 

razliko v primerjavi z drugimi tovrstnimi deli, primerjati s prej prebranimi deli, biti sposoben 

dojeti retorične figure in večpomensko književnost.  

Intertekstualna bralna kompetenca naj bi bila sposobnost razumevanja povezav z drugimi 

literarnimi deli drugih zvrsti in avtorjev, ki predstavljajo literarno tradicijo.   
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2 Analiza otroških in mladinskih književnih besedil 

V analizi je predstavljen način, ki ga promovira Llucheva. Z njim dobimo vpogled tudi v 

ozadje dela in njegovo vizualno podobo. Analizirana so prevedena španska mladinska 

literarna dela in njihove slovenske vzporednice. Analiza prevodov je omejena le na avtorje, ki 

izhajajo iz Španije. Analizirana dela so v skupine razvrščena glede na merila, ki jih v svoji 

sistematizaciji uporabljajo v splošnih knjižnicah. Skupine so štiri: 

 Dela, namenjena predšolskim otrokom, starim do 5 let. Oznaka v knjižnici C. 

 Dela, namenjena šolskim otrokom, starim od 5 do 10 let. Oznaka v knjižnici C. 

 Dela, namenjena šolskim otrokom, starim od 9 do 14 let. Oznaka v knjižnici P. 

 Dela, namenjena mladini nad 14 let. Oznaka v knjižnici M. 

Ta razdelitev se delno ujema tudi z razvrstitvijo bralcev, kot jo definira Kordiglova, primerna 

pa je tudi zato, ker jo uporabljajo v slovenskih splošnih knjižnicah in omogoča široko 

prepoznavnost določene bralne skupine. 

Analiza bo potekala v naslednji obliki: 

Prva faza: 

 Književni dogajalni čas 

 Pripovedovalec 

 Književni liki 

 Scena 

 Tipi svetov 

 Književno dogajanje 

Druga faza: 

 Parabesedila: 

 Format knjige 

 Število strani 

 Zbirka 

 Naslovnica 

 Naslov dela 

 Poglavja 

 Prolog 

Tretja faza: 

 Avtor, čas nastanka dela 

 Kulturnospecifični elementi 

 Zanimivosti, opombe 
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Faze in elemente analize so povzeti po teoriji Llucheve, vendar je uporabljen drugačen vrstni 

red. Opravljena zamenjava vrstnega reda omogoča primerljivost analize s klasično obliko 

analize književnih besedil.  

Pri analizi slikanic so uporabljeni elementi analize slikanic, ki izhajajo iz teorij Perrya 

Nodelmana, Penny Cotton in Marie Nikolajeve. Te je v svojem magistrskem delu analizirala 

in uporabila Manja Vinko (2007). Elementi so opisani in dodani pri prvi fazi analize. Gre za 

nekatere izmed naslednjih likovnih elementov, ki izhajajo iz kategorij Cottonove in 

Nodelmana:  

 »barve, oblike, linije kot del karakterizacije in prizorišča, 

 raba ikon in kodov za pomoč mladim bralcem pri razumevanju likov in položajev, 

 zorni kot v smislu pogleda od zadaj, od spredaj, od zgoraj ali od spodaj na lik pri 

karakterizaciji.« (Vinko, 2007, str. 72)  
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2.1 Analiza izbranih prevedenih španskih mladinskih književnih besedil 

2.1.1 Dela, namenjena predšolskim otrokom in začetnim bralcem: oznaka C 

2.1.1.1 Teresa Ribas, Pilar Casademunt, Roser Capdevila: Oglejmo si konec tedna 

Avtorice: Teresa Ribas, Pilar Casademunt, Roser Capdevila 

Ilustratorka: Roser Capdevila 

Izvirnik, leto prvega izida: Mirem el camp, 1984 

Založba: Slovenska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

Slika 3: Oglejmo si konec tedna, 1996. 

Književni dogajalni čas je nedoločen. Glede na slikovno gradivo spada dogajanje v 

sedemdeseta ali osemdeseta leta prejšnjega stoletja. 

Pripovedovalec je v tem primeru ilustrator, ki opazi in naslika veliko različnih podrobnosti. 

Gre za zunanjo osredotočenost. 

Osrednji književni liki v slikanici so iz štiričlanske družine, ki jo sestavljajo dečka dvojčka, 

oče in noseča mati. 

Scena predstavlja kraje, kjer človek lahko preživi prosti čas in se ob tem zabava. 

Svet, ki je predstavljen, je realen. 

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja konec tedna. Na naslovnici spoznamo družino 

v modrem avtomobilu, ki se je ustavila na bencinski črpalki. 

Na naslednji sliki vidimo hribovit svet, s polji, pašniki in gozdovi, nekje v daljavi so naslikani 

obrisi manjšega kraja. Videti je več pohodnikov. Po hribu se vzpenja tudi družina z 

naslovnice.  

Naslednji prizor prikazuje plažo, na kateri je veliko družin in posameznikov. V vodi so otroci 

in odrasli, ki plavajo. Vsak se po svoje zabava. 

Pozimi se ljudje ukvarjajo s snegom. Starejša gospa odstranjuje sneg pred vhodom v hišo. 

Skozi okno najmanjše hiše v ulici gleda starec in opazuje dogajanje. Otroci se kepajo, odrasli 

poskušajo odstraniti sneg s pločnikov in avtomobilov. 

Konec tedna lahko družina preživi tudi doma, na dvorišču in vrtu. Starša počivata in pijeta 

kavo, otroka se igrata. Družbo jim dela mlad par z dojenčkom. 

Zadnji prizor prikazuje trg, v katerem so postavljeni različni vrtiljaki, avtomobilčki, stojnici s 

sladoledom in prigrizki. Družina z naslovnice je namenjena proti stojnici s sladoledom. Brata 

držita drug drugega za roko in vlečeta očeta, ki hodi ob materi. Mati pred sabo potiska 

voziček. V njem sta dojenčka dvojčka. 

 

Knjiga nima standardnih dimenzij. Je kartonka kvadratne oblike (21 x 21 cm). Ima osem 

strani in spada v zbirko Oglejmo si. 
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Naslovnica je del slikanice. Na naslovnici je predstavljen eden od vidikov teme, ki je v 

slikanici predstavljena, hkrati so na njej naslikane tudi osebe, ki jih srečujemo med 

dogajanjem. Naslovnica je izdelana tako, da ima na sredini zgoraj bel okvir, v katerem je z 

malimi odebeljenimi tiskanimi črkami zapisano Oglejmo si, besedna zveza Konec tedna pa je 

napisana z velikimi tiskanimi črkami v drugačnem fontu. Pod naslovom so z majhnimi črkami 

zapisane tudi avtorice dela.  

Logotip založbe je na sredini spodaj, je del slike in nima posebne obrobe. Naslovnica se 

nadaljuje v zadnjo platnico, kjer je na levi strani zgoraj kratka predstavitev zbirke Oglejmo si. 

Gre za opis, v katerem so podani glavni poudarki o uporabnosti knjige. Vzporedno 

predstavitvi so na desni strani zapisani še naslovi drugih knjig iz te zbirke, pod njimi pa 

logotip založbe. Na levi strani zadnje platnice spodaj so podatki o knjigi: avtor, leto izdaje, 

kataložni zapis o publikaciji. Na hrbtu je na levi strani napisana založba, na desni pa naslov 

dela.  

Naslov dela je izbran glede na temo, ki jo predstavljajo slike: dogajanje konec tedna.  

Poglavij delo nima, prav tako ni epiloga ali prologa, saj gre za slikanico brez besedila. 

 

Delo so zasnovale in pripravile tri avtorice: Teresa Ribas, Pilar Casademunt, Roser Capdevila. 

Njihovi biografski podatki niso dostopni. Vse so ilustratorke in so skupaj pripravile pet knjig 

iz te zbirke. To knjigo je ilustrirala Roser Capdevila. Izvirniku je naslov Mirem el camp, izšel 

je leta 1984. 

Knjige iz te zbirke so namenjene predšolskim otrokom. S slikami so predstavljeni različni 

vidiki življenja. Pozorni opazovalec opazi like in jih spremlja v celotni knjigi. Slike so 

natančne, z veliko podrobnostmi, predstavljene situacije so izbrane tako, da so kar najbolj 

tipične, vanje pa je vnesen tudi humor.  

 

V knjigi Konec tedna spoznamo različne kraje, kjer družine preživljajo prosti čas. V ospredju 

je družina iz mestnega okolja, ki izkoristi različne možnosti preživljanja prostega časa. 

Kulturnospecifični elementi so vezani na področje družbe in kulture v kategoriji oblačenja: 

sombrero moškega na plaži, uniforme policistov. Pri nas tovrstna oblačila niso znana. 

Ilustracije so naslikane tako, da zajamejo kar največji zorni kot, kar najširšo perspektivo. Zato 

so lahko vanje vključene številne podrobnosti, ki naredijo delo tako, kot je: informativno in 

zabavno. Slike so obojestranske, brez robov. Izbrane so barve v zemeljskih tonih, ki 

posnemajo naravno okolje, a so svetle in privlačne.  

 

Druge knjige iz te zbirke so predstavljene v prilogi. 

Na knjižnih policah lahko najdemo tudi druga dela s podobnimi motivno-tematskimi 

prvinami. Večina jih je prevedena in prirejena iz nemščine, v njih so predstavljene slike in/ali 

posamezne besede na določeno temo (zbirka Iščem slike, najdem besede, založba Učila, 

2010) ali pa celotno dogajanje kot v zbirki Oglejmo si. Taki sta deli Poletni živ žav (Bertner, 

2007) in Poletje v mojem mestu (Laulund, 2010).  
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2.1.1.2 Jordi Cots, Francesca Garberi, Maria Dolors Latorre in Montserrat Vidal: 

Domišljava podganca 

Pisatelji: Jordi Cots, Francesca Garberi, Maria Dolors Latorre in 

Montserrat Vidal 

Ilustrator: Joma (Josep M. Ruis) 

Prevajalka: Barbara Vuga 

Izvirnik, leto prvega izida: La rateta que escombrava l'escaleta, 

1993 

Založba: Slovenska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

Slika 4: Domišljava podganca, 1996 

Književni dogajalni čas ni eksplicitno določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Ta tip pripovedovalca označujemo tudi kot 

objektivnega, saj ne vpliva na dogajanje v zgodbi. 

Književni liki so: Podganca, pes, osliček, jagnje, racman, petelin, vol in maček. 

Književno dogajanje: 

Zgodba pripoveduje o podganci, ki je našla denar. Zanj si je kupila trak. Sama sebi se je zdela 

zelo lepa. Mimo so prišli razni živalski ženini: pes, osliček, petelin, vol, racman in jagenjček. 

Vse je zavrnila, saj se ji je zdelo, da njihovi glasovi niso dovolj dobri za njena ušesa. Mačkov 

glas ji je bil všeč, zato se je z njim poročila. Nekega dne je kuhala. Lonec je bil prevelik in 

mačka je prosila za pomoč. Pomagal ji je, pri tem pa je podganca padla v lonec. Maček jo je 

pojedel. 

 

Knjiga ni standardne dimenzije, ima obliko kvadrata, meri 22 x 2 cm in ima 23 strani. Zbirka, 

v kateri je izšla, nima posebnega imena. 

V isti zbirki so izšle še knjige: Pogumni krojaček, Rdeča kapica, obe je priredil Francesco 

Boada, in Pujsek, raček, goska in volk, ki so jo priredile Maria Teresa Codina, Martha Mata in 

Maria Eulàlia Valeri. O teh knjigah je več napisanega v prilogi.  

Vse tri priredbe so povzete po Grimmovih pravljicah. Pujsek, raček, goska in volk je 

pravljica, ki ima enak zaplet kot bolj znana zgodba o treh prašičkih in volku.  

Ker so vsa ta besedila izšla v isti zbirki, imajo tudi enotno grafično podobo. Vse imajo izvirne 

ilustracije španskih avtorjev, trak iz blaga na delu platnic in hrbtu knjige, ikone pri premem 

govoru. Imajo tudi enako velikost in font malih tiskanih črk.  

 

Slikanica Domišljava podganca je izšla leta 1993, slovenska izdaja, v prevodu Barbare Vuga 

pa leta 1996. Ilustracije in oblikovanje so enaki kot v izvirni izdaji, ilustrator je Joma. Knjiga 

ima na naslovnici ilustracijo iz knjige. Na vrhu je z malimi tiskanimi črkami napisan naslov 

dela in pod tem avtorji. Spodaj na sredini je logotip založbe. Del naslovnice je kot hrbet in del 

zadnje platnice oblečen v temno modro blago. Na hrbtu sta napisana ime založbe in naslov 

knjige. Na zadnji platnici je majhna ilustracija na sredini, proti vrhu, spodaj na sredini je 

logotip založbe. Notranjost platnic je barvna, modra, na njej so natisnjeni črni liki iz 

ilustracije zgodbe. 
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Posebnost knjig v tej zbirki je način, na katerega je predstavljen premi govor. Navadno je ta 

natisnjen ali napisan v narekovajih, s spremnim besedilom. Tu spremnega besedila v obliki ni, 

namesto tega so sličice, ikone, ki predstavljajo posameznega govorca. Tako je pred 

nagovorom, ki ga ima racman, narisana slika race, pred govorom petelina petelin in tako tudi 

pri drugih. 

 

Jordi Cots je katalonski avtor in se je rodil leta 1927 v Barceloni. Svojo pot je začel kot 

odvetnik, nato je postal predavatelj in publicist. Ukvarja se predvsem s področjem otrokovih 

pravic in je prejel več nagrad za delo na tem področju. 

Skupaj s soavtoricami Mario Dolors Latorre, Montserrat Vidal in Francesco Gerberi je 

pripravil priredbo španske ljudske pravljice o domišljavi podganci. Vse tri avtorice so 

pedagoginje in publicistke, drugi podatki o njih niso dostopni. Delo Domišljava podganca je 

napisano in izdano v stilu »calleje«. Gre za priredbo znane zgodbe, likovno opremljene in 

namenjene mlajšim bralcem. Ime calleja se v Španiji uporablja kot sinonim za tovrstne 

priredbe. Ime je dobila po založniški hiši, ki se je prva specializirala za izdajo otroških in 

mladinskih knjig in je začela delo leta 1879.  

 

2.1.1.3 Aleix Cabrera: Vile pripovedujejo o vživljanju 

Pisatelj: Aleix Cabrera 

Ilustratorka: Rosa María Curto 

Prevajalka: Tina Mahkota 

Izvirnik, leto prve izdaje: Les fades ens parlen de…empatia, 2009 

Založba: DZS, Ljubljana,2010 

 

Slika 5: Vile pripovedujejo o vživljanju, 2010 

 

Književni dogajalni čas ni eksplicitno določen.  

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Pripovedovalec ve vse o dogajanju, a na dogodke ne 

vpliva. Prikaže jih take, kot so. 

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Stezosledka. Ob njej nastopajo še druge vile in 

gozdna bitja. 

Scena: dogajanje poteka v gozdu, kjer živijo vile. 

Tip sveta: gre za svet, ki ga lahko označimo kot fantastičnega. 

Književno dogajanje: 

V zgodbi o vživljanju spoznamo vilo Stezosledko, ki navadno pomaga slabovidnemu rakunu 

Črtomirju. Nekega dne se je v sadovnjaku preobjedla jabolk in omagala. Zbudila se je šele 

ponoči. Ker ni videla, se je izgubila. Pomagale so ji kresnice in ji s svojo svetlobo pokazale 

pravo pot. Pohitela je do rakuna, ki jo je že čakal. Po tem je bolje razumela, kako se Črtomir 

počuti, in sta bila še boljša prijatelja.  

Poleg razlage pojmov, ki so povezani z empatijo, pisatelj opozori na ekološki vidik. Tokrat 

gre za predstavitev različnih živalskih bivališč in zatočišč. 
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Format knjige: knjiga je narejena v obliki slikanice kvadratne oblike. Njene mere so 23 x 23 

cm, ima pa 35 strani. Spada v zbirko Vile pripovedujejo o…, ki sta jo izdali založba DZS in 

Dnevnik. Delo je prevedla Tina Mahkota. 

Na platnici je slika vile. V desnem spodnjem kotu je na pastelno oranžni podlagi z belimi 

črkami napisan naslov dela, ime in priimek avtorja in ilustratorke sta z malimi črnimi črkami 

napisani desno nad naslovom. Platnica se nadaljuje tudi v hrbet in zadnjo platnico. Na njej je 

del prostora v levi polovici spodaj namenjen kratkemu povzetku vsebine, pod tem pa sta 

natisnjena logotipa obeh izdajateljev in črtna koda. Hrbet je oranžne barve, na njem pa je 

napisan naslov dela, na desni strani je dodana slika vile iz knjige. Notranjost platnic je modra 

z zvezdnim vzorcem. Na naslovnici je slika vile, ki je vpeta v okrogel okvir s tanko belo 

obrobo. Naslovnica je svetlo oranžna, na sredini ima napisano ime avtorja, ilustratorke in pod 

njim naslov dela. Na sredini spodaj je logotip DZS, logotip Dnevnika je desno zgoraj. 

Slike so obojestranske. Barve so intenzivne, veliko je pastelnih odtenkov. Besedilo je navadno 

del ilustracije, brez okvirjev, na posebej za to namenjenem prostoru, ki ni poslikan. V 

zadnjem poglavju so za razlage uporabljeni okvirji, v katerih je besedilo. Okvirji so v obliki 

lističev. Vse slike v knjigi so okrašene s srčki, oblaki ali zvezdami, celota učinkuje dekliško. 

Aleix Cabrera (rojstni podatki niso dostopni) je sodobni ustvarjalec, ki se ukvarja predvsem s 

filmsko in računalniško produkcijo. Bil je tudi urednik in časnikar, vmes tudi predavatelj na 

fakulteti.  

Njegova zbirka Vile pripovedujejo o… v sebi združuje tri vidike. Prvi je didaktični. Z zgodbo 

poskuša predstaviti in približati eno od vrednot. Drugi vidik je ekološko-naravoslovni. 

Otrokom poskuša približati naravo in njene zakonitosti. Tretji vidik je etični. Posebej poudari 

pomen izbrane vrednote in jo poskuša definirati na način, razumljiv otrokom. Vse knjige iz te 

zbirke je ilustrirala Rosa M. Curto. 

Kulturnospecifičnih elementov v tej knjigi ni. V preostalih knjigah so, predstavljene so v 

prilogi. 

 

2.1.2 Dela, namenjena šolskim otrokom, starim od 9 do 14 let: oznaka P 

2.1.2.1 Llamero Braulio: Dedkova čudežna televizija  

Pisatelj: Llamero Braulio 

Ilustrator: Leon Zakrajšek 

Prevajalka: Damijana Pintarič 

Izvirnik, leto prvega izida: El televisor mágico, 1990 

Založba: Celjska Mohorjeva družba, 1996 

 

Slika 6: Dedkova čudežna televizija, 1996. 

Književni dogajalni čas ni posebej določen, vendar je dogajanje postavljeno v sodobni svet, v 

sedanjost. 
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Pripovedovalec je notranje osredotočen in je del zgodbe. Pripoveduje zgodbo, kot bi jo 

pripovedoval eden glavnih likov, deček Drejc. 

Glavni književni liki so Drejc, deček, star okrog 6 let, Neža, Drejčeva sestrica in njun dedek 

Peregrin.  

Scena: književno dogajanje se poteka v mestnem okolju. 

Tip sveta: prikazan je svet, ki ga lahko označimo za paralelnega, del dogajanja poteka v 

realnem svetu. 

Književno dogajanje: 

Drejc je majhen deček, ki ima posebnega dedka in malo sestrico. Skupaj preživljajo dneve in 

ob tem iščejo vedno nove načine za preživljanje časa. Dedkova navada je, da se usede pred 

ugasnjeno televizijo in jo gleda. Drejcu se zdi to nenavadno. Dedek mu razloži, da je zelo 

pomembno, da ima človek dovolj domišljije, sicer slik na ugasnjeni televiziji ne vidi. Drejc 

slik ni videl, zato sta se z dedkom naslednji dan odpravila v park, da bi tam ujela iskrico 

domišljije. Ujameta jo, ko se jima približa deklica – beračica. Dedek ji je v zameno za 

odgovor na vprašanje pripravljen dati denar. Vpraša jo, kaj je frfosanjka. Deklica jima pove in 

dedek njen odgovor z veseljem nagradi, saj sta dobila tisto, kar sta iskala. Ko sta se vrnila 

domov, je Drejc ugotovil, da je zmanjkalo limonade. Dedek mu predlaga, naj si pripravi 

limonšljijo, a kmalu ugotovita, da jima manjka pomembna sestavina: potrpežljivost. Naslednji 

dan dedek povabi Drejca, da skupaj pripravita limonšljijo. Imata limonado, potrpežljivost pa 

dedek nabira tako, da s kozarcem v roki sedi vsaj eno uro v gugalniku, otroka pa se medtem 

tiho igrata v drugi sobi. Ko se je Drejc vrnil, mu je dedek ponudil požirek limonšljije in takrat 

se je tudi njemu odprl pogled na nov svet. Na zaslonu je videl morje in ladjo, na njej pa 

kapitana Kljuko. Zavrnil je povabilo prijateljev, da se jim pridruži pri igri na dvorišču. Drejcu 

je postala televišljija čedalje bolj všeč. V njej so nastopali junaki in spominjali na ljudi, ki jih 

je poznal. Tako je v njegovi predstavi nastopila tudi soseda Ilda, ki se je z vsemi prepirala. 

Drejc si je zamislil, da nastopa v njegovem filmu o Kljuki, kjer jo zaradi njene osornosti 

vržejo čez krov. Ko v naslednjih dneh izve, da sosedo pogrešajo, da nihče ne ve, kje je, ga 

zaskrbi. Dedek mu za nekaj časa prepove gledati televišljijo in tako se soseda srečno vrne 

domov. Težava je v tem, da ves čas vsem razlaga o gusarjih, a ji nihče ne verjame, mislijo, da 

se ji je malo zmešalo. Drejc se zaveda čudežnih moči domišljije in se trudi, da jih ne bi 

izkoriščal. Uporabi jih le, kadar je kdo res nadležen, da ga tako umiri. Dedka preselijo v dom 

za ostarele. Tam ima veliko časa in lahko še vedno v miru gleda televišljijo.  

 

Format knjige: knjiga je trde vezave, njene mere so 17 x 24 cm. Knjiga ima 56 strani. Spada v 

zbirko Mladinska knjižnica, ki jo izdaja Celjska Mohorjeva družba. Delo je prevedla Damjana 

Pintarič. 

Sprednja platnica knjige je svetlo modre barve. Po spodnjem delu sredine ima črn trak, v 

katerem je majhna slika, ki ponazarja zaslon. Ta kaže prizor iz gusarskega filma. Na sredini 

zgoraj je z oranžnimi črkami izpisano ime avtorja, pod tem pa z velikimi temno modrimi 

naslov knjige. Nad sliko piše dedkova čudežna, pod sliko televizija. Pod naslovom je ime 

ilustratorja, Leona Zakrajška. Na sredini spodaj je v oranžnem kvadratku v rokopisni pisavi 

napisna letnica 1851, ki predstavlja logotip založbe.  
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Hrbet knjige je v enakih barvah kot sprednja platnica: svetlo modra, ki ima na spodnji sredini 

črn trak. Čisto na levi je logotip založbe, ki mu sledi v črnem polju napisano ime pisatelja, na 

modrem polju je napisan naslov knjige. Zadnja platnica je barvno oblikovana enako. Zgoraj v 

svetlomodrem polu je kratka predstavitev vsebine dela, v črnem polju pa kratka predstavitev 

pisatelja. V spodnjem delu je logotip in pod njim ime založbe, pod tem pa še črtna koda s 

ceno. Notranje platnice niso potiskane, a so oranžne barve, kot črke na naslovni platnici.  

Naslovnica je preprosta. Na beli podlagi je z olivnimi črkami napisano ime pisatelja, z 

velikimi črnimi naslov dela in pod tem z malimi olivnimi še ime ilustratorja. Na dnu strani, na 

sredini sta črno-bel logotip in ime založbe, pod tem pa še zapis kraja in leta izdaje (Celje, 

2006). 

Naslovnici sledi posvetilo. Pisatelj delo posveča bralcem z domišljijo.  

Delo Dedkova čudežna televizija ima devet poglavij. Naslovi so: Požirek limonšljije, Kaj je 

frfrosanjko?, Dva kilograma potrpežljivosti, Kapitan Kljuka, Na krov, Čudna ujetnica, 

Televizor v parku, Skrivna moč televišljije, Konec? Z naslovi poglavij pisatelj nakazuje 

književno dogajanje. Naslovi poglavij in številčenje strani so v rumeni barvi z rahlim sivim 

senčenjem. Izbrana je pisava, ki spominja na rokopis s pisanimi črkami. Naslovi so zaradi 

bleščečega papirja, izbranega fonta in barv slabo vidni in težko berljivi, še teže je prebrati 

strani, ki so napisane v istem fontu, a so zaradi posebnosti te pisave skrivenčene in zato na 

zatemnjeni podlagi toliko teže berljive.  

Knjiga je ilustrirana. Ilustriral jo je Leon Zakrajšek. Slike so različnih formatov, štiri so 

enostranske, štiri dvostranske in štiri na polovici strani. Vse so naslikane z vodenimi barvami, 

v temnih tonih, prevladujejo zeleni in rjavi odtenki. Nimajo posebnih podrobnosti in niso 

privlačne. Prikazujejo črno-belo vzdušje, ki ni skladno z vsebino knjige. 

 

Braulio Llamero se je rodil leta 1956. Po poklicu je novinar in je zaposlen kot glavni urednik. 

Napisal je nekaj zgodb in dramski besedili za otroke.  

V knjigi Dedkova čudežna televizija je avtor prikazal družinske odnose. Spoznamo dedka, 

starejšega gospoda, ki ga imajo zaradi njegovih izjav in besednih iger vsi za drugačnega. 

Odnos, ki ga imajo mladi do dedka, je precej tipičen. Vnuka, Drejc in Neža, imata dedka rada, 

čeprav ga ne razumeta vedno. Njihov odnos se šele oblikuje. Ko Drejc in dedek odkrijeta 

skupen hobi, gledanje televišljije, najdeta način, kako lahko sobivata in se imata pri tem lepo. 

Dedek vnuka uči, mu je za zgled. Spodbuja ga k uporabljanju domišljije, k ustvarjalnosti, 

čeprav včasih v škodo druženja z vrstniki. 

Pomemben poudarek dela je zavedanje, da otroci in mladostniki preveč časa namenijo 

televiziji. Avtor pravi: »Če imaš prižgano televizijo, vidiš samo tisto, kar je na sporedu.« 

(Llamero, str. 7) Poudari pomen uporabe moči naših misli. 

Pisatelj pa tudi prevajalka kažeta svojo domišljijo s skovankami, besedami, ki si jih je avtor 

izmislil in jim določil pomen.  

Kulturnospecifičnih elementov v tej knjigi ni veliko. Razen imen likov v zgodbi (dedek 

Peregrin, soseda Ildefonsa), ki spadajo v področje družbe in kulture, v kategorijo ljudje, je tu 

le še lik deklice, ki prosjači za denar v parku.  
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2.1.2.2 José María Sánchez-Silva: Marcelino, Kruh in vino 

Pisatelj: José María Sánchez-Silva 

Ilustrator: Hernàn Valdovinos 

Prevajalec: Miro Bajt 

Izvirnik, leto prvega izida: Marcelino pan y Vino, 1952 

Založba: Mladinska knjiga, 1996 

Slika 7: Marcelino, Kruh in vino, 1996 

Književni dogajalni čas: zgodba se dogaja konec 19. ali na začetku 20. stoletja. 

Pripovedovalec je dvojen: nekaj časa gre za neosredotočeno pripoved, kjer pripovedovalec ve 

vse in nadzoruje čas, prostor in zavest likov, nekaj časa je pripoved notranje osredotočena, ko 

zgodbo pripoveduje lik iz zgodbe. 

Scena: dogajanje je postavljeno v samostan, kjer Marcelino odrašča, del dogajanja pa v 

nezemeljski, nebeški svet, kjer Marcelino išče pot do Boga. 

Tip sveta: del dogajanja poteka v realnem, del v fantastičnem svetu. 

Književno dogajanje: 

Zgodba se začne z opisom okoliščin, ki so vplivale na nastanek samostana. Opisani so okolje, 

čas, ljudje, ki so pri tem sodelovali. Temeljno dogajanje se začne, ko eden od patrov najde pri 

drevesu dojenčka. Odločijo se, da bo ostal pri njih in ga poimenujejo Marcelino. Deček je 

navihan, radoživ in radoveden in ga poskušajo kar najbolje vzgojiti. Pri tem so včasih bolj, 

včasih manj uspešni. Ker je sam, nima družbe vrstnikov, se naveže na živali in se z njimi igra 

in pogovarja. Dnevi minevajo v odkrivanju zanimivosti, molitvi in igri. Nekega dne se 

Marcelino odloči, da bo pogledal na podstrešje, kamor so mu menihi prepovedali hoditi. 

Zagrozili so mu, da ga bo s sabo vzel mož, ki živi tam, če bo stikal, kjer ne sme. Marcelino je 

kljub temu pogledal in od groze zbežal, ko je videl, da je mož res tam. Ko se je umiril in 

razmislil, se je odloči in ga šel spet pogledat. Tam je bilo razpelo z Jezusom in Marcelinu se 

je zdelo, da ga zebe, zato mu je ponudil odejo. Jezus je stopil z razpela in jo sprejel. Vsakič, 

ko je Marcelino prišel, sta se z Jezusom pogovarjala. Marcelino mu je začel prinašati hrano in 

pijačo, zato mu je dal Jezus vzdevek Kruh in vino, kar je bilo Marcelinu silno všeč. Pogosto je 

prihajal k razpelu, začel je tudi moliti. Patri so opazili spremembe in krajo hrane, zato so 

Marcelinu sledili. Videli so, da se dogaja čudež in planili v sobo, kjer je bil Marcelino, a je ta 

umrl. Pokopali so ga, Marcelino pa je svojo pot nadaljeval v nebesa. Tam ga je sprejel njegov 

angel, ki ga je vodil. Na poti sta se veliko pogovarjala in Marcelino si je najbolj želel, da bi 

videl in spoznal svojo mamo. Med tem so se v samostanu začela gradbena dela, saj so želeli 

ohraniti spomin na čudež, ki se je zgodil tam. Ob opisu Marcelinove poti in dogajanja v 

samostanu pripovedovalec naniza še nekaj zanimivih, zabavnih dogodivščin, ki opisujejo 

Marcelinovo življenje. Na koncu Marcelino prispe v nebesa in tam spozna Marijo, spet sreča 

Jezusa in se končno sreča s svojo mamo.  
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Delo Marcelino, Kruh in vino je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 12 x 21 cm. Ima 173 

strani. 

Knjiga Marcelino, Kruh in vino je izšla v zbirki Andersenovi nagrajenci, ki ima značilen 

logotip z Andersenovo sliko v malem krogcu. Naslovnica in zadnja stran sta oranžno rdeče 

barve, na naslovnici je barvna slika, ki prikazuje Marcelina in njegovega mačka Brezuhca. Na 

sliki sta v ozadju tudi kruh in vino ter golob z rožo. Slika so z likovnimi sredstvi predstavljeni 

vsi pomembni elementi dela. Ime in priimek avtorja sta napisana z malimi tiskanimi črkami, 

za naslov dela so uporabili dve velikosti velikih tiskanih črk. Marcelino je napisano z velikimi 

črkami, kruh in vino pa z manjšimi velikimi tiskanimi črkami.  

Na hrbtu knjige so logotip zbirke, začetnice imena in priimek avtorja ter naslov dela, na 

spodnji strani je tudi logotip založbe. 

Zadnja platnica ima natisnjeno besedilo o pisatelju in besedilu. Gre za kratko besedilo, ki 

bralcu predstavi temeljno idejo dela, a brez opisa dogajanja, in kdaj je avtor za svoje delo 

dobil nagrado. 

Notranje platnice niso izkoriščene.  

Delo se začne s posvetilom, ki ga je pisatelj namenil svoji hčeri redovnici. Poglavja, ki 

sledijo, nimajo posebnih naslovov, ampak so oštevilčena, na koncu je epilog. Knjigi sta 

dodana tudi risba pisatelja in poglavje, ki ga je napisal prevajalec Miro Bajt, z naslovom 

Nekaj o avtorju, njegovem obdobju in samem delu. Izdajo iz leta 1996 je z ilustracijami 

likovno opremil Hernàn Valdovinos. V knjigo je vključenih 28 ilustracij. Vse so črno-bele, 

videti so kot risbe z ogljem, a z veliko podrobnostmi. Ena od ilustracij je dvostranska na 

zgornjih straneh knjige, pod njo je besedilo. 

 

José María Sánchez-Silva se je rodil leta 1911. Zaradi družinskih razmer je del otroštva 

preživel v sirotišnici in podobnih inštitucijah. Izšolal se je za novinarja in se zaposlil pri 

časopisu, pozneje je postal tudi urednik. Proslavil se je z delom Marcelino, Kruh in vino, ki ga 

je napisal leta 1952. Za to delo je leta 1957 prejel premio nacional de literatura, leta 1968 pa 

je kot edini španski umetnik prejel Andersenovo nagrado. Njegov književni opus je zelo 

obsežen, najbolj pa je znan po liku Marcelina.  

Delo Marcelino, Kruh in vino je izšlo leta 1952. To je bil čas po drugi svetovni vojni, ko so 

ljudje obnavljali svoje življenje, v Španiji pa je vladal general Franco. Vpliv Cerkve je bil 

močan, država je spodbujala tradicionalne vrednote in se zapirala pred zunanjim svetom. Tudi 

vera v družino in Cerkev je spadala med tradicionalne vrednote. Zgodba o zapuščenem dečku, 

ki ga vzgajajo menihi, je delno avtobiografska, saj je imel tudi pisatelj v mladosti izkušnje z 

življenjem brez staršev.  

Prva izdaja Marcelina je v slovenščini izšla leta že leta 1957, v prevodu Cirila Mejača pri 

Mohorjevi družbi v Gorici. Naslednja izdaja je izšla leta 1969 v prevodu Silvestra Čuka pri 

založbi Ognjišče. Obe izdaji sta bili dostopni le ožjemu delu bralcev, saj sta ju izdali založbi, 

ki sta povezani s Katoliško cerkvijo v Sloveniji. Zadnja izdaja Marcelina je iz leta 1996, 

prevedel jo je Miro Bajt in je izšla pri Mladinski knjigi kot del zbirke Andersenovi nagrajenci.  

Marcelinova zgodba je zelo posebna. V besedilu je vera povezana s katoliškim izročilom, kar 

precej odstopa od del opusa mladinske književnosti. Na zadnji platnici je napisano: »Preprosta 
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zgodba se zato vrti predvsem okoli ljubezni do Boga, simbolično predstavljeni z motivom 

kruha in vina, v splošnem pa gre za ponazoritev dečkove ljubezni do vseh bitij stvarstva.« 

(Bajt, na platnici, Sanchez Silva, 1996). V besedilu je veliko hudomušnih dogodkov,  

povezanih z mitologijo ali religijo, vendar nevsiljivo. Intertekstualne povezave še povečujejo 

kakovost dela. 

Kulturnospecifični elementi so vezani na področje družbe in kulture. Spadajo v kategorijo 

ljudi, kjer gre predvsem za imena, ki jih pri nas ne uporabljamo, in za krščansko simboliko, ki 

je pri nas sicer znana, a je avtorji priznanih slovenskih otroških in mladinskih književnih del 

navadno ne uporabljajo v svojih besedilih.  

 

2.1.2.3 Jaume Cela: Ukradene sence 

Pisatelj: Jaume Cela 

Ilustrator: Alenka Pirman 

Prevajalka: Staša Briški-Bailey 

Izvirnik, leto prvega izida: El lladre d'ombres, 1989 

Založba: Mladinska knjiga, 1993  

Slika 8: Ukradene sence, 1993. 

Književni dogajalni čas: dogajanje vseh treh zgodb je postavljeno v sedanjost, nedoločeno, a 

sodobno. 

Pripovedovalec je pri zgodbah različen. Pri prvi o ukradenih sencah je pripoved zunanje 

neosredotočena. Pripovedovalec je vseveden, a nikomur ne določa svoje vloge. Pri drugi 

zgodbi o vampirju sta pripovedovalca dva in se izmenjujeta. Del zgodbe izvemo zunanje 

neosredotočeno, del pa notranje osredotočeno, ko zgodbo pripoveduje eden od likov iz 

zgodbe. V tretji zgodbi o volkodlaku je enako. Pripovedovalca se izmenjujeta. 

Scene: prva zgodba se dogaja v Barceloni, druga nekje v nekem mestu v Kataloniji, tretja pa 

je postavljena delno v gore, delno v mesto. 

Tip sveta: del dogajanja poteka v realnem, del pa v paralelnem svetu.  

Književno dogajanje: 

Zgodba Ukradene sence je detektivska. Glavni lik je detektiv, gospod Pi i Pi. K njemu pride 

gospod Turell prijavit krajo sence in ga prosi za pomoč. Gospod Pi je znan po tem, da najde in 

razkrije tudi najbolj nenavadne primere, zato se naloge z veseljem loti. Sled ga vodi do 

različnih oseb, ki so zaradi izgube senc oškodovane, nazadnje na televiziji odkrije zločinca, ga 

preda oblastem in za nagrado dobi še mestno priznanje. 

Zgodba O vampirju, ki ni potreboval zob, je fantastična zgodba, ki s prvo ni neposredno 

povezana. Policist, komisar Nebo pride na reševalno postajo, kjer so pravkar končali zelo 

uspešno krvodajalsko akcijo, a se je zgodilo nekaj precej nenavadnega. Komisar zasliši 

glavno pričo, medicinsko sestro, ki pove nenavadno zgodbo. Vzporedno je predstavljena tudi 

zgodba žrtve dogajanja, nenavadnega vampirja. Gre za moškega, ki je postal vampir. 
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Spoznamo njegovo življenjsko zgodbo in razloge, zakaj je prišel po kri na reševalno postajo 

in tam umrl. 

Zgodba Zelo kosmato vprašanje je drugačna kot prejšnji dve, povezuje jih le fantastika, ki 

izhaja iz mitološke sfere. Podlaga je preprosta: srečata se znanki in ena od njiju pripoveduje 

drugi o smoli, ki spremlja njeno hčer, ki je postala vdova kmalu po poroki. Iz zgodbe 

postopoma izvemo, da se je hči poročila s čudovitim fantom, ljubečim in prijaznim. Na izletu 

v gore ga je ugriznila volkulja in ga spremenila. Spreminjal se je postopoma, postajal čedalje 

bolj odmaknjen in odtujen, to pa se je še poglobilo, ko je domov pripeljal dva psa. Z njima se 

je veliko ukvarjal. Umrl je v nesreči. Kazalo je, kot da je med vožnjo doživel srčni napad, a je 

imel, ko so ga potegnili iz razbitine, na vratu globok ugriz. 

Knjiga je standardnih dimenzij, trde vezave, meri 12 x 21 cm. Ima 91 strani. 

Izšla je leta 1993 v zbirki Sinji galeb. Delo je prevedla Staša Briški, ilustrirala Alenka Pirman. 

Knjige zbirke Sinji galeb imajo značilen logotip letečega galeba, ki pa se na tej izdaji pojavi le 

na naslovnici, levo zgoraj, ni pa ga na hrbtu knjige ali zadnji platnici. Naslovnica je narejena 

tako, da pritegne pogled: na rumeni podlagi je zgoraj rdeč pas, v katerem je napisano ime 

pisatelja, pod njim je na levi strani logotip zbirke, pod tem pa z velikimi tiskanimi črkami 

senčene sive črke z naslovom dela. Pod tem je v krožnem izseku ilustracija na rdeči podlagi in 

narisana slika nekoga, ki bi lahko bil detektiv ali zlikovec. 

Na hrbtu knjige je logotip založbe, nad njim pa ime in priimek avtorja ter naslov dela, ki je 

napisan z odebeljenimi črkami.  

Zadnja platnica je oblikovana tako, da ima na rumeni podlagi narisan rdeče oranžen tanek 

okvir, pod njim pa polje oranžne barve, na katerem je kratko spremno besedilo, sestavljeno iz 

dveh delov. Prvi del je kratka napoved vsebine dela, drugi del pa zelo kratka informacija o 

pisatelju.  

Notranje platnice so prazne.  

Knjigo Ukradene sence sestavljajo tri novele: Ukradene sence, O vampirju, ki ni potreboval 

zob in Zelo kosmato vprašanje. Sledi še spremna beseda, ki jo je napisala Jerca Kos in ima 

naslov Katalonija – domovina Ukradenih senc. 

 

Jaume Cela i Ollé se je rodil leta 1949 v Barceloni. Piše v katalonščini, ki je njegov materni 

jezik. Po poklicu je profesor. Za svoja književna dela je prejela več nagrad, zadnja je bila leta 

2010, barca de vapor, za mladinski roman Set raons per estimar els meus pares (Sedem 

razlogov, zakaj imam rad svoje starše). 

Katalonija je del Kraljevine Španije. Vse do leta 1975 katalonščina ni bila priznana kot eden 

od uradnih jezikov. Ljudje, ki živijo tam, si že leta prizadevajo za večjo avtonomijo, nekateri 

podpirajo tudi osamosvojitev. Barcelona kot eno večjih mest Katalonije je glavno prizorišče 

zbirke novel Ukradene sence.  

Ukradene sence je zbirka treh novel in je bila prvič objavljena leta 1989. V slovenskem 

prevodu so izšle leta 1993, prevedla jih je Staša Briški-Bailey, spremno besedo pa napisala 

Jerca Kos. Izšle so v zbirki Sinji galeb. 

Zgodbe so zanimive, napisane humorno, kar pritegne radovednost. V dogajanje so vključeni 

elementi realnosti: kraji, znamenitosti, aktualen čas, aktualni poklici. Fantastični elementi so 
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iz mitologije: vampir in volkodlak, tatovi senc. Opisani so na način, ki te like približa, jih 

počloveči in jih pokaže kot osebe, s katerimi lahko bralec sočustvuje in se vanje vživi. 

 

2.1.3 Dela, namenjena mladini nad 14 let: oznaka M 

2.1.3.1 Rafael Sánchez Ferlosio: Alfanhuí 

Pisatelj: Rafael Sánchez Ferlosio 

Ilustrator: Andrej Trobentar 

Prevajalec: Ferdinand Miklavc 

Izvirnik, leto prvega izida: Alfanhuí, 1951 

Založba: Mladinska knjiga, 1989 

 

Slika 9: Alfanhuí, 1989. 

Književni dogajalni čas ni posebej določen, glede na predmete in okolje, v katerem se dogaja, 

spada dogajanje na konec 19. ali začetek 20. stoletja. 

Pripovedovalec je vseveden, gre za zunanje neosredotočeno pripoved. 

Glavni književni lik v zgodbi je Alfanhuí, deček. Poleg njega nastopajo še Mojster 

nagačevalec, mati, babica, Don Zana. 

Tip sveta: dogajanje poteka v realnem in paralelnem svetu. 

Književno dogajanje:  

Glavni lik tega dela je deček. Opisan je kot bister in vedoželjen otrok, a drugačen, zato v šoli 

ne funkcionira in jo mora zapustiti. Postane pomočnik mojstra nagačevalca. Ta dečka 

poimenuje Alfanhuí, ker ga spominja na ptice, ki se tako oglašajo. Mojster je za dečka zelo 

pomemben. Mojstrova smrt Alfanhuíja zelo prizadene. Izgubi voljo do življenja. Vrne se k 

materi in nekaj časa živi pri njej. Ko zapade sneg, se Alfanhuí spet veseli življenja in 

spomladi spet odide.  

Napoti se v Madrid in spozna Don Zana, ki je marioneta in živi v gostišču doñe Tere, tako kot 

Alfanhuí. Najprej sta prijatelja, vendar sta preveč različna. Alfanhui ga raztrešči in tako uniči. 

To dejanje ga prisili, da zapusti Madrid. 

Odpravi se k babici v Moralejo. Predstavi se ji in nekaj časa živi pri njej. Dobi službo volarja 

in je zadovoljen. Po smrti enega od volov in ko mine zima se spet odpravi v svet, tokrat gre v 

Palencijo. Tam dobi službo pomočnika zeliščarja. To delo ga izpopolnjuje in zgodba se konča 

s spominom na to, kako je dobil svoje ime. Preletavajo ga prlivke in nad njim se boči obok 

mavrice. 

 

Delo je izšlo v trdi vezavi, mere so klasične, 12 x 21 cm, strani je 152.  

Slovenska izdaja knjige je izšla pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani, 1989, v zbirki 

Odisej.  

Knjige zbirke Odisej imajo značilno skupno oblikovanje: trde črtaste platnice, na katerih je 

zgoraj v modri barvi natisnjen logotip zbirke, ladja na morju. Isti logotip je tudi na hrbtni 



43 
 

strani knjige. Na naslovnici je tudi barvna reprodukcija ene izmed ilustracij v knjigi. Ime in 

priimek avtorja ter naslov dela so napisani takoj pod logotipom z veliki tiskanimi črkami. Na 

zadnji platnici je enak logotip kot na naslovnici, osrednji del je namenjen odlomku iz knjige, 

ki je natisnjen na črni podlagi z belimi črkami.  

Hrbet ima, poleg že omenjenega logotipa, napisane naslov dela, začetnici imena in priimek 

avtorja in logotip založbe. Logotipi so natisnjeni na modri podlagi, naslov dela in avtor pa na 

črni, z rožnatimi črkami, ki se ujemajo s črtasto barvno podlago. 

Notranji naslovnici vsebujeta v sprednjem delu podatke o avtorju in njegovem delu, 

nadaljevanje pa je namenjeno opisu dela, ki je povzet po spremni besedi, delu besedila. 

Delo je razdeljeno na tri dele. V prvem spremljamo Alfanhuíja od vstopa v šolo, odhoda k 

Mojstru in njegovo vrnitev domov. V drugem delu spremljamo Alfanhuíjevo življenje v 

Madridu. V tretjem spoznamo njegove nove poklice v drugih krajih Španije, nazadnje v 

Palenciji. Vsi deli so iz poglavij, ti imajo dolge opisne naslove, s katerimi avtor napove 

dogajanje v poglavju. 

Delo je ilustriral Andrej Trobentar. Ilustracije so črno-bele grafike. Vse so postavljene v siv 

okvir, v katerem je potem črtna risba in v njej poudarjen eden izmed vidikov zgodbe. 

Poudarjen je z barvo, ki je videti, kot bi jo fotokopirali v črno-beli tehniki, ali pa ima dodan 

fotografski izrezek, ki da ilustraciji večplastnost. V knjigo je vključenih 11 ilustracij. Na 

naslovnici je enaka kot zadnja, le da ima dodane barve. 

Rafael Sánchez Ferlosio se je rodil leta 1927. Ferlosio je svoj prvenec Alfanhuí napisal leta 

1951. Takoj za tem je objavil še drug roman Jarama. Veliko časa je namenil jezikovnemu 

raziskovanju in je v zvezi s tem objavil tudi nekaj esejev, poleg tega pa izdal še nekaj 

romanov. Za svoje delo je prejel več nagrad. Za svoje novinarsko delo premio nacional za 

življenjsko delo in Cervantesovo nagrado za življenjsko delo na področju književnosti.  

Delo Alfanhuí je napisal kmalu po koncu vojne. Način pisanja je podoben kot v slovitem 

pikaresknem romanu Lazarček s Tormesa, vendar je med deloma več pomembnih razlik. 

Ferlosio v delu Alfanhuí uporablja prvine magičnega realizma. Meja med realnostjo in fikcijo 

je pogosto popolnoma zbrisana. Delo je precej zadržano, v njem ni nekega življenjskega 

optimizma, značilnega za Lazarčka s Tormesa. Pomembno mesto v zgodbi imajo pokrajina in 

njeni opisi. Pomembne so tudi barve, ki svojevrstno zaznamujejo književno dogajanje.  

V času, ko je delo nastalo, so ljudje odpravljali posledice vojn in poskušali na novo 

vzpostaviti red in življenje. V Španiji je bilo to obdobje vladavine generala Franca, ki je v 

svoji diktaturi uspešno nadziral večino vidikov javnega življenja v takratni Španiji. Pisanje je 

bilo podvrženo cenzuri, ki je imela stroga merila. Ta so opredeljevala ustreznost ali 

neustreznost besedil, zato ne preseneča podatek, da je pisatelj delo Alfanhuí izdal v 

samozaložbi. Besedilo je v izvirniku namenjeno odraslim bralcem. 

Delo je zelo posebno, prvine magičnega realizma so zelo izrazite. Realnost in fikcija sta tesno 

prepleteni in ni posebnosti, ki bi ločevale eno realnost od druge. Vse je eno, fantastični 

elementi navdihujejo realne in realnost spodbuja fantazijo. Alfanhuí se najprej pokaže z 

barvami. Temačne in močne, ki nastanejo, ko izdela črnilo iz kuščarjev. Tema, ki ga obdaja, 

je občasno prekinjena s srebrnimi odsevi, ki jih opazuje in  občuduje, ko živi v mojstrovi hiši. 

Ogenj, ki je prav tako pomemben, daje dogajanju toplino in ljubezen. Išče ga povsod, kamor 

pride, saj so z ognjem povezani zgodbe in občutek sprejemanja, ljubezni. Barve, s katerimi se 

srečuje glavni lik, so ves čas zelo intenzivne: od črne, rdeče, ognjene, srebrne, do zelene in 
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končno, na koncu, barve mavrice. Vsaka od barv ima svoj dodaten simbolni pomen, ki 

nakazuje razvoj dogajanja in osebnostni razvoj glavnega lika. Barve tudi karakterizirajo 

dogajalni prostor in stranske osebe. Nekatere od njih, ki jih Alfanhuí sreča in je z njimi v 

intenzivnih odnosih, so barvno zelo izrazite, druge, ki jih spoznamo mimogrede, so bolj del 

okolja kot dogajanja, pa so opisane v medlih, neizrazitih barvah. 

 

2.1.3.2 Homero Polar: Zastrupljena oporoka 

Pisatelj: Homero Polar (Carlos Puerto) 

Ilustrator: Javier Olivares 

Prevajalka: Barbara Pregelj 

Izvirnik, leto prvega izida: El misterio del testamento envenenado, 1998 

Založba: Učila, 2000 

Slika 10: Zastrupljena oporoka, 2000. 

Književni dogajalni čas ni posebej določen, vendar se dogaja v sedanjosti.  

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, ve vse o dogajanju, a na dogodke ne vpliva. Prikaže 

jih take, kot so. 

Književnih likov v zgodbi je več. Osrednji je novinar Homero Polar. Poleg njega sta 

pomembna še Violeta, Homerova sodelavka fotografinja in Luisfer, Homerjev prijatelj, ki ga 

zanima vesolje.  

Scena: dogajanje poteka v več španskih mestih. 

Tip sveta: gre za realen svet, tip 1. Sem sodijo svetovi, kjer veljajo enaka pravila kot v našem 

svetu.  

Književno dogajanje:  

Homero Polar je mladi novinar, zaposlen v uredništvu lokalnega časopisa v Leonu. Nekega 

dne ga ob vrnitvi domov v nabiralniku čaka zanimiva pošta. V njej je čudno nepodpisano 

sporočilo, v katerem mu neznanec sporoča, na katerih straneh knjige bo našel rešitev. Še 

preden utegne razmisliti, za kaj gre, ga pokliče še Violeta, sodelavka fotografinja, ki je vanj 

zaljubljena. Tudi ona je dobila skrivnostno sporočilo, namenjeno njemu. Takoj se je odpravil 

k njej, tam pa ga je čakal tudi prijatelj Luisfer s tretjim delom sporočila. Sledi jih vodijo v 

Grenado, kjer najprej obiščejo Alhambro in se v njej domislijo novih možnih rešitev. Del 

rešitve se jim pokaže takoj, ko zapustijo gostišče, v katerem so se namestili. Gre za opuščeno 

knjigarno. V njej jih čakajo nadaljnja navodila, ki jim jih je pustil nekdanji lastnik knjigarne, 

ljubiteljski detektiv. Pot jih vodi naprej v Murcio. Obiščejo razstavo, na kateri naj bi bila 

razstavljena tudi slavna knjiga filozofa Abenarabija, a te knjige ni, saj jo je nekdo ukradel. 

Homero s prijatelji ugotovi, kje je knjiga, in jo vrne pravim lastnikom, s tem pa si nakoplje 

sovražnika, skrivnostnega kriminalca z imenom S.   
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Format knjige: knjiga je narejena v klasičnem formatu, izšla je v broširani izdaji. Njene mere 

so 14 x 21 cm. Knjiga ima 135 strani. Spada v zbirko Metuljev let, ki izhaja pri založbi Učila. 

Delo je prevedla Barbara Pregelj. 

Na sprednji platnici je slika mladeniča, ki v rokah drži knjigo. Poskuša se izviti temni visoki 

osebi v črnem, ki mu zastavlja pot. Tako sta predstavljena glavni lik zgodbe in skrivnostni 

neznanec. Mladenič ima očala, oblečen je v hlače, majico in športni jopič. Temni neznanec je 

oblečen v plašč, na rokah ima rokavice in na glavi klobuk. Naslov dela je napisan z velikimi 

črkami na levi strani slike na sprednji platnici. Desno spodaj je napisano ime avtorja. Na 

skrajni levi strani je približno centimeter debel rob, na katerem je na rumeno-oranžnem delu 

napisano ime zbirke – Metuljev let. Na vijoličasto-modrem sta ime založbe in njen logotip. 

Na hrbtu knjige je najprej logotip založbe, za njim ime pisatelja in naslov knjige. Zadnja 

platnica je enakih barv in deli celoto na dva dela. Povezuje ju okvir, v katerem je izsek slike s 

sprednje platnice. V zgornjem, rumeno-oranžnem delu je kratek odlomek iz dela, izbran tako, 

da pritegne pozornost s svojo napeto vsebino. Pod sliko so črtna koda, logotip in ime založbe. 

Obe platnici se nadaljujeta v zavihke v notranjosti. Sprednja platnica ima na notranjem 

zavihku kratek opis dogajanja v zgodbi. Zadnja platnica vsebuje kratke podatke o avtorju dela 

in drugih knjigah iz iste zbirke.  

Naslovnica je preprosta. Pod imenom in priimkom avtorja je naslov dela, spodaj sta logotip in 

ime založbe.  

Delo je členjeno v poglavja. Vsako ima pomenljiv naslov, ki vodi bralca po vsebini in 

nakazuje pomembne zaplete. Naslovi poglavij so: Tri uganke…za začetek, Zmenek z nekom, 

ki ga nihče ne pozna, Skrivnost, Narobe oporoka, Prikazen in nova sled, Gledati in videti ni 

isto, Rešitev je tam. Toda kje?, Modrost prerokov, Smrtna nevarnost, Razrešena skrivnost? 

Ilustracij v knjigi ni.  

 

Homero Polar je psevdonim za sodobnega španskega pisatelja Carlosa Puerta. Rodil se je leta 

1942 v Madridu. Piše dela za otroke, mladino in odrasle. Veliko potuje. Za svoje literarno 

ustvarjanje je prejel že številne nagrade. Je tudi scenarist in režiser. 

Detektivske zgodbe so žanr, ki je popularen med vsemi skupinami bralcev. Je »oblika 

kriminalnega romana; bolj se osredotoča na odkritje zločina kot na sam zločin«. (Leksikon 

Literatura, 2009, str. 62) 

Kulturnospecifičnih elementov v tem književnem delu je več. Vezani so na več področij. S 

področja zemljepisa so predstavljeni različne pokrajine v Španiji in kraji ter njihove 

znamenitosti (Alhambra v Grenadi, Murcia). Kulturnospecifična so tudi imena likov v zgodbi 

(Don Braulio, dona Pepita), kar spada v kategorijo družbe in kulture. V zgodovinski okvir 

spada razlaga o zgodovinskem ozadju knjige, ki jo iščejo, o delu, ki je napisano v arabskem 

jeziku.  

V delu so navedene intertekstualne povezave in tudi razložene. So pomemben del zapleta v 

zgodbi, ki temelji na poznavanju drugih literarnih in umetniških del. Te povezave ustvarjajo 

besedilo, ki je namenjeno zahtevnejšim bralcem. 
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2.1.3.3 Carlos Puerto: Zakaj prav jaz? 

Pisatelj: Carlos Puerto 

Prevajalka: Barbara Pregelj 

Izvirnik, leto prvega izida: La mirada, 1998 

Založba: Učila, 2000 

 

 

Slika 11: Zakaj prav jaz?, 2000. 

Književni dogajalni čas je umeščen v sedanjost. 

Pripovedovalec je drugooseben, nagovarja glavni lik in z njim komunicira. Gre za notranje 

osredotočeno pripoved. Točka opazovanja je v liku, ki je vključen v dogajanje, in vsemu 

sledimo z njegovimi očmi. 

Književni liki v zgodbi so: Ada, njen oče in sestra, Andrés, Mavi – sošolka, Selim, Isabel. 

Scena: večina zgodbe se dogaja v mestnem okolju Španije in Pariza. 

Tip sveta: realni svet. 

Književno dogajanje: 

Zgodba je napisana tako, kot da pripovedovalec nagovarja glavno junakinjo. Z njegovimi 

očmi spoznamo Ado, mlado glasbenico, ki poletje preživi v Parizu. Tam spozna fanta 

Andrésa in se zaljubita. Ob vrnitvi domov se spet srečata, a zanj njuna zveza ni tako 

pomembna kot zanjo. Ada se odloči, da bo, malo zaradi razočaranja, malo zaradi kljubovanja, 

božič preživela s prijatelji na potepanju po puščavi. Tam doživi hudo prometno nesrečo. Ob 

vrnitvi poskuša spet normalno zaživeti, a popolnoma naključno izve, da je okužena z virusom 

HIV. Okužili so jo s krvjo, s katero so ji poskušali rešiti življenje ob nesreči. Ada je 

pretresena, a odločena, da bo živela naprej.  

 

Knjiga Zakaj prav jaz ima mehke platnice z zavihki, njene dimenzije so 12 x 21 cm. Delo ima 

135 strani. 

Roman Zakaj prav jaz je izšel pri založbi Učila. V izvirniku je bilo delo napisano in izdano 

leta 1997, slovenski prevod pa je nastal leta 2000. Delo je prevedla Barbara Pregelj. 

Naslovnica je delo Juana Ramóna Alonsa in je enaka kot na izvirni izdaji. Knjiga je izšla v 

zbirki Metuljev let.  

Na naslovnici je naslikana mladenka, ki igra čelo. Naslov je napisan na levi strani naslovnice, 

tako da je postavljen ležeče, ime in priimek avtorja sta spodaj desno v normalni postavitvi. 

Del naslovnice na levi strani je v modri barvi, kot hrbet knjige, na njem pa je navpično 

navzdol napisano ime zbirke Metuljev let in spodaj logotip založbe. Hrbet knjige je v črno-

modri kombinaciji. Na modrem ozadju je logotip, za njim ime in priimek avtorja, na črni 

podlagi pa je naslov dela. Zadnja platnica je oblikovana tako, da ima na sredini izsek slike iz 

naslovnice, ki prikazuje dekle s čelom, zgoraj pa je zelo na kratko opisana vsebina dela. Na 

dnu sta črtna koda in logotip založbe. Sprednji zavihek platnice ima poleg posnetka platnice 
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natisnjen kratek izsek iz dela. Pod tem je kratek povzetek zgodbe. Na zadnji notranji platnici 

so slika pisatelja in nekaj podatkov o njegovem življenju in delu. 

Delo se začne s posvetilom Adi. Vsako poglavje ima vključen citat, ki nekako napoveduje 

dogajanje v poglavju. Predgovor ni posebej naslovljen ali oštevilčen, pokaže pa nam glavno 

junakinjo, ki se pripravlja na pomemben nastop in uvede nadaljevanje zgodbe. Poglavja so 

označena z naslovi, ki si jih je avtor sposodil pri Mahlerjevi Simfoniji št. 2: Vstajenje. Prvo 

poglavje ima naslov Prvi stavek Allegro maestroso, sledi Drugi stavek Andante moderato, 

nato Tretji stavek Mirno, tekoče, četrto poglavje ima naslov Četrti stavek, Zelo svečano, toda 

preprosto, zadnje poglavje pa je Peti stavek, V ritmu scherza. Silovito.  

Carlos Puerto se je rodil leta 1942 v Madridu. Piše dela za otroke, mladino in odrasle. Veliko 

potuje. Za svoje literarno ustvarjanje je prejel že številne nagrade. Je tudi scenarist in režiser. 

Zakaj prav jaz je delo, ki pripoveduje o aktualni tematiki. Aids je bolezen, ki človeka, ki jo 

ima, zaznamuje. Kljub čedalje večji ozaveščenosti in medijskim kampanjam, ki promovirajo 

zdrav in varen način življenja, je aids še vedno skrivnostna, tabu tema. Ko ga dobiš, je enako, 

kot bi ti nekdo podpisal smrtno obsodbo, in ljudje se tega bojijo.  

Posebnosti dela je več. Zelo zanimiva je povezava s klasično glasbo, ki prepleta celotno delo. 

Že naslovi poglavij so vezani na klasično glasbo, z njo je prepredeno tudi celotno dogajanje. 

Pripovedovalec je izbran tako, da vzpostavi dialog na vsaj dveh ravneh: nagovarja bralca in se 

hkrati pogovarja z glavno osebo. Pripovedovalec je ves čas navzoč, čeprav v delu ne nastopa. 

S svojim nagovarjanjem je zelo opazen, a ni vsiljiv. Tematika bolezni in soočenja s smrtjo je 

v mladinski književnosti ena pomembnejših tem. Pisatelj je v zgodbi celovito združil smrt z 

ljubeznijo, bolezen z glasbo. 

 

2.1.3.4 Rafael Abalos: Grimpov: Nevidna pot 

Pisatelj: Rafael Abalos 

Prevajalka: Tina Malič 

Izvirnik, leto prvega izida: Grimpow, el camino invisible, 2005 

Založba: Učila, 2007 

 

Slika 12: Grimpov: nevidna pot, 2007. 

Književni dogajalni čas: zgodba se dogaja v 14. stoletju. 

Pripovedovalec je zunanji, gre za neosredotočeno pripoved, kjer vsevedni pripovedovalec 

pripoveduje zgodbo, ne da bi vanjo kakorkoli posegal. 

Likov v zgodbi je veliko, osrednji je Grimpov, odraščajoči fant. Ob njem so pomembni še 

Durlib, Rinald iz Metza, brat Asben, Vejenela, vitez Salietti Estaljski. 

Scena: dogajanje poteka v samostanskem in grajskem okolju 14. stoletja.  
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Tip sveta: tip 2 – paralelen svet, ki je podoben našemu, a deluje po nekoliko drugačnih 

pravilih. 

Književno dogajanje: 

V prvem delu spoznamo Grimpova, mladega fanta, ki se skupaj s prijateljem Durlibom potepa 

in žonglira po deželi. Postati želi oproda pri vitezu. Nekega zimskega dne na poti v samostan 

najdeta truplo viteza, ki ima pri sebi zvitek, malho z zakladi in v roki kamen. Grimpov vzame 

kamen, njegov prijatelj vzame zaklad, truplo pa nenadoma izgine. Sporočilo na zvitku je 

skrivnostno in Grimpov  meni, da bi ga bilo treba predati naslovniku, Aidorju iz Strasbourga. 

Odpravita se v bližnji samostan. Tam ju prijazno sprejmejo. Naslednji dan v samostan prijezdi 

veliki inkvizitor Bulvar iz Gotzela s spremstvom. S sabo odvede Durliba, Grimpova pa 

redovniki skrijejo v knjižnico.  

Čeprav Grimpova učenje prej ni nikoli zanimalo, zdaj brez težav bere in razume stare knjige z 

zapisi v latinščini in grščini, jasne so mu filozofske povezave in razume več, kot si je kdajkoli 

prej predstavljal, da bo razumel. Naveže se na knjižničarja in na brata zeliščarja. Zimo v miru 

preživi v samostanu. Tam spoznava skrivnosti starih znanj, predvsem pa poskuša odkriti, kaj 

je kamen modrosti in kako deluje.  

Spomladi prijezdi v samostan mladi vitez Salietti in Grimpovu je takoj všeč. Zdaj ko Durliba 

ni več, Grimpov potrebuje družbo za odhod naprej. Postane vitezov oproda in kmalu zapustita 

samostan. 

Naslov drugega dela je Gradovi Kamnitega kroga.   

Z vitezom Saliettijem se odpravita proti severu. Pot ju zanese v majhno vas Ulpens. Ko 

nakupujeta viteško opremo, izvesta, da baron Vokoški, h kateremu sta namenjena na turnir, 

zbira vojsko za boj proti vitezom, ki so zbrani v gradovih Kamnitega kroga, ki mejijo na 

njegovo posest. Odpravita se naprej proti Strasbourgu. Med potjo srečata slepega preroka, ki 

ju svari pred preganjanjem in nesrečo. Čez en dan na poti srečata razbojnike. Ti ju razorožijo 

in oplenijo, potem pa ju izpustijo  

Pot nadaljujeta skozi vas Kornil. Ko prispeta, vas gori. Požgali so jo vojaki barona 

Vokoškega. S tem naj bi opozorili vaščane, da ne smejo dajati zatočišča tujcem. V vas sta se 

namreč pred tem zatekla neki mag Gurielf Laboks in njegova hči. Biriči so ju ujeli in odpeljali 

s sabo, vas pa zažgali. Vaški župnik jima razkrije vse, kar je o tem vedel, nato pa jima dovoli, 

da pregledata dokumente, ki jih ima na voljo. Sledi ju pripeljejo do kript, kjer najdeta enake 

zapise, kot jih je Grimpov našel na templjarjevem zvitku v gozdu. Najdeta dokument, ki 

razkriva zgodbo Aidorja Bilburskega, naslovnika skrivnostnega sporočila.  

Ob prihodu v utrdbo barona Vokoškega izvesta, da je skrivnostni mag, ki so ga biriči ujeli, 

umrl. To viteza Saliettija precej pretrese in Grimpov posumi, da ve vitez več, kot je povedal. 

Magova hči Vejenela je zaprta v stolpu.  

Na koncu turnirja Grimpovu in Saliettiju grozi, da ju bodo zaprli in mučili. Salietti težavo 

odpravi tako, da ugrabi inkvizitorja, ki je gost na turnirju in ga uporabi kot živi ščit, hkrati pa 

reši tudi Vejenelo in Grimpova. Skupaj se odpravijo proti Strasbourgu, inkvizitorja med potjo 

izpustijo, da jih ne bi oviral. Še vedno želijo razrešiti skrivnost kamna modrosti in najti način, 

kako pomagati vitezom v Kamnitih gradovih. 

Pot jih vodi v Metz in v katedrali odkrijejo nadaljnje sledi. Vodijo jih do gradov Kamnitega 

kroga, ki jih oblegajo vojaki barona Vokoškega in francoskega kralja. V najbolj utrjenem 

gradu najdejo skrivno sobo, v njej pa se jim razkrije skrivnosten zemljevid Nevidne poti. Ko 
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ga najdejo, morajo hitro pobegniti, da jih ne dobijo vojaki, ki so zavzeli tudi to utrdbo. Salietti 

ostane, da bi pomagal gostiteljem. Spet se snidejo čez nekaj dni, a je Salietti nevarno ranjen in 

mora nujno okrevati. Ko mu je bolje, nadaljujejo pot. 

V zadnjem delu z naslovom Nevidna pot se vsi skupaj odpravijo v Pariz in tam najdejo 

naslednja navodila. Njihova pot se konča v katedrali v Chartresu. V njej odkrijejo skrivnosten 

labirint, v katerega Grimpov vstavi kamen. Pred njim se prikaže vsa modrost sveta kot 

holografska slika in Grimpov jo proučuje in si poskuša kar največ zapomniti, saj je to tisto, 

kar je iskal. Znanje, ki ga lahko posreduje naprej. 

 

Knjiga je izdelana v trdi vezavi, njene mere so 15 x 22 cm, strani je 415. 

Platnice knjige so temnih barv, prevladuje rjava. Na sprednji platnici je slika obzidanega 

vhoda v grad, pred njem pa srebrnega prstana, oblikovanega v obliki zmaja, ki grize svoj rep, 

Urobora. S pisavo, ki posnema starodavni rokopis, je na sredini povsem zgoraj napisano ime 

pisatelja, pod njim pa z velikimi črkami Grimpov, Nevidna pot je v manjših črkah, pod 

napisom Grimpov desno. Pod sliko, v skrajnem desnem robu spodaj, je zapisano mnenje, ki to 

delo primerja z delom Ime rože. Na sredini spodaj je napisano ime založbe. 

Hrbet knjige ima na spodnji strani logotip založbe, za njim je ime avtorja, pod njim piše 

Nevidna pot, Grimpov pa je napisan z ogromnimi črkami in sega čez ves preostanek hrbta. 

Zadnja platnica je nadaljevanje sprednje, v rjavi barvi. Na njej je kratek povzetek prvega dela 

zgodbe, s katerim poskušajo pritegniti bralca. Pod povzetkom je z nekoliko manjšimi črkami 

zapisano, da je knjiga fenomen španske mladinske književnosti in da je že postala svetovna 

uspešnica. Na levi strani spodaj je ime založbe, na desni majhna črtna koda s ceno in spletnim 

naslovom založbe. 

Naslov romana je Grimpov, Nevidna pot, izbran je po imenu glavnega junaka, drugi del 

naslova pa nakazuje dogajanje v romanu. Dogajanje in roman sta razdeljena na tri dele. Prvi 

ima naslov Brinkdumska opatija, drugi Gradovi Kamnitega kroga in tretji Nevidna pot. Vsak 

del ima naslovljena poglavja, ki najavljajo književno dogajanje.  

 

Rafael Abalos je španski mladinski pisatelj in je napisal več mladinskih romanov. Rodil se je 

leta 1956 v Malagi. Po poklicu je odvetnik. Je predavatelj na pravni fakulteti. Privlačijo ga 

zgodovinske teme in skrivnosti, zato so nekatera njegovih del vezana na čas srednjega veka. 

Delo Grimpov ima tudi nadaljevanje zgodbe. Knjiga je v Španiji izšla leta 2009.  

 

Delo Grimpov: Nevidna pot je mladinski roman, v katerem se prepletata zgodovina in 

mitologija. Pripoveduje o iskanju skrivnosti kamna modrosti. Pri delu je zanimivo, da v 

nasprotju s primerljivimi deli glavni lik kamen modrosti že poseduje, išče pa način, kako ga 

uporabiti v splošno dobro. Delo se navezuje na legende, povezane z vitezi templjarji.   

Kulturnospecifični elementi so vezani na zgodovino in geografijo. V delo je vključenih le 

nekaj konkretnih zgodovinskih krajev (Strasbourg, Metz, Pariz, Chartres), drugi so izmišljeni. 
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2.1.3.5 José María Merino: Nisem knjiga: vlaki poletja 

Pisatelj: José María Merino 

Prevajalec: Ferdinand Miklavc 

Izvirnik, leto prvega izida: Los trenes del verano - No soy un libro, 1995 

Založba: Modrijan, 2011 

 

Slika 13: Nisem knjiga: vlaki poletja, 2011. 

Književni dogajalni čas: dogajanje je postavljeno v sedanjost. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Pripoved je objektivna, pripovedovalec ne vpliva na 

književno dogajanje in na dogodke. Del zgodbe je narejen tako, da je vključen notranje 

osredotočen pripovedovalec, ki pripoveduje zgodbo s svojega gledišča. Oba vidika sta v 

dogajanju združena, a se med sabo zelo jasno ločita. 

Književni liki v zgodbi so: Marta, Piri in Juan Luis, najstniki, Pedro – študent, tolmač Paul in 

potniki z vlaka. 

Scena: dogajanje poteka na vlaku, del v svetu, ki je podoben našemu, v Parizu in Münchnu. 

Tip sveta:realni in fantastični svet. 

Književno dogajanje: 

Trije najstniki, Marta, Piri in Juan Luis, se odpravijo na potovanje po Evropi z vlakom. Na 

poti do Pariza, ki je njihov prvi cilj, se vlak nenadoma ustavi in čudna svetloba jim pove, da 

se dogaja nekaj nenavadnega. Ko se vse skupaj umiri, nadaljujejo potovanje. V vagonu se jim 

pridruži še študent Pedro, s katerim se dobro razumejo. Pri sebi ima knjigo, ki jo je pobral 

med postankom vlaka. Naslov Nisem knjiga se mu zdi zanimiv in veseli se, da jo bo prebral. 

Ko prispejo v Pariz, jih čaka nekaj presenečenj. Nihče jih ne razume, tudi jezik, ki ga govorijo 

prebivalci, ni francoski. Njihovega denarja nihče ne sprejme. Presenečeni in nejevoljni 

zapustijo mesto in se odpravijo v München, tam pa je dogajanje podobno. Ugotovijo, da so v 

nekakšnem vzporednem svetu, kjer živijo njihovi dvojniki. Kmalu jih zadrži policija in jih 

vrne na vlak med druge potnike. Pri tem spoznajo tolmača Paula. Ta je do njih najprej 

zadržan, potem pa jim želi pomagati. Ugotovijo, da je edini način, s katerim bodo odpravili 

težave, ta, da čim več ljudi bere skrivnostno knjigo z naslovom Nisem knjiga, ki so jo videli 

že pri Pedru. V njej se je utelesilo energijsko bitje iz vesolja, ki je po nesreči strmoglavilo na 

Zemljo, in le pozornost bralcev mu daje možnost zbrati dovolj energije za komunikacijo s 

svojimi tovariši, ki mu bodo pomagali pri rešitvi. Čeprav za las, na koncu bitju uspe zbrati 

dovolj energije in vlak spet obsije nenavadna svetloba. Ko zapustijo prostor, kjer so se 

nazadnje ustavili, jih vlak pripelje v pravi Pariz. Tam potniki izvedo, da so jih deset dni 

pogrešali. 

 

Knjiga meri 13 x 20 cm. Izšla je v mehki vezavi, ima 200 strani.  

Delo je prevedel Ferdinand Miklavc. Namenjeno je dijakom, ki bodo leta 2012 opravljali 

maturo iz španskega jezika na višji ravni. 
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Na naslovnici je slika rumenega vlaka, obdaja jo veliki napisi Nisem Knjiga, pod vlakom pa 

sta poševno, z normalno velikimi črkami napisana ime avtorja in naslov Vlaki poletja. Na 

desni zgoraj je napisano, da je delo prevedel Ferdinand Miklavc. Na desni spodaj sta 

natisnjena logotip založbe in njeno ime. Barve naslovnice so med sabo pomešane, 

prevladujejo rumeni in modri odtenki, ki skupaj z napisi Nisem knjiga in sliko vlaka naredijo 

futuristični vtis. 

Hrbet knjige je nadaljevanje naslovnice. Na njem so ime avtorja, naslov dela in natisnjen 

logotip založbe. 

Zadnja platnica je povezana s sprednjo, je v istih barvah in se na njej nadaljuje motiv z 

naslovnice. V zgornjem delu je natisnjen izbran odlomek iz knjige. V sredini so z naslovnico 

povezane besede beri naprej, v spodnjem delu pa še en odlomek, ki zaokroži vtis, ki ga 

dobimo o delu.  

Na sprednjem zavihku je predstavljena kratka vsebina dela, na zadnjem so podatki o pisatelju 

in njegovih delih.  

Naslovnica je oblikovana podobno kot sprednja platnica, le da je rahlo pomanjšana in 

natisnjena v črno-belem tisku.  

Delo je posvečeno Maríi. 

Poglavja so le oštevilčena, nimajo posebnih naslovov. Vsako poglavje se konča nekoliko 

nenavadno: besede zadnjih nekaj povedi so oblikovane v obliko puščice, ki kaže navzdol. 

Posebnost te knjige je tudi, da so določeni deli knjige napisani in natisnjeni z velikimi 

tiskanimi črkami, včasih tudi na temnem ozadju. Gre za del, ki je napisan z druge perspektive 

in stališča in se tako tudi oblikovno loči od preostale pripovedi. Najprej gre le za nekaj besed, 

postopoma pa postaja tega besedila čedalje več. 

 

José María Merino se je rodil leta 1941. Po poklicu je pravnik, a se od leta 1996 ukvarja le še 

s pisanjem. Je pesnik in pisatelj. Za svoja literarna dela je prejel že veliko nagrad, za delo 

Vlaki poletja: Nisem knjiga je prejel premio nacional de literatura infantil y juvenil, leta 1995. 

Leta 2008 je postal tudi častni član Španske kraljeve akademije. 

 

Delo Vlaki poletja: nisem knjiga je inovativno. Zgodbo o najstnikih, ki se znajdejo v 

vzporednem svetu, predstavi na način, ki je drugačen in zato toliko bolj privlačen. S posebnim 

oblikovanjem besedila usmeri radovednost in pritegne pozornost. V zgodbo so vključeni 

motivi, ki so mladim blizu: potovanja, odnosi v družini, ljubezen. Vsi ti motivi so vključeni 

na način, ki ne moralizira ali idealizira, le predstavi jih, a hkrati ponudi možnost, da bralec 

sam oblikuje mnenje o tem. 
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2.2 Slovenska mladinska književna besedila 

2.2.1 Knjige, namenjene predšolskim otrokom in začetnim bralcem: oznaka C 

2.2.1.1 Nataša Bucik, Kaja Bucik: Kukujev slikovni slovar 

Pisateljici: Nataša Bucik, Kaja Bucik 

Ilustratorka: Ana Zavadlav 

Leto prvega izida: 2008 

Založba: Mladinska knjiga 

 

 

Slika 14: Kukujev slikovni slovar, 2008. 

Književni dogajalni čas slik je sedanjost. 

Gre za slikovno gradivo, poučno literaturo, pripovedovalca ni. Slike so oblikovane tako, da 

zajemajo čim večji spekter zanimivih vidikov. 

Osrednji književni liki v vseh slikah so deklica Ana, deček Martin, pes Kuku, muca Mimi in 

mišek Titi.  

Scene so med seboj različne, prikazujejo različne življenjske okoliščine in okolja. 

Dogajanje v knjigi:  

Knjiga predstavlja vse mogoče vidike življenja. Po začetni predstavitvi družine in družinskih 

članov je pozornost najprej usmerjena v dom, hišo. Predstavljeni so različni prostori in čemu 

služijo. Posebej je predstavljena otroška soba. Soba je polna igrač, igralnih pripomočkov, 

oblačil – vsega, kar navadno najdemo v otroški sobi.  

V kopalnici vidimo, kako si mati suši lase, Ana se kopa, Mici pa drži brisačo Kukuju, ki se je 

ravno stuširal.  

V kuhinji je le malo prostora. Videti je, da so vsi zelo zaposleni. Ana nekaj išče v hladilniku. 

Mici in Titi se igrata z lonci in pokrovkami ter jih uporabljata kot glasbila.  

Tržnica je polna različnih stojnic in ljudi z raznimi opravki. Turisti fotografirajo dogajanje na 

tržnici, starejši par se je ustavil ob stojnici z zelenjavo in se pogovarja. Deček namaka prste v 

vodnjak, mimo se sprehajajo nakupovalke in nakupovalci s polnimi košarami, vrečkami in 

torbami.  

V prodajalni sta mati in Ana, ki drži v rokah nakupovalni listek.  

V parku je živahno. Vsepovsod so otroci in njihovi starši in vsakdo se po svoje zabava. Nekaj 

otrok se igra v peskovniku, v bližini stoji mlada mati z dojenčkom v vozičku. 

Mesto je zelo podobno Ljubljani, s tromostovjem, cerkvijo in značilnimi zelenimi avtobusi. 

Vidni so tudi grad, železniška postaja, muzeji in trgovine. Ana, mati, oče in Martin gredo z 

avtobusne postaje proti lutkovnemu gledališču.  

V knjižnici je ogromno knjig. Med policami hodijo ljudje, iščejo in izbirajo knjige, nekateri 

berejo. V posebni sobici gospa knjižničarka bere otrokom pravljico. Nekaj ljudi sedi pri 

računalnikih, drugi čakajo na izposojo knjig. 
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V knjigarni je knjig manj, manj je tudi ljudi. Ana in Martin listata knjigo o živalih, Kuku 

opazuje razstavljene lutke. 

Na kmetiji se dobro vidijo gospodarska poslopja in Ana, ki govori z babico. Babica ima v 

rokah košaro s sveže požeto travo, namenjena je proti zajčnikom. Dedek kida gnoj. Po 

dvorišču hodijo kokoši, v hlevu so krave, v ogradi prašiči. Koza z mladičkom se pase na travi 

pod jablano. Mici se igra na senu nad zajčniki. 

V sadovnjaku je veliko dela. Različni ljudje obirajo sadje, ga natovarjajo na voz, zbirajo v 

zaboje. Pri nabiranju nekateri uporabljajo lestev, da laže dosežejo, drugi si pomagajo z 

obiralniki. Kuku nese zabojček s slivami. Martin in Ana neseta jabolka. 

V gozdu je videti živali, ki plezajo po drevju in podrasti. Mati opazuje žolno. Oče opazuje 

močerada. Opazuje ga tudi Ana, ki ima v roki košaro s kostanjem.  

V nadaljevanju je predstavljeno še dogajanje v živalskem vrtu, arboretumu, v kobilarni, v 

pristanišču in na počitnicah. Počitnice se lahko dogajajo na različnih prizoriščih, naslikano je 

tako, da vidimo dogajanje v gorah, na morju in na celini hkrati. Posebej je predstavljeno 

dogajanje na snegu, kjer se nekateri igrajo, drugi pa smučajo in se predajajo zimskemu 

veselju. 

 

Knjiga je izdelana v trdi vezavi, oblikovana kot slikanica. Njene mere so 23 x 31 cm. Ima 96 

strani. 

Sprednja platnica je, kot tudi hrbet in zadnja platnica, zelene barve. Na njej je v sredini 

okrogel okvir, v katerem je predstavljen izsek iz slike o počitnicah. Na vseh straneh so tudi 

slike ljudi pri različnih opravilih (v avtu, na traktorju, vlaku, kolesu, ob tabornem ognju …). 

Zgoraj, na sredini naslovne platnice so napisana imena avtoric in ilustratorke, pod tem je z 

velikimi modrimi črkami napisan naslov: Kukujev slikovni slovar Slovensko-English-

Francais. Na dnu strani, pod ilustracijami, je na sredini majhen logotip založbe. 

Na hrbtu sta logotip založbe in naslov dela, na zadnji strani so predstavljeni glavni književni 

liki, ki jih spremljamo v različnih ilustracijah, poleg njih je besedilo, ki v vseh teh jezikih 

opisuje namen dela – spoznavanje besedišča. 

Poglavja imajo naslov po vodilni temi, v vsakem so z ilustracijami predstavljene različne 

situacije in besede, ki jih opisujejo.  

 

Nataša Bucik je po poklicu razvojna psihologinja. Rojstni podatki niso dostopni. Bila je 

urednica revij Ciciban in Cicido. Sodelovala je pri več projektih, ki spodbujajo branje in 

opismenjevanje in napisala je nekaj člankov o spodbujanju branja pri otrocih. Skupaj s 

prevajalko Kajo Bucik in ilustratorko Ano Zavadlav so oblikovale prvi slovenski slikovni 

slovar. Ana Zavadlav je ilustratorka, ki sodeluje tudi z revijo Ciciban, za svoje likovno delo 

pa je leta 2006 prejela tudi nagrado Hinka Smrekarja. 

  

Slovar sicer spada med strokovna besedila, ki v temelju niso predmet obravnave te naloge. 

Izbran je bil, ker so v tej izvirni slovenski knjigi zajete vse teme in motivi, ki so prikazani tudi 

v slikanicah Oglejmo si. V osnovi je njihov namen podoben: otrok naj bi ob slikah opisoval 

dogajanje, osebe in predmete in si tako širil svoje spoznavno obzorje in besedni zaklad. Pri 

slovarju je to še potencirano, saj je poleg slik dodano tudi besedilo, ki predstavlja besedišče 

tudi v tujih jezikih. 
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2.2.1.2 Anja Štefan: Čez griček v gozdiček 

Pisateljica: Anja Štefan 

Ilustratorka: Jelka Reichman 

Leto prvega izida: 1995 

Založba: Mladinska knjiga 

 

Slika 15: Čez griček v gozdiček, 1995. 

Književni dogajalni čas: ni določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, podatke pridobiva sproti in jih prikaže, kakršni so. 

Književni liki  v knjigi so poosebljene živali s tipičnimi lastnostmi: lisica, jež, medved, volk 

in druge. 

Scena: dogajanje v zgodbah je postavljeno v naravo, predvsem v gozd. 

Književno dogajanje: 

Lisica in jež: Lisico je zanimalo, kako jež nabira hruške. Pokazal ji je, kako se povalja po tleh. 

Enako je poskusila tudi sama, a so jo opekle koprive. Od takrat lisici ni do hrušk. 

Pogumni zajec: Živel je majhen zajček in se vsem hvalil, kako pogumen je. Ob nevarnosti se 

je skril globoko v gozd in nihče ga ni več videl. 

Ptica in mačka: Mačka je ujela ptico. Hotela jo je pojesti. Ptica ji je rekla, naj se najprej 

umije. Mačka jo je ubogala in ptica je odletela. Od takrat se mačke umivajo po jedi.  

Jež in veverica: Jež se je poročil z veverico in se preselil v njeno gnezdo. Ker ima bodice, se 

je moral veverici umikati toliko časa, da je padel ven. Od takrat se ježi ne poročajo več z 

vevericami in ne plezajo po drevesih. 

Mesec in njegova srajca: Mladi mesec je prosil svojo mamo, naj mu sešije srajco. Mati mu je 

odgovorila, da tega ne more storiti, saj mu ne bi bila prav. Mesec se kar naprej spreminja. 

Jurček in drevo: Ob mladem drevescu je pognal jurček. Hitro je rasel in verjel je, da bo kmalu 

večji od drevesca. Kmalu je začel propadati, postal je črviv in je zgnil. Drevesce pa je zraslo v 

veliko drevo, ki še vedno stoji.  

Petelinova piščal: Včasih petelin ni kikirikal, temveč piskal na piščal. Ko jo je izgubil, je 

začel kikirikati. Kokoši pa še vedno brskajo po dvorišču in iščejo izgubljeno piščal. 

Kako se je lisica rešila iz vodnjaka: Lisica je po nesreči padla v vodnjak. Mimo je prišla koza. 

Lisica jo je prepričala, da je pri njej prijetno hladno, in koza je skočila k njej. Lisica je 

izkoristila priložnost in skočila ven. Koza je morala počakati, da so jo rešili.  

Zajčkova svatba: Zajec in lisica sta se poročila. Med svati sta bila tudi komar in muha. Muha 

se je smejala komarjevemu plesu, zato jo je ta besno udaril po nosu. Muha je obležala pod 

mizo in gostije je bilo konec, saj so jo vsi skupaj hitro odpeljali domov.  

O črni in beli kozi: Črna in bela koza sta se srečali na brvi čez potok. Nobena se ni hotela 

umakniti. Potem sta se zaleteli druga v drugo in padli v vodo.  

Speči zajec: Kmet je v listju zagledal spečega zajca. Veselo si ga je ogledal in začel 

načrtovati, kaj vse lahko zanj dobi. Svojih idej je bil tako vesel, da je na glas zavriskal. Zajec 

se je ob tem zbudil in kmetovih sanj je bilo konec.  
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Trije metulji: Rdeč, bel in rumen metulj so se igrali na travniku. Začelo je deževati in pri 

različnih cvetlicah so iskali zavetje. Niso ga dobili. Sonce je slišalo, kaj se dogaja, prepodilo 

je oblake in metulji so spet lahko leteli. 

Čarovnikove ptice: Čarovnik je na sredi polja dvignil roke in iz rokavov so mu zletele ptice. 

Ko so zletele modre, je nastala zima. Ko so zletele zelene, je bila pomlad. Ko so zletele 

oranžne, je bilo poletje, ko so zletele rdeče, je bila jesen. Čarovnik to počne že dolgo in tako k 

nam prihajajo različni letni časi.  

Rokavička: Dedek je izgubil rokavičko. Našla jo je miš in zlezla vanjo. Pridružile so se ji še 

žaba, zajec, lisica, volk, medved in divja svinja. Takrat pa je dedek opazil, da rokavice nima. 

Vrnil se je nazaj, s sabo je vzel psa. Pes je rokavico našel in zalajal. Živali so se ustrašile in 

pobegnile. Dedek je rokavico pobral in se vrnil domov.  

 

Knjiga meri 15 x 21 cm in ima 40 strani. Delo Čez griček v gozdiček je izšla v Cicibanovi 

zbirki, ta pa je namenjena začetnim bralcem. 

V knjigi je zbranih 14 kratkih zgodb. Gre za predelavo znanih basni in kratkih pravljic. Pred 

začetkom je nagovor avtorice, v katerem otroke nagovarja k branju in jih spodbuja k 

pripovedovanju. Sledijo zgodbe, ki so pripravljene v obliki slikopisa. Na koncu je nagovor, 

namenjen staršem. V njem avtorica starše nagovarja k spodbujanju otrok pri nadaljnjem 

jezikovnem ustvarjanju. 

 

Anja Štefan (rojena 1974) je slovenska pesnica, pisateljica in pravljičarka. Za svoje književno 

delo je prejela že precej nagrad, med njimi že dvakrat Levstikovo nagrado.  

Jelka Reichman je ilustratorka, ki je s svojimi ilustracijami opremila veliko knjižnih del, 

sodeluje pa tudi z revijama Ciciban in Cicido. Za svoje delo je prejela več nagrad, med njimi 

tudi nagrado Hinka Smrekarja leta 2009. 

 

Delo Čez griček v gozdiček je zbirka prirejenih basni in pravljic, ki so oblikovane v obliki 

slikopisa. Namenjene so najmlajšim, začetnim bralcem, ki jim sličice v besedilu poenostavijo 

branje. Ilustracije so privlačne, besedila pa dovolj kratka, da jih tudi začetnik lahko prebere in 

razume.  

 

2.2.1.3 Svetlana Makarovič: Vila Malina 

Pisateljica: Svetlana Makarovič 

Ilustrator: Svetlana Makarovič 

Leto prvega izida: 1987 

Založba: samozaložba  

 

Slika 16: Vila Malina, 1987. 

Književni dogajalni čas ni določen. 
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Pripovedovalec je zunanje osredotočen, na dogajanje ne vpliva in le poroča o dogodkih takih, 

kot so. 

Osrednji lik je mala gozdna vila (Malina), poleg nje nastopajo tudi poosebljene rastline in 

živali: lilija, studenec, jež, jazbec, šoja, podlasica. 

Dogaja se v gozdnem okolju. 

Tip sveta: fantastični svet. 

Književno dogajanje:  

Mala gozdna vila se dolgočasi. Raziskuje naokoli, pri tem se umaže z lilijinim cvetnim 

prahom. Odpravi se do studenca, a se tam ne umije, ampak se s studencem spreta in vila 

užaljena odleti naprej. Prileti na jaso in tam najde sočno in slastno malino. Hoče jo pojesti, a 

jo jež obtoži kraje. Takoj za tem pride jazbec in trdi, da je malina njegova. Enako trdi šoja, ki 

prežene jazbeca. Podlasica obdolži šojo kraje in jo tako prestraši, da tudi šoja odleti, malina 

pa se nekam zakotali. Podlasica je ne najde, zato odide. Malina se je zakotalila pod grm, na 

katerem je sedela mala vila, in ta jo je z veseljem pojedla. Teknila ji je in zadovoljno je 

počivala. Slišala je ptiča, ki je prepeval, kdo si, kdo si, in odločila se je, da si da ime. Postala 

je vila Malina. Umila pa se bo pozneje, ko ne bo utrujena. Ali pa tudi ne. 

 

Delo je izšlo kot slikanica v mehki vezavi. Njene mere so 17 x 24 cm. Knjiga ima 8 strani. 

Izšlo je v samozaložbi leta 1987, delo je pisateljica tudi likovno opremila in ilustrirala.  

 

Na naslovni platnici je narisana črnolasa vila, ki na praprotovem listu drži veliko rdečo 

malino. Nad vilo je napisano ime pisateljice, pod malino pa naslov dela. Knjiga je narejena 

kot zvezek, zato nima hrbta, na zadnji platnici je naslikan zelen okvir kvadratne oblike, na 

katerem sedi mala vila z malino.  

Namesto naslovnice se delo začne s sliko črnolase vile, ob kateri je z velikimi na roke 

napisanimi tiskanimi črkami zapisan vilin govor. V njem pravi, da se ne želi in ne namerava 

umiti, da pa bo o tem, zakaj je popackana, več povedala pisateljica, sama pa gre nagajat 

mravljam. Delo nima poglavij. 

Ilustracije so barvne, enostranske. Narisane so v naravnih barvah. Prikazujejo vilo v različnih 

(čustvenih) okoliščinah. Osredotočene so na njeno počutje, hkrati pa prikazujejo okolje, v 

katerem je vila. Naslikane so v neposrednem pogledu, zajemajo le ozek del dogajanja. 

 

Svetlana Makarovič (rojena 1939) je slovenska pesnica in pisateljica, ki ustvarja književna 

dela za odrasle in mladino. Za svoje delo je prejela več nagrad, večkrat pa je bila nominirana 

tudi za uvrstitev na Ibbyjevo častno listo. Njen opus mladinskih besedil je zelo obsežen.  

 

Delo Vila Malina je prvič samostojno izšlo v samozaložbi leta 1987, pozneje še v obliki 

zvočne kasete, leta 2010 pa še enkrat kot knjiga v izdaji založbe Miš. V drugi izdaji je 

besedilo delno spremenjeno. Dodane so nekatere podrobnosti, zgodba je rahlo razširjena z 

dodatnimi dialogi. 

 

 



57 
 

2.2.2 Dela, namenjena šolskim otrokom, starim od 9 do 14 let: oznaka P 

2.2.2.1 Tatjana Kokalj: Gaja in dedek 

Pisateljica: Tatjana Kokalj 

Ilustrator: Erika Cunja 

Leto prvega izida: 2009 

Založba: Revija Galeb, Zadruga Novi Matajur, Trst  

 

 

 

Slika 17: Gaja in dedek, 2009. 

Književni dogajalni čas ni točno določen, dogajanje je postavljeno v sedanjost.  

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, ve vse o dogajanju, a na dogodke ne vpliva. Prikaže 

jih take, kot so. 

Glavna lika v pripovedi sta deklica Gaja in dedek. 

Scena: dogajanje poteka v primestnem, podeželskem okolju. 

Tip sveta: gre za paralelni svet. 

Književno dogajanje: 

Gaja je majhna deklica. Njeni starši so zaposleni in jih ni doma. Osamljena je in išče družbo. 

Pot jo zanese do dedka, ki je prav tako sam. Odslej se družita in skupaj preživljata dni, kadar 

staršev ni doma. Njune dogodivščine so preproste. Skupaj malicata in opazita, da jima nekdo 

jemlje hrano. Ko nekega večera Gaja prespi pri dedku, noče iti spat, dokler se od vseh ne 

poslovi. Nekega dne ju obišče dimnikar in jima očisti dimnik. Skupaj naoljita uro, da spet 

teče. Igrače bi morale biti pospravljen, pa se same nočejo pospraviti. Skupaj obiščeta ribnik in 

park. Odpravita se tudi v trgovino, kjer jima nagaja trgovinski škrat. Gaja pomaga dedku pri 

sosedi Ignaciji. Gre za izseke iz dogajanja, ki jih povezujeta glavna lika.  

 

Format knjige: knjiga je narejena v obliki slikanice. Njene mere so 19 x 26 cm. Knjiga ima 27 

strani. Izšla je pri Reviji Galeb, Zadrugi Novi Matajur v Trstu. Ilustrirala jo je Erika Cunja. 

Na sprednji platnici je slika deklice dolgih las, ki veselo teče z razširjenimi rokami. Ozadje je 

pastelnih barv. Slika je ena izmed ilustracij iz knjige, le da je na naslovnici postavljena 

zrcalno. Zgoraj na sredini je s črnimi črkami izpisano ime avtorice, pod njim je z večjimi 

rdečimi črkami napisan naslov knjige in pod tem podatki o ilustratorki. Na hrbtu sta ime 

pisateljice in naslov knjige. Zadnja platnica je nadaljevanje sprednje, na levi strani je slika 

kokošnjaka, v katerem sedi kokoška, zraven je čez skoraj celotno stran objavljen odlomek iz 

knjige, v katerem je opisano, kako Gaja pride do dedka. Pod odlomkom je na sredini strani 

napisano ime založbe, v desnem spodnjem kotu je majhna črtna koda. 

Notranja platnica spredaj je poslikana, na njej je naslikana ograja, ob kateri stoji maček, na 

ograjo je obešena kuhinjska krpa. Enaka slika je na obeh straneh zadnje platnice, le da je 
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zrcalno obrnjena. Tudi na naslovnici je dvostranska slika, ki prikazuje park z ribnikom, v 

katerem plavajo race, ob njem pa stojita moški in deklica z balonom v roki. Zgoraj na sredini 

je s črnimi črkami izpisano ime avtorice, pod njim je z večjimi rdečimi črkami napisan naslov 

knjige in pod tem podatki o ilustratorki, kot na sprednji platnici. Ime založbe je natisnjeno na 

levi strani ilustracije na sredini spodaj. Naslovnici sledi še stran s posvetilom, na kateri je 

naslikan balon, v njem je posvetil, namenjeno Gaji in Neži.  

Slike so obojestranske. Barve so intenzivne, veliko je pastelnih odtenkov. Besedilo  je 

vključeno v ilustracije, brez okvirjev, jih obliva. Celota učinkuje izrazito dekliško. Ilustratorka 

je pozorna na podrobnosti. Velik del slik zajema ozadje, ki je lahko ali nebo ali prostor v hiši, 

vedno pa je prijetnih pastelnih barv, ki so skladne z dogajanjem v sliki in zgodbi. Človeški in 

živalski liki so v ilustracijah prikazani dinamično, v gibanju. 

 

Knjiga Gaja in dedek ima deset poglavij, deset kratkih zgodb, ki skupaj tvorijo celoto. Naslovi 

poglavij so: Gaja je sama kot oblak na nebu, Kam se je skril tat?, Lahko noč, Svojeglavi 

dimnik, Stara ura, Neubogljive igrače, Ob ribniku, V parku, Trgovinski škrat, Kanglica z 

jagodami. Kazala v knjigi ni. Naslovi poglavij so tiskani v barvah, ki se ujemajo z ilustracijo.  

 

Tatjana Kokalj se je rodila leta 1956 v Moravčah. Po poklicu je profesorica razrednega pouka 

in poučuje na osnovni šoli. Njeno književno ustvarjanje je namenjeno otrokom in mladini. 

Piše kratko prozo, pravljice in mladinske romane.  

Knjiga Gaja in dedek je ob podpori Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu izšla pri 

Reviji Galeb, Zadrugi Novi Matajur v Trstu.  

Gre za zbirko kratke proze, v kateri so opisani različni dogodki v dnevnem dogajanju. Zgodbe 

so napisane tako, da ne vključujejo le človeških likov, ampak poosebijo tudi živalske like, ki 

kot stranski liki aktivno sodelujejo v dogajanju in pogovorih glavnih likov. Slikanica je 

namenjena najmlajšim bralcem. 

 

2.2.2.2 Vitomil Zupan: Potovanje v tisočera mesta 

Pisatelj: Vitomil Zupan 

Ilustrator: Maksim Sedej 

Leto prvega izida: 1956 

Založba: Mladinska knjiga, 1983 

 

Slika 18: Potovanje v tisočera mesta, 1983. 

Književni dogajalni čas je nedoločen. 

Pripovedovalec je tretjeosebni, zunanje osredotočen, objektivni pripovedovalec. 

Književni liki v zgodbi so: deček Tek, pes Bago, dedek Tisoč, Zlomek, Usodovec in drugi. 

Scena: dogajanje se odvija v domišljijskih mestih. 
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Tipi svetov: fantastični in realni svet sta med seboj ločena. Na fantastični ravni gre za svet 

tipa 2, paralelni svet, ki je podoben našemu, a zanj ne veljajo popolnoma enaka pravila. 

Književno dogajanje: 

Tek pade in se udari v glavo. Ponj pride Zlomek in ga skupaj s še dvema prijateljema, 

Mihcem in Zvezdico, odpelje v svoj svet. Tek mu uide iz vreče, potem pa ga zasleduje. 

Pridejo do mesta. Tam spozna belega dolgodlakega psa z imenom Baga. Skupaj prideta do 

hiše, kjer živi dedek Tisoč s črno mačko Mrno. Dedek ju gostoljubno sprejme k sebi. Med 

igro Baga pade, nastane zmeda in po nesreči se polije črnilo po dedkovi razpravi. Takoj pride 

Zlomek, a dedek še pravočasno skrije Teka in Bago ter se zlaže, da je sam naredil napako. Ko 

zlomek odide, Tek pravi, da laganje ni v redu, da pa se je bolje zlagati Zlomku kot materi. 

Dedek ni vedel, kaj je mamica. Tek ga je prosil, ali lahko prespi pri njem. Ko se Tek zbudi, ga 

čaka zajtrk. Radoveden gre k oknu in ugotovi, da tam ni sonca. Dedek ne ve, kaj je sonce. 

Teku se zdi to nenavadno in odpravi se ven. Poiskal bi rad Zvezdico in Mihca. Hitro najde 

Zvezdico, a ugotovi, da je drugačna in da tudi ona ne ve, kaj je sonce in kdo je mamica. Ko se 

Tek vrne k dedku, mu postreže s kosilom. Tek dedku pove, kako je ušel Zlomku in kaj je 

ugotovil glede Mihca in Zvezdice. Prosi ga za pomoč. Dedek ga pošlje spat. Ponoči se Tek 

zbudi. Sliši smeh in sledi zvoku. Pride v dvorano, kjer je zelo veliko dedkov, igrajo se in 

veselijo, dedek Tisoč pa pripoveduje vse, kar je izvedel od Teka. Tek poskuša dedkom 

razložiti, kaj je mati, kaj je sonce, smrt, življenje, a ne zna, zato si dedki pomagajo s starimi 

knjigami. Tek ugotovi, da bo moral sam najti pot domov in način, kako prekiniti Zlomkov 

urok. Z zvijačo se izmuzne iz mesta in vidi, kako Zlomek po tem, ko zaznamuje otroka z 

vodo, oblizne svoj prst. Zdaj ve, da mora nekako priti do Zlomkove sline. Odpravi se k 

Zlomkovemu dvorcu. Ker je pogumen in odrezav, je Zlomku všeč in mu ponudi gostoljubje. 

Ponoči ga obišče nenavaden mož, čarodej, in ga na modri ptici odpelje k sebi. Predstavi mu 

mesto, v katerem živi, in delo, ki ga opravlja. Ime mu je Usodovec in je Zlomkov prednik. 

Teku obljubi pomoč, če jo bo potreboval. Tek ga prosi, naj mu pokaže mamo, in Usodovec 

mu ustreže. Ob tem Tek ugotovi, da ga mati vidi kot dečka z obvezano glavo in še bolj kot 

prej si želi domov. Naslednji dan Zlomek priredi večerjo v Tekovo čast. Gostija ni zabavna, 

ko se Zlomek naveliča dogajanja, vse razen Teka nažene domov. Tek ostane in z Zlomkom se 

pogovarjata. Tek ga prepriča, da se začneta igrati, kateri bo dlje pljunil. Zlomek pljune daleč 

in Tek naskrivaj obriše njegovo slino in se odpravi spat. Naslednji dan poišče Mihca in 

Zvezdico in njuni znamenji namaže s slino. Oba se takoj zavesta, da nista doma, in dogovorijo 

se za pobeg. Pri tem potrebujejo pomoč in Tek vpraša dedka Tisoča za nasvet.  

Dedek Tisoč je skupaj z drugimi dedki pripravil vse potrebno za pobeg. Ko bi že morali mimo 

straž, se prikaže Zlomek. Grozi in napoveduje strašne kazni za vse. Na pomoč pokličejo 

Usodovca, ki skupaj s svojimi pomočniki pride in reši zaplet. Zlomek dobi še eno možnost. 

Tek se bo lahko odpravil domov. Preden gre, mu dedek Tisoč preda knjigo, ki so jo zanj 

napisali dedki. Bere mu iz nje in kmalu se Tek znajde na poti z Mihcem in Zvezdico. Doma 

ga pričakajo vsi, ki jih ima rad: mati, Baga, ompica, bratec. 

 

Knjiga je izšla v trdi vezavi, njene mere so 17 x 24 cm. Ima 184 strani. 

Sprednja platnica je v vijoličasti barvi. Na njej je v okviru barvna ilustracija iz knjige, na 

kateri se Tek pelje z dedkom v kočiji. Nad sliko je v okvirju napisano ime pisatelja in pod 

njim naslov knjige. Na hrbtu, ki je enake barve kot sprednja in zadnja platnica, sta ime 
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pisatelja in naslov dela, na zadnji platnici pa je naslikan okvir, na dnu okvirja pa je le z 

malimi črkami napisano ime založbe.  

Na naslovnici je ilustracija iz knjige, ki prikazuje mater. Ta neguje dečka z obvezano glavo. 

Pod ilustracijo so ime pisatelja, naslov knjige in ime založbe ter leto izida. Delo je ilustriral 

Maksim Sedej. 

Delo je razdeljeno v 27 poglavij. Vsako ima naslov, s katerim pisatelj opiše in napove 

književno dogajanje. Naslovi so kratki in jedrnati, na primer Prijazni pes Bago, Hiša 

zvezdnega dedka, Jutranji pogovor … Z naslovom pisatelj napove (in povzame) književno 

dogajanje. Zgodbi sledi še poglavje z naslovom Konec potovanja. To je nekakšna spremna 

beseda, ki jo je napisal Jože Snoj. Gre za nagovor bralcu, v katerem opisuje zgodbo in nekaj 

pisateljevih izkušenj. 

 

Vitomil Zupan (1914–1987) je bil po poklicu inženir gradbeništva, a je vse življenje ustvarjal 

različna književna besedila. Nekaj časa je bil tudi urednik programa na radiu Ljubljana. 

Zaradi svojega političnega prepričanja je bil med vojno zaprt, zaprli pa so ga tudi po vojni. 

Ker so mu prepovedali pisati, je svoja dela izdajal pod psevdonimom Langus. Bil je pesnik, 

pisatelj in dramatik. Pisal je tudi scenarije in radijske igre.  

Delo Potovanje v tisočera mesta je pisatelj prvič izdal leta 1956. V njem so zajeta pisateljeva 

temeljna življenjska spoznanja, ki jih v obliki pravljice predstavi bralcu. Delo je spet izšlo 

šele leta 1976, ponatis pa leta 1983. 

 

2.2.2.3 Leopold Suhodolčan: Naočnik in Očalnik 

Pisatelj: Leopold Suhodolčan 

Ilustrator: Aco Mavec 

Leto prvega izida:1979 

Založba: Mladinska knjiga, 1979 

 

Slika 19: Naočnik in Očalnik, 1979. 

 

Književni dogajalni čas: dogajanje je postavljeno v sedanjost. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, dogodke opiše take, kot so. Lahko bi ga opisali kot 

objektivnega pripovedovalca ali tretjeosebnega. 

Osrednja književna lika v zgodbah sta Naočnik in Očalnik, mojstra detektiva. Poleg njiju so 

književni liki še gospa Tulipan, Martina, babica, Polonca in njena mati, teta Ana, ded Jurij, 

Martin in Martina, njuni materi, Primož, gospod Maček, gospod Gregor, poštar, gospa 

Jezikavka in drugi. 

Dogajanje je postavljeno v mestno okolje. 

Književno dogajanje v zgodbah: 

Skozigled 2010: V hotelu Postelja za tri in več se prijavi gost Martin Nobelko, ki je zelo 

prestrašen. Patentiral je izum – skozigled 2010 –, nekdo pa mu ga hoče ukrasti. Lastnica 
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hotela, gospa Tulipan, na pomoč pokliče Naočnika in Očalnika. V hotelu biva tudi profesor 

Metulj. Gospod Martin sumi, da mu hoče on vzeti izum. Mojstra detektiva ugotovita, da se je 

nekdo preoblekel v profesorja, da bi kradel, a sta ga pravočasno razkrinkala.  

Babičine rože: Babica je imela najlepše rože v mestu. Ljudje so jo imeli radi, a kar nekaj je 

bilo takih, ki so ji to zavidali. Neko noč je nekdo uničil vse njene rože. Tudi ko je dobila nove, 

so ji jih spet vse uničili. Detektiva sta začela raziskovati. Našla sta pomembno sled: čevelj, ki 

pa bi ju kmalu zavedel. Na koncu sta ugotovila, da je rože uničeval sosed Papirček, ki je 

verjel, da bi morale biti vse rože papirnate. 

Polonca: Polonca je mala deklica, ki ima težave. Prepričana je, da je v njihovi hiši strah. Mati 

pokliče na pomoč mojstra detektiva, ki zadevo raziščeta. Ugotovita, da v hiši ni strahov, da pa 

je treba popraviti vrata omare, ki škripajo, in zatesniti okna. 

Rojstni dan tete Ane: Teta Ana ima rojstni dan. Pričakuje, da jo bosta obiskala nečaka Andrej 

in Barbara. Ko ju ob dogovorjeni uri ni, pokliče Naočnika in Očalnika, saj je prepričana, da je 

nekaj narobe. Mojstra najprej preverita bolnišnico in zdravstveni dom, potem začneta sumiti, 

da ju je kdo ugrabil. Najdeta kar nekaj ustreznih fantov in deklet, ki bi lahko bili pravi, a nihče 

od njih nima tete Ane. Na koncu, ko že ne vesta, kje iskati, se Andrej in Barbara pojavita pred 

tetinimi vrati. Šla sta mimo slaščičarne in so ju zamikale slaščice, zato sta nekoliko pozna. 

Dedove dragocenosti: Ded Jurij ima iz časov, ko je potoval po svetu, shranjene različne 

dragocenosti. Nekega dne pa izginejo. Vse sledi kažejo, da jih je vzel sosedov Marko. Ko 

detektiva spet preverita dejstva, ugotovita, da jih je v resnici po naročilu Špele Imele ukradel 

mož s slamnikom. Ujameta ga, Špeli pa predlagata, naj dedovo pozornost pritegne kako 

drugače. 

Martin in Martina: Martin in Martina sta soseda, njuni materi se med sabo ne marata in se 

neprestano prepirata. Ko ugotovita, da se med njima nekaj plete, jima poskušata to preprečiti. 

Mlada dva izgineta in gospe najameta Naočnika in Očalnika, da ju najdeta. Brez težav ju 

odkrijeta, pomagata pa jima tudi pri vrnitvi domov.  

Bolniška soba 13: Sestra Melona ima težavo. Bolniki na njenem oddelku so prestrašeni in 

zavračajo zdravljenje. Ravnatelj bolnišnice najame detektiva, da ugotovita, kateri izmed 

bolnikov seje strah med preostale. Naočnik prevzame vlogo zdravnika, Očalnik postane 

bolnik. V sobi so poleg Očalnika še Gregor, Marko in Venčeslav. Očalnik ugotovi, da je 

Gregor tisti, ki dela težave.  

Težave s sliko: Primož je umetnik. Naslikal je sliko Nine, svojega dekleta, a slika je izginila. 

Detektiva jo najdeta pod psom njene matere, ki Ninine zveze s Primožem ne odobrava. Mati 

je nekoga najela, da je sliko odnesel. Ker sta odkrila, kaj se dogaja, sta Primož in Nina v 

zahvalo sliko podarila detektivoma. 

Narobe svet: Nekega dne gre v mestu vse narobe. Dimnikar postane pek, mesar cvetličar, 

župan pove vse po pravici. Meščani ugotovijo, da je tega kriva mestna ura, ki ne deluje več, 

kot bi morala. Pokvaril jo je paznik, ki je nezadovoljen s svojim življenjem. S sabo je vzel 

tudi ključ, s katerim bi jo lahko popravili. Detektiva mu sledita in dobita ključ. Uro popravijo, 

a ljudje še vedno niso v redu. Mojstra jim svetujeta, naj se odpravijo domov in si uravnajo 

svoje notranje kazalce. Naslednji dan je spet vse tako, kot mora biti.  

Plešoči robot: Naočnik in Očalnik si privoščita oddih na morju. Nenadoma začnejo izginjati 

stvari, najprej njuni pipi, potem še oblačila in predmeti pri drugih ljudeh. Mojstra ugotovita, 

da težave povzroča robot R-44. Komaj jima ga uspe ukrotiti. Zgrabi ju in kmalu bi ju 
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ugonobil, a mu zmanjka olja in se ne more več premikati. Mojstra mu obljubita pomoč, če ju 

izpusti. Namesto olja mu nalijeta med in robot postane zelo prijazen in začne plesati kot 

medved, zato dobi novo ime: M-44. 

 

Knjiga ima mere 14 x 21 cm, narejena je v trdi vezavi. Ima 172 strani. Ni izšla v posebni 

zbirki, vendar ima skupno oblikovanje še z dvema knjigama, ki ju je napisal isti avtor in 

opremil isti ilustrator, Aco Mavec. 

Na sprednji platnici je reprodukcija ene izmed ilustracij v knjigi, na njej sta Naočnik in 

Očalnik, ki gledata svoja dvojnika. Naslov je napisan z velikimi tiskanimi črkami modre 

barve, ime in priimek pisatelja pa z rdečimi. Hrbet knjige ima napisan le naslov dela. Ta je 

tudi na zadnji strani platnice, čisto na dnu. Nad tem je narisan dim v obliki Očalnikovega 

oblačka.  

Delo je razdeljeno v več zgodb, ki nimajo posebnih poglavij. Pred začetkom dela je nekakšen 

uvod, v katerem so v sliki in besedi predstavljeni Naočnik in Očalnik in njune značilnosti.  

 

Leopold Suhodolčan (1928–1980) je bil slovenski pisatelj, znan predvsem po pisanju 

mladinskih književnih del. Po poklicu je bil učitelj, ukvarjal pa se je tudi z igro in gledališko 

režijo, vrsto let je bil urednik revije Kurirček. Za svoje književno delo je prejel več nagrad. 

Bil je eden pobudnikov ustanovitve bralne značke v Sloveniji. 

Naočnik in Očalnik izhajata iz tradicije, ki jo je zasnoval Conan Doyle s Sherlockom 

Holmesom. V okvirih mladinske književnosti sta znani predvsem deli Emil in detektivi (Erich 

Kästner, 1929) in Detektivski mojster Blomkvist (Astrid Lindgren, 1946). Kot Holmes tudi 

onadva kadita pipo, detektivske probleme pa rešujeta z opazovanjem in logičnim sklepanjem. 

Svojih nalog se vedno lotita resno, a imata smisel za humor. Zgodbe, v katerih ju lahko 

spremljamo, so zabavne. Pisatelj ju postavlja v verjetne in neverjetne položaje, te pa 

spremljajo zanimivi ljudje. Pogosto so ti označeni že s svojimi imeni (gospa Kričavka, gospa 

Jezikavka – mestni prepirljivki, profesor Metulj – zoolog in podobno). Pri oznakah pogosto 

uporablja stereotipe. 

 

2.2.3 Dela, namenjena mladostnikom, starim od 14 let: oznaka M 

2.2.3.1 Pavle Zidar: Kukavičji Mihec 

Pisatelj: Pavle Zidar 

Ilustratorka: Dunja Kofler 

Leto prvega izida: 1975 

Založba: Mladinska knjiga, 1991 

 

Slika 20: Lev Pink, Muc Brbuc in Kukavičji Mihec, 1991. 
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Književni dogajalni čas ni natančno določen, dogajanje je umeščeno na začetek 20. stoletja, 

po prvi svetovni vojni. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, objektiven. Na zgodbo ne vpliva. 

Književni liki v zgodbi so Mihec, Mihčeva mati, Ferenc, učiteljica, Mihčevi bratje. 

Scena: dogaja se v podeželskem okolju, ob reki Savi, na območju Slovenije 

Tip svetov: gre za kombinacijo dveh svetov: tip sveta 1, realni svet, v katerem živimo, v 

katerem veljajo taka pravila, kot so, dvakrat pa se pojavi še svet tipa 2: paralelni svet, 

podoben našemu, a zanj veljajo drugačna pravila. 

Književno dogajanje: 

Mihec je šest ali sedem let star deček. Živi v kmečkem okolju. Njegova posebnost je, da je po 

videzu različen od vseh v družini, zato ga ne marajo in ga kličejo Kukavičji Mihec. Vse dni je 

preživljal ob reki in bajerju s prijateljem Ferencem. Če se je dalo, je prišel domov le ponoči in 

spal pri materi. Ta ga je imela neskončno rada. Ponoči sta se pogovarjala in ob njej se je 

počutil varnega in ljubljenega. Mati ni odobravala Mihčevega druženja s Ferencem. Ta je bil 

potepuh in je živel ob reki. Po njenem mnenju je Mihca učil stvari, ki zanj niso bile dobre. 

Ko je moral Mihec v šolo, mu ta ni bila všeč. Učiteljica je bila le navidezno prijazna Mihec v 

šoli ni govoril in nekega dne je s tem učiteljico popolnoma razbesnel. Hotela ga je kaznovati, 

a jo je ugriznil in ji ušel. Domov si ni upal, zato se je zatekel k Ferencu. Tisto noč je deževalo. 

Mater je skrbelo, kod hodi Mihec, in kljub dežju ga je odšla iskat. Vedela je, da se navadno 

igra pri reki. Tam ga je iskala. Zdelo se ji je, da ga vidi, in šla je proti plavajočemu deblu. 

Voda jo je odnesla s sabo. Utonila je.  

Mihec tega ni vedel. S Ferencem sta odšla na pot. Najprej sta se odpravila na Brezje in 

beračila. Potem sta se odpravila proti Dolenjski, a so ju že v bližini Škofje Loke dobili, ko sta 

prenočila v cerkvi. Hoteli so ju zapreti, a sta ušla. Zatočišče sta dobila pri vedeževalki Neži. 

Ta je Mihcu pogledala dlan ter mu prerokovala. Svetovala mu je, naj se drži stran od vode. 

Zjutraj sta se vlakom odpravila na Dolenjsko. Prvo noč sta dobila prenočišče pri nekem 

županu. Ker jima ni dal hrane, ga je Ferenc okradel. Kmalu ju ujamejo žandarji in odpeljejo v 

Novo mesto. Ferenca zaprejo, Mihca pa predajo v rejo bogati družini, kjer naj bi bil hlapec. 

Mihec počaka, da gospodar zaspi, potem pa ga zveže in uide. Deset let ga nihče ni videl.  

Po desetih letih se Mihec vrne domov. Pride na domačo kmetijo, kjer je sedaj gospodar 

njegov najstarejši brat. Ta mu pove, da je mati umrla takrat, ko je odšel. Na posest nima več 

vstopa. Miha se z ženo naseli ob Savi in tam zgradi hišo. Pomagati si mora, kakor ve in zna, 

živita v revščini, nihče ju ne mara. Žena rodi hčer. Kmalu za tem je več tednov deževalo. 

Reka je začela poplavljati. Miha je menil, da je varen, a neke noči je voda privzdignila hišo in 

jo odnesla s sabo. Miha, njegova žena in hči so utonili.  

 

Besedilo Kukavičji Mihec je izšlo v knjigi, v kateri so zbrane tri zgodbe. Knjiga ima trdo 

vezavo, njene mere so 14 x 21 cm. Ima 248 strani. Besedilo Kukavičji Mihec zavzema 110 

strani. 

Knjiga je izšla v zbirki Sončnica, ta je namenjena bralcem med devetim in 14. letom starosti, 

v njej pa so zbrana raznovrstna besedila priznanih domačih in tujih mladinskih pesnikov in 

pisateljev. 

Platnice knjige so rdeče barve. Na naslovni platnici je slika dečka, oblečenega v cirkuška 

oblačila s cilindrom na glavi, poleg njega je vesel nasmejan lev. Pod sliko je z velikimi 
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tiskanimi črkami, vsaka od njih ima svoj pisan okvir, napisan naslov knjige: Lev Pink, Muc 

Brbuc in Kukavičji Mihec. Ob naslovu je napisano ime pisatelja. Povsem levo zgoraj je ob 

sliki še sličica sončnice. Na hrbtu knjige je najprej logotip založbe, za tem ime avtorja in 

naslov dela. Na zadnji strani so tri sončnice, majhne, naključno razporejene v osrednji del, na 

spodnji strani na sredi je črtna koda dela. 

Knjiga je razdeljena v tri sklope. V prvem delu, z naslovom Muc Brbuc in druge zgodbe, je 

zbranih 15 kratkih zgodb. Drugi del ima naslov Lev Pink z jogurtom na glavi. Gre za zgodbo 

o Roku, ki živi pri babici. Nekega večera ju obišče pisatelj in se vživi v vlogo leva Pinka. 

Tretji del knjige ima naslov Kukavičji Mihec. V njem je opisana zgodba Kukavičjega Mihca. 

Zgodbam sledi še poglavje, ki ga je napisala Helga Glušič in ima naslov Zidarjeve pripovedi o 

čarobnem otroškem svetu. V njej avtorica razpravlja o delih, ki so zbrana v zbirki. Besedila 

zbirke je izbral in uredil Niko Grafenauer, ilustrirala jih je Dunja Kofler. 

 

Pavel Zidar, njegovo pravo ime je bilo Zdravko Slamnik (1932–1992), je bil po poklicu 

učitelj, a se je zadnjih 20 let življenja ukvarjal le s pisanjem. Bil je pesnik in pisatelj. Pisal je 

za odrasle in mladino.  

Besedilo Kukavičji Mihec je prvič izšlo leta 1972. V besedilo so vključeni elementi 

magičnega realizma (Mihčevi prividi, materini prividi), predvsem pa je poudarjena socialna 

nota.  

 

2.2.3.2 Ivan Sivec: Jutri bom umrl: izpoved ljubljanskega frajerja 

Pisatelj: Ivan Sivec 

Leto prvega izida: 2007 

Založba: Ico, Kamnik, 2007 

 

Slika 21: Jutri bom umrl: izpoved ljubljanskega frajerja, 2007. 

Književni dogajalni čas je postavljen v sedanjost, razkriva dogajanje od konca osemdesetih let 

prejšnjega stoletja in naprej. 

Pripovedovalec je notranje osredotočen. 

Književni liki so: brata Luka in Jure, njuna mati, oče, stric Tone, Sara, Pečar, Dule, Frenk. 

Scena: mestno okolje. 

Tip sveta: realni svet. 

Književno dogajanje: 

Luka in Jure sta brata. Starejši Jure je bolj zadržan, mlajši Luka pa neugnan in radoživ. Starša 

se ločita in oče ugrabi starejšega sina v veleblagovnici ter ga odpelje s sabo, mlajšega pa pusti 

pri materi. Po nekaj letih, ko je bil Luka star devet let, je dobil od brata kartico iz Južne 

Afrike. To ga je popolnoma prevzelo. V novem šolskem letu je začel trenirati namizni tenis. 

Bil je uspešen in kmalu so ga povabili v pomemben klub. Prav v tistem času mu je brat Jure 

poslal sporočilo, da bo odslej dosegljiv na elektronski pošti. Luka se je s trenerjem dogovoril, 
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da mu bo dovolil uporabljati klubski računalnik za pošiljanje pošte. Po neki pomembni tekmi 

je ugotovil, da mu nekdo pregleduje pošto. Bil je eden njegovih sotekmovalcev, Pečar. 

Maščeval se mu je tako, da ga je pretepel. Izključili so ga iz kluba in dostopa do računalnika 

ni imel več. Ugotovil je, da si bo računalnik lahko pridobil le, če si ga bo prislužil sam. Z 

dvema prijateljema so začeli zbirati denar. Nekega dne so šli mimo tiskarne in ugotovili, da je 

tam zelo veliko papirja, ki ga nihče ne uporablja. Napotili so se tja in ga začeli nalagati, ko je 

mimo prišel vratar. Vprašal jih je, kaj počnejo, in potem odšel. Ko so hoteli oditi, so se 

pripeljali policisti in jih odpeljali. Podati so morali izjave, potem pa so ponje prišli starši. Čez 

nekaj dni je Luka dobil svoj računalnik. Kupil mu ga je Tone, materin partner, na obroke.  

Brat Jure se je v tistem času preselil v Pariz in po internetu sta bila spet v stiku.  

Nekaj let kasneje je poleti Luko brat povabil na morje. Tam bi bila tudi njun oče in njegova 

partnerica Alenka. Luka se je priložnosti razveselil. Najprej je bilo na morju prijetno, potem 

pa so se stvari spremenile. Luka in Jure sta ponočevala in Alenki to ni bilo prav. To je 

razburilo tudi očeta. Luko je udaril, a ga je ta udaril nazaj, in sicer tako močno, da je oče 

obležal. Luki je bilo hudo, saj je vedel, da je naredil napako. S pestjo je udaril ob zid in si pri 

tem poškodoval vezi na zapestju. Po vrnitvi domov ni mogel več trenirati.  

Jeseni se je vpisal na fakulteto. Pogojev ni opravil, zato je pavziral. Začel se je ukvarjati s 

sumljivimi posli. Ob prodaji pic je preprodajal mobitele. Potem je začel preprodajati drogo. 

Doživel je prometno nesrečo in ta posel opustil, a je kmalu spet naredil nekaj nezakonitega in 

za mesec dni pristal v priporu. Po vrnitvi iz njega je spet poskušal navezati stike z bratom. 

Njega ni mogel dobiti, naletel pa je na njegovo dekle Saro. Začela sta se dobivati. Jaka je bil 

ves ta čas v Parizu.  

Luka si poskuša urediti življenje. Nekega večera ga nekdo povabi na zabavo. S Saro se je 

udeležita. Kmalu ugotovita, da se na zabavi dogajajo nezakonite stvari, a se ne umakneta. 

Med zabavo dobi Sara SMS, v katerem ji Jure sporoča, da je v Ljubljani in da jo išče. Pride na 

zabavo. Ker se Sara posveti Juretu, se Luka namenoma popolnoma omami in postane nasilen. 

Komaj mu preprečijo, da bi naredil samomor. Po zabavi ga Jure in Sara peljeta domov. Med 

vožnjo dobi Luka preblisk in zahteva, da ga izpustita iz avta.  

Po treh dneh pride k sebi. Išče Saro, a je ne najde. Umrla je v prometni nesreči malo za tem, 

ko je on zapustil avto. Na Žalah poišče njen grob. Bila je edina, ki jo je imel zares rad. Ko 

namerava oditi, zagleda brata, ki ga čaka. Pove mu, da je bila Sara HIV-pozitivna. Okužila se 

je pri Juretu, ki je tudi okužen. Poslovita se, tokrat za vedno. Luka takoj odide na testiranje. 

Test je pozitiven. 

 

Knjiga je izšla v trdi vezavi. Njene mere so 15 x 22 cm. Ima 192 strani. Delo je izšlo v zbirki 

Tabu, ki jo izdaja založba Ico. Zbirka Tabu je namenjena besedilom, ki predstavljajo 

prepovedane teme. Zbirka je namenjena bralcem od 14. leta.  

Na sprednji platnici knjige je slika Zmajskega mostu v temi. Ime pisatelja je nad sliko, ki jo 

od imena deli bela črta, naslov dela je napisan pod sliko. Slika se nadaljuje na hrbet. Tam so 

ime založbe, pisatelja in naslov književnega dela. Na zadnji platnici je na levi strani zgoraj 

slika rdeče pentlje, ki je simbol boja proti aidsu. V sredini je kratka avtorjeva biografija, pod 

njo pa odlomek iz spremne besede dr. Janeza Bogataja, ki je zaposlen na kliniki za infekcijske 

bolezni. Pod besedilom je na levi strani spodaj črtna koda in zraven ime in logotip založbe. 
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Delo je razdeljeno v poglavja. Vsako poglavje ima kratek in jasen naslov, ki napoveduje 

bistvo dogajanja. Delo se začne s prologom z naslovom Prvi list. V njem je opisan eden od 

prizorov iz knjige, dodano mu je besedilo okvirne zgodbe, ki opisuje način podajanja 

dogajanja. Delo ima tudi epilog z naslovom Zadnji list. V njem glavni lik predstavi konec. 

Prologu sledi poglavje, ki ga je napisal dr. Janez Bogataj, z naslovom Aids skozi oči 

strokovnjaka. V tem poglavju so razložena dejstva o bolezni, načinu prenosa in možnostih 

zdravljenja. Sledita še kratek življenjepis pisatelja in njegova bibliografija. Kazala ni. 

 

Ivan Sivec (rojen 1949) je po poklicu novinar in etnograf. Piše že od malega, njegov opus je 

zelo obsežen. Piše zgodovinske romane in povesti ter dela, ki se ukvarjajo z aktualno 

tematiko. Je tudi znan pisec besedil narodno-zabavnih popevk. 

Besedilo Jutri bom umrl je nastalo na podlagi pogovorov z obolelim za aidsom. Opisuje 

njegovo življenjsko zgodbo. Roman je izšel leta 2007. Avtor je želel z delom opozoriti na 

bolezen, poudarjena sta tudi socialni vidik in način življenja, ki vodi v take okoliščine. 

 

2.2.3.3 Vid Pečjak: Kataklizma ali Selenino maščevanje 

Pisatelj: Vid Pečjak 

Leto prvega izida: 2010 

Založba: Karantanija 

 

Slika 22: Kataklizma ali Selenino maščevanje, 2010. 

Književni dogajalni čas: dogajanje je postavljeno v prihodnost, okrog leta 2140. 

Pripovedovalec je tretjeosebni. Pripoved je neosredotočena: pripovedovalec ve vse, razpolaga 

z vsevednostjo in nikomur ne določa vlog. Ima nadzor nad časom, zavestjo likov in 

prostorom. 

Književni liki so Selena, Mark, ded Grigorij, Maksimiljan. 

Scena: dogajanje se odvija v krajih po Evropi, ki pa niso taki kot zdaj.  

Tip svetov: gre za paralelni svet. 

Književno dogajanje: 

Selena je deklica, ki živi v gorski vasici pri dedku in babici. Rodila se je na Luni, na lunarni 

postaji. Starši so kmalu po njenem rojstvu umrli. Živijo v času, ki je življenju izrazito 

nenaklonjen. Narava je uničena. Zrak je hudo onesnažen, voda in zemlja prav tako. Bogati si 

gradijo mesta v steklenih kupolah, kjer imajo boljše razmere za življenje, revni ljudje si 

življenja tam ne morejo privoščiti, zato je razslojevanje čedalje večje. Nekega poletja Selena 

spozna Marka, dečka njenih let, ki so ga poslali na podeželje, da bi ga zavarovali pred 

nasiljem in onesnaženjem mesta, v katerem je živel. S Seleno se takoj ujameta in se rada 

družita. Z leti se zaljubita in Seleni je hudo, ko Mark odide z očetom, ki je inženir, v Opcijo, 

mesto, ki ga gradijo z novimi materiali. Ko je dovolj stara, tudi sama odide na študij v mesto, 

a Marka sreča šele ob koncu študija. Ponudi ji življenje z njim v Opciji, ki je zdaj zgrajena. 
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Selena se odloči, da njegovo ponudbo zavrne, saj jo skrbi za dedka in babico, ki sta sama v 

gorah. Vrne se k njima. Babica kmalu umre in Selena ostane sama z dedkom.  

V svetu je nastopila svetovna politična kriza. Zadnja vlada je odstopila že pred leti, nove ni. 

Policija in vojska sta razoroženi, zato različne roparske tolpe plenijo vse, kar se da. Eno 

najmočnejših tolp vodi Maksimiljan, Divji Maks. Pride tudi do vasi, kjer živi Selena. Ugrabi 

jo in prisili, da postane njegova pribočnica. Pomaga mu s svojim znanjem računalništva. 

Maksov naslednji cilj je osvojiti mesto Opcija. To bi bila zanj pomembna zmaga, saj bi potem 

lahko vladal celotnemu ozemlju. Napade Opcijo, tam pa Selena spet sreča Marka. Skupaj 

pobegneta. Maks ji obljubi maščevanje. 

Mark in Selena postaneta begunca, kot drugi. Razlikujeta se po tem, da sta oba strokovnjaka 

na svojem področju, zato sta v drugih mestih dobrodošla. Potujeta od mesta do mesta, nato se 

odločita za vrnitev v dedkovo vas. Prideta prepozno. Ded je mrtev, ubil ga je Divji Maks. 

Selena se odloči za maščevanje. Poišče Maksa in ga ubije, ko je sam. Ljudje so ji za to dejanje 

hvaležni, sama pa ne občuti olajšanja. Z Markom še vedno iščeta kraj, kjer bi lahko živela, in 

dobita možnost živeti v raziskovalni postaji Darwin. Odločita se, da bosta raje potovala po 

svetu. Raje sta skupaj kratek čas in takrat srečna, kot pa shranjena v nekem umetnem okolju, 

kjer bi se počutila utesnjeno. 

 

Knjiga meri 12 x 21 cm. Je trde vezave, ima 184 strani. 

Delo je izšlo v knjižni zbirki Gener@cije, ki izhaja pri založbi Karantanija. 

Na sprednji platnici je na temno modrem ozadju slika velike rumene lune, ki sveti nad 

mestom v stekleni kupoli, v ospredju na desni strani je vidna ženska silhueta. Nad sliko je z 

velikimi tiskanimi črkami napisan naslov Kataklizma, z malimi tiskanimi v majhnem fontu pa 

drugi del naslova. Pod njim je ime pisatelja. Slika naslovnice se nadaljuje na hrbtu in na 

hrbtni strani knjige. Na hrbtu je spodaj napisano ime zbirke, na desni strani pa ime pisatelja in 

naslov knjige. Na zadnji strani platnice je na vrhu naslov, pod njim pa kratek opis dela. Na 

dnu strani, v sredini je napisano ime založbe, zraven je črtna koda. 

Delo je razdeljeno v poglavja. Vsako ima kratek naslov, ki napove dogajanje. Kazalo je na 

začetku knjige, za naslovnico. 

Roman Kataklizma nima prologa in epiloga. Po koncu zgodbe je dodan še komentar z 

naslovom Generacija prekleti prednikov, ki ga je napisal Lenart J. Kukič. Gre za komentar k 

delu, v katerem so izpostavljeni nekateri temeljni motivi. 

 

Vid Pečjak (rojen 1929) je po poklicu psiholog. Znan je predvsem po delu Drejček in trije 

marsovčki, ki je bilo prirejeno tudi za televizijo. Pisal je tudi radijske igre. 

V svojih zgodbah Pečjak ne more mimo psiholoških prvin, ki jih raziskuje. V delu Kataklizma 

predstavi enega od mogočih scenarijev razvoja človeštva, ki pa ni optimističen. Zaradi 

kratkovidnosti političnih voditeljev in človeškega nespoštovanja narave pride v prihodnosti do 

kataklizme, ki poruši civilizacijo in zbudi prvinske nagone v ljudeh, ki so še ostali. 
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2.3 Kratka primerjava prevedenih španskih in slovenskih mladinskih besedil 

2.3.1 Dela, namenjena predšolskim otrokom in začetnim bralcem 

 Prevedeno delo Slovenska vzporednica  

 

Avtor, naslov: Teresa Ribas, Pilar Casademunt, 

Roser Capdevila: 

Oglejmo si konec tedna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Oglejmo si konec tedna, 

1996 

Nataša Bucik, Kaja Bucik: 

Kukujev slikovni slovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Kukujev slikovni slovar, 2008 

 

Tema: Konec tedna. Vsakdanje življenje. 

 

Motivi:  V gozdu, na dvorišču, na vrtu, v 

hiši, na snegu, na morju 

V hiši, na kmetiji, v sadovnjaku, v 

gozdu, v mestu, v knjižnici, v trgovini 

… 

 

Književno 

dogajanje:  

Na slikah je naslikana družina, ki 

jo srečujemo v različnih 

življenjskih okoliščinah, pri čemer 

so ti položaji tipični izseki, na 

katerih je upodobljenih veliko 

podrobnosti. 

 

Na vsaki sliki srečujemo iste like, ki so 

predstavljeni v različnih življenjskih 

okoliščinah. 

Jezik: Ni besedila. 

 

Besede v treh jezikih. 

Posebnosti: Kulturnospecifični elementi. 

 

Opombe:  Vse knjige iz zbirke Oglejmo si in Kukujev slikovni slovar spadajo med 

poučne. Zanimivo je, da podobnih izvirnih del v slovenščini ni, so le dela, 

»prevedena« iz tujih jezikov – nemščine, francoščine, španščine. Zgleda 

podobnih del sta Poletni živ žav (2008, založba Didakta) in Poletni dan v 

mojem mestu (2010, Mohorjeva družba v Celovcu). Druge kartonke s 

podobno tematiko, so večinoma narejene tako kot slovarji: imajo veliko 

ilustracijo, na kateri je prikazana tipična situacija, potem pa sledijo strani, 

na katerih so naslikane posamezne slike, povezane z osrednjo temo: na 

primer, sliki trgovine sledi serija sličic, lahko z besedilom ali brez, kjer so 

predstavljeni posamezni elementi nakupovanja – blagajna, nakupovalni 

voziček, mleko, kruh … 
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 Prevedeno delo Slovenska vzporednica  

 

Avtor, naslov: Jordi Cots in drugi: 

Domišljava podganca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Domišljava podganca, 

1996  

 

Anja Štefan: 

Čez griček v gozdiček: Jež in veverica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Čez griček v gozdiček, 1995 

 

Tema: Poroka, prevzetnost Poroka, nesprejemanje 

 

Motivi:  Dvorjenje, nesprejemanje 

drugačnosti, smrt 

Dvorjenje, poroka, nesprejemanje, 

ločitev 

 

Književno 

dogajanje:  

Podganca se ima za lepotico. 

Dvori ji veliko različnih snubcev, 

a ji nihče ne ustreza. Nazadnje 

izbere mačka. Ob prvi priložnosti 

jo maček poje. 

Jež občuduje veverico. Z njo se želi 

poročiti, zato ji prinaša sadje. 

Nazadnje veverica privoli in se 

poročita. Po poroki se veverica 

pritožuje nad bodicami. Jež poskuša 

biti uvideven in se umakne, pri tem 

pade na tla. K veverici se ne vrne 

nikoli več. 

 

Jezik: Preprost, primeren za začetnike pri branju. 

 

Posebnosti: Ikone pri premem govoru. Slikopis. 

 

Opombe: Slikanic s slikopisi je čedalje več, med sabo se razlikujejo predvsem v izbiri 

besedil in likovni opremi. Izšle so pri različnih založbah (MK, Tehniška 

založba, Studio Hieroglif …).  
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 Prevedeno delo 

 

Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: Aleix Cabrera: 

Vile pripovedujejo o… vživljanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Vile pripovedujejo o… 

vživljanju 

 

Svetlana Makarovič: 

Vila Malina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Vila Malina 

Tema: Vživljanje, drugačnost  

 

Drugačnost 

Motivi:  Pomoč drugim, nezmožnost 

videti, iskanje pomoči, vživljanje 

 

Drugačnost, nesprejemanje, jeza, 

lakota, neprijaznost, veselje, sreča 

Književno 

dogajanje:  

Vila Stezosledka vsak dan 

pomaga slabovidnemu prijatelju. 

Nekega dne se sama znajde v 

položaju, ko nič ne vidi. 

Pomagajo ji kresnice. Zdaj 

razume, kako se počuti njen 

prijatelj. 

Vila se spre z lilijo. Ta ji očita, da je 

umazana. Spre se tudi s potočkom. 

Užaljena se umakne na jaso, kjer najde 

malino. Mimo pride nekaj živali, vsaka 

od njih trdi, da je malina njena. Na 

koncu malina ostane vili in ta jo z 

veseljem poje. Sama sebi da ime Vila 

Malina. 

 

Jezik: Preprost. Bogat, uporaba primerjav in opisnih 

pridevkov. 

 

Posebnosti: Ekološko poučna tematika. 

Zgodba ni prepričljiva. 

 

Pravljica. Zgodba je napisana 

prepričljivo.  

Opombe: Deli sta med sabo zelo različni. Čeprav na knjižnih policah obe spadata med 

mladinsko književnost, je razlika med njima izredno velika. Vile 

pripovedujejo o… je trivialno branje, ki poskuša prepričati z mešanico 

zgodbe, moralnega nauka in poučevanja. Likovno oblikovanje je tisto, ki to 

zbirko naredi privlačno. Namenjena je predvsem dekliškemu občinstvu.  

Vila Malina je zgodba zase. Zanimivo je, da se izdaji, ki sta na voljo, med 

sabo razlikujeta. V prvi je besedilo nekoliko krajše, v drugi so posamezni 

prizori dopolnjeni, besedilo je posledično daljše. Likovna oprema v obeh je 

privlačna, novejša izdaja je oblikovana tako, da je bolj privlačna za dekleta. 

 

 

 



71 
 

2.3.2 Dela, namenjena šolskim otrokom, starim od 8 do 14 let 

 

 

 

Prevedeno delo 

 

Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: Llamero Braulio: 

Dedkova čudežna televizija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Dedkova čudežna 

televizija, 1996 

 

Tatjana Kokalj: 

Gaja in dedek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Gaja in dedek, 2009 

Tema: Preživljanje prostega časa Druženje, preživljanje prostega časa 

 

Motivi:  Dedek, televizija, uporaba 

domišljije, pustolovščine 

 

Osamljenost, dedek, pustolovščine 

Književno 

dogajanje:  

Dedek vse dni preživi ob 

ugasnjeni televiziji. Trdi da gleda 

televišljijo. Nad tem navduši tudi 

vnuka, ki pa ga nekoč domišljija 

zanese predaleč. Od takrat sme 

televišljijo gledati le v omejenih 

količinah. 

 

Gaja je vse dni sama, zato se začne 

družiti z dedkom iz sosednje hiše. 

Skupaj hodita naokrog in po opravkih. 

Jezik: Bogat, izvirni izrazi.  Preprost, razumljiv. 

 

Posebnosti: Bogat, izviren jezik, poln izvirnih 

jezikovnih domislic, ki besedilo 

obogatijo. Medgeneracijski odnosi 

so prikazani nekoliko idealizirano, 

konec dogajanja je realen: dedkov 

odhod v dom za ostarele. 

 

 

 

Besedilo je namenjeno manj 

zahtevnim bralcem. 

Odnos med deklico in dedkom je 

prikazan idealizirano. V ospredju sta 

deklica in svet, kot ga vidi ona. 
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 Prevedeno delo 

 

Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: José María Sánchez-Silva: 

Marcelino, Kruh in vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Marcelino, Kruh in vino, 

1996 

 

Vitomil Zupan: 

Potovanje v tisočera mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Potovanje v tisočera mesta, 

1983 

 

Tema: Ljubezen do življenja, vera v 

Boga, hrepenenje po materi 

Ljubezen do matere, boj med dobrim 

in zlim 

 

Motivi:  Odraščanje dečka, prijateljstvo, 

neupoštevanje pravil, Jezus, 

posmrtno življenje, vrnitev k 

materi 

 

Neupoštevanje pravil, potovanje, 

prijateljstvo,domotožje, pomoč v 

težavah, vrnitev k materi 

Književno 

dogajanje:  

Marcelino živi v samostanu. Je 

sirota in ga vzgajajo menihi. Rad 

bi imel družino, a je nima. Med 

potepom po samostanu spozna 

Jezusa. Skrbi zanj, nosi mu kruh 

in vino, zato ga Jezus poimenuje 

Marcelino, Kruh in vino. Obljubi 

mu, da bo lahko spoznal svojo 

mamo. Menihi odkrijejo, da se 

nekaj dogaja, a takrat Marcelino 

umre. Angel ga vodi v nebesa in 

tam končno spozna svojo mamo. 

Tek je padel in si poškodoval glavo. 

Ugrabi ga Zlomek in ga še z dvema 

prijateljema odnese s sabo. Tek mu 

med potjo uide, a gre iz radovednosti 

za njim. Prispeta do mesta, kjer živi 

Zlomek. Tek spozna psa Baga. Skupaj 

najdeta zatočišče pri dedku Tisoču. Ta 

mu pomaga poiskati rešitev za 

prijatelja. Preden mu zares uspe oditi, 

se stvari v Tisočerem mestu 

spremenijo, saj v dogajanje poseže 

Usodovec ter Zlomka in preostale 

hudobneže opomni, da tako ne gre več. 

Tek se vrne nazaj k materi, tam pa ga 

čaka tudi Bago. 

 

Posebnosti: Deli sta napisani na način, ki pritegne bralca. Oba pisatelja uporabljata pri 

izražanju metaforično bogat jezik, veliko intertekstualnih in interkulturnih 

izrazov, ki so v delu uporabljeni na bralcu razumljiv način.  

Temeljni izhodišči zgodb in dogajanje sta med seboj zelo različni, imata pa 

pomemben skupen vidik: oba dečka si neskončno želita biti s svojo materjo. 
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 Prevedeno delo Slovenska vzporednica  

 

Avtor, naslov: Jaume Cela: 

Ukradene sence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Ukradene sence, 1993 

 

Leopold Suhodolčan: 

Naočnik in Očalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Naočnik in Očalnik,1979 

Tema: Raziskovanje nenavadnih 

dogodkov. 

 

Raziskovanje različnih dogodkov. 

Motivi:  Izginule sence, nesrečni ljudje, 

reševanje zapleta na več načinov. 

Vampir, nesprejemanje, smrt. 

Poroka, ugriz volkulje, 

spremembe življenja, smrt. 

 

Izginuli predmeti, izginuli ljudje, 

težave v medsebojnih odnosih, strah, 

spremembe na bolje. 

Književno 

dogajanje:  

V zgodbi o izgubljenih sencah 

dobi detektiv nalogo, naj poišče 

ukradene sence. Ugotovi, da jih 

krade izumitelj, ki iz njih izdeluje 

črnilo.  

Zgodba o vampirju opisuje 

življenje človeka, ki se spreminja 

v vampirja. Okolica ga ne 

sprejema, tudi sam te spremembe 

ne sprejme, zato umre. 

Mladi par gre po poroki na izlet v 

gore. Moža napade žival in od 

takrat se močno spremeni. Mlad 

umre, žena pa se mora odločiti, 

kaj bo naredila z njegovo 

zapuščino. 

 

Naočnik in Očalnik sta detektiva. 

Najamejo ju, kadar ljudje stvari ne 

znajo razrešiti ali razložiti sami. 

Pomagata pri iskanju uničevalca, rož, 

pri iskanju tatu izuma, pri iskanju 

pogrešanih oseb in podobno. Pri delu 

si pomagata s sklepanjem in 

opazovanjem. Zelo sta uspešna. 

Posebnosti: Vse tri zgodbe vsebujejo 

fantastične elemente.  

Zgodba je v razvrstitvi v knjižnicah 

uvrščena med fantastično književnost, 

saj mojstra pri delu uporabljata in 

srečujeta pripomočke, ki jih v 

resničnem življenju (še) ne 

uporabljamo: bicikelminihopter, 

skozigled. 
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2.3.3 Dela, namenjena mladini nad 14 let. 

 

 Prevedeno delo 

 

Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: Rafael Sánchez Ferlosio: 

Alfanhuí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Alfanhuí, 1989 

 

Pavle Zidar: 

Kukavičji Mihec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Lev Pink, Muc Brbuc in 

Kukavičji Mihec, 1991 

 

Tema: Odraščanje. Odraščanje. 

 

Motivi:  Drugačnost, šola, prva služba, 

smrt, otopelost, novi cilji, 

potovanje, babica, sreča. 

Drugačnost, družina, šola, smrt matere, 

pobeg, beračenje, namestitev v rejo, 

vrnitev domov, smrt. 

 

Književno 

dogajanje:  

Deček je drugačen, zato odide v 

svet. Delo dobi pri mojstru 

nagačevalcu. Ta mu da ime 

Alfanhuí. Po mojstrovi smrti 

izgubi voljo do življenja. Volja se 

mu vrne, ko vidi padati sneg. 

Spomladi se spet odpravi od 

doma. Tokrat gre v Madrid. Tam 

spozna lutko, Don Zana, s katerim 

se druži. Ko ga je prisiljen uničiti, 

se zateče k babici in pri njej 

preživi zimo. Potem si poišče 

novo službo, tokrat pri zeliščarju. 

Hodi ven in nabira rastline. 

Zadovoljen je. 

Mihec je drugačen od vseh v družini, 

zato mu pravijo, da je kukavičji. Druži 

se s potepuhom Ferencem. Ko naredi 

neumnost in ugrizne učiteljico, se ne 

upa vrniti domov. Mati ga išče in pri 

tem utone. Mihec o tem nič ne ve. S 

Ferencem gresta po svetu. Preživljata 

se z beračenjem in krajo, zato Ferenca 

zaprejo, Mihca pa dajo v rejo. Od tam 

hitro uide. Po desetih letih se vrne 

domov. S sabo ima nosečo ženo. 

Družina ga spet zavrne. Ob reki si 

zgradi skromno hišo. Ob povodnji hišo 

odnese, Miha, žena in njuna hči 

umrejo. 

 

Posebnosti: Kulturnospecifični elementi 

vezani na pokrajino in deželo, v 

kateri se zgodba dogaja. 

Fantastični elementi v zgodbi: 

Nenavadne spremembe materije v 

barve, predmeti nenavadnih barv, 

živi predmeti. 

 

Kulturnospecifični elementi, vezani na 

pokrajino in deželo, v kateri se zgodba 

dogaja. 

Fantastični elementi v zgodbi: 

prikazovanje matere, videnja. 
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 Prevedeno delo 

 

Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: Carlos Puerto: 

Zakaj prav jaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Zakaj prav jaz?, 2000 

 

Ivan Sivec: 

Jutri bom umrl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Jutri bom umrl, 2002 

Tema: Aids.  Aids. 

 

Motivi:  Glasba, prva ljubezen, razočaranje 

nad izbiro, počitnice, nesreča, 

bolezen. 

 

Odnosi v družini, ločitev, šport, 

odraščanje, slabe izbire, ljubezen, 

smrt, bolezen. 

Književno 

dogajanje:  

Ada je mlada glasbenica, ki se 

zaljubi v čednega študenta 

arheologije. Njuna zveza ni 

idealna, saj on potuje. Ada se 

odloči, da bo odšla na počitnice. 

Tam doživi hudo nesrečo. 

Življenje ji rešijo s transfuzijo 

krvi. Ob vrnitvi domov ugotovi, 

da je z infuzijo dobila virus HIV. 

Želi si živeti. Glasba ji daje moč. 

Luka je v mladosti ločen od brata. Išče 

pravo pot. Dober je v športu, a se 

poškoduje in kariere je konec. Izbira 

slabo družbo in niza slabe odločitve. 

Zaljubi se v bratovo dekle Saro. Ta mu 

pomaga, da  stvari spremeni na bolje. 

Ko se vrne brat, ga premaga 

ljubosumje. Hoče se ubiti, a preživi. 

Sara tisto noč umre v prometni nesreči. 

Brat mu razkrije, da je imela aids in da 

ga ima tudi on. Luka opravi test. 

Okužen je. Čaka na smrt. 

 

Jezik: Bogat, uporaba metafor. Veliko slenga.  

 

Posebnosti: Kulturnospecifični elementi: 

lokacije v Parizu, Madridu, v 

puščavi. 

 

Roman, napisan po resnični zgodbi. 

Kulturnospecifični elementi: lokacije v 

Ljubljani, Poreču. 

Opombe: Oba romana imata v temelju isto temo: okužba z virusom HIV in aids. 

Razdelana pa je popolnoma drugače. Roman Zakaj prav jaz? je rahločuten, 

umetniški izdelek, ki v sebi prepleta intertekstualne in interkulturne 

elemente, povezuje umetnost z življenjem.  

Roman Jutri bom umrl je predvsem realistično delo, ki poskuša z 

neposrednimi opisi, brez olepševanja predstaviti življenje takšno, kot je. 

Motivi, ki jih pisatelja uporabljata, so med sabo različni, kot je različen tudi 

njun pristop. 
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Prevedeno delo Slovenska vzporednica  

Avtor, naslov: José María Merino: 

Vlaki poletja: nisem knjiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Vlaki poletja: nisem 

knjiga, 2011 

Vid Pečjak: 

Kataklizma ali Selenino maščevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Kataklizma ali Selenino 

maščevanje, 2010 

 

Tema: Življenje v vzporednem svetu. Kataklizma v prihodnosti. 

 

Motivi:  Potovanje, vlak, knjige, tuje 

mesto, tuj jezik, diktatura, branje, 

ljubezen, vrnitev. 

Onesnaženje, brezvladje, kataklizma, 

vojna, ljubezen, maščevanje, bolezen, 

upanje. 

 

Književno 

dogajanje:  

Trije prijatelji, najstniki, odidejo 

na potovanje po Evropi z vlakom. 

Na poti vlak obsije čudna svetloba 

in vlak obstane. Ko prispejo v 

Pariz, je ta drugačen. Ugotovijo, 

da je nekaj zelo narobe. Ustavijo 

jih policisti in odvedejo na vlak, 

kjer so tudi drugi potniki. 

Odpeljejo jih v poseben kraj in  

jih zaslišujejo. Eden od potnikov 

ugotovi, da je rešitev težave v 

branju knjige, ki je na vlaku. 

Organizirajo se in berejo, s tem 

dajejo energijo bitju, ki je 

povzročilo vse spremembe. Zadnji 

trenutek se zadeva razplete. Ko 

pripelje na naslednjo postajo, je to 

Pariz, kot bi moral biti že prvič. 

 

Selena živi v času, ko je narava 

popolnoma uničena in svet drugačen 

kot zdaj. Zaljubljena je v Marka, a 

nima možnosti biti z njim. Po napadu 

roparjev jo vodja ugrabi in postane 

njegova pomočnica. V napadu na eno 

od utrjenih mest spet vidi Marka. 

Skupaj pobegneta s prizorišča in iščeta 

kraj, kjer bi lahko živela. Vrneta se v 

vas, kjer sta živela kot otroka. Vse je 

uničeno, roparji so ubili vse ljudi, tudi 

Seleninega dedka. Selena se maščuje 

in vodjo ubije.  

Z Markom se odločita, da bosta živela 

prosto in poskušala izkoristiti vsak 

trenutek, ki jima je še ostal. 

Posebnosti: Avtor si zamisli, da je jezik, ki ga 

govorijo po vsem svetu, v 

vzporednem svetu 

asturoleonščina, mešanica zdaj 

znanih jezikov. Drugi jeziki so 

skoraj izumrli. 

Predsednik zadnje svetovne vlade je 

bil Alan Gorel. Po neuspehu ukrepov 

za izboljšanje življenja je moral 

odstopiti. Pisatelj je našel navdih v 

resničnem življenju. 

 

Komentar:  Deli spadata v zvrst znanstvene fantastike. Namenjeni sta bolj zrelim 

bralcem. V obeh delih je življenje na fantastični ravni slabše kot zdaj. V 

obeh delih je nekakšna diktatura. Pri Vlakih poletja gre za ureditev, ki je 

vzpostavljena po vsem svetu in se boji vohunov. Pri Kataklizmi gre za 
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odpoved legitimnih vzvodov oblasti, ki jo nato prevzamejo paravojaške 

celice. V obeh primerih se ljudje bojijo oblasti, niso sproščeni in jim 

prišleki vzbujajo nezaupanje. 

 

 

Kratke primerjave prevedenih španskih mladinskih književnih besedil in njihovih slovenskih 

vzporednic kažejo, da so besedila med sabo zelo različna. Namenjena so različnim skupinam 

bralcev. Količinsko je največ besedil namenjenih najmlajšim bralcem. Kakovostnejša so 

besedila, namenjena starejšim bralcem. 

Nekatera prevedena književna besedila so po kakovosti boljša od primerljivih izvirnih 

slovenskih književnih besedil, druga slabša. Kakovost obravnavanih del se kaže v bogastvu 

jezika, načinu izražanja, besedišču.  

Pri vsebini analiziranih del je opaziti veliko raznovrstnost. Nekatera so izrazito didaktična, 

druga imajo poudarjeno moralno noto. Preden nas to zmoti, je morda smiselno preudariti 

misel, ki jo je v svoji razpravi zapisala Teresa Colomer: »Mladinski literaturi se ni treba 

odpovedati besedilom z močno poudarjeno vzgojno noto, saj ta na umetniški način 

preigravajo in obravnavajo gradivo, ki se ga je treba naučiti, kot so razlikovanje barv, 

aritmetičnih števil ali določene moralne teme.« (Colomer, 2010, str. 87). Mladinska 

književnost in pedagogika sta povezani, včasih prevladuje umetnostna, drugič pedagoška 

stran. Res dobra besedila obe razsežnosti združujejo na način, ki uravnoteži različne tendence 

in omogoči izpostavitev umetniške strani. 

Pomemben element otroške in mladinske književnosti je tudi likovno oblikovanje, še posebno 

pri knjigah za najmlajše. V praksi se pogosto izkaže, da likovna oprema otroških književnih 

besedil ni taka, kot bi morala biti. V nekaterih primerih so slike in likovna podoba knjige 

nekompatibilne s književnim besedilom in bralce prej odvračajo kot spodbujajo k branju 

(Dedkova čudežna televizija). Otroci navadno ne marajo, da slika prikazuje eno, besedilo pa 

pripoveduje drugo; to je tako, kot da bi v zgodbi o Zlatolaski ilustrator narisal črnolasko, ki 

pleza v medvedjo hišo. Včasih preveliko število podrobnosti ali preveč realistično dodelane 

ilustracije otrokom ne omogočajo, da si stvari predstavljajo po svoje. Idealna ilustracija naj bi 

bila torej skladna z besedilom, hkrati pa pušča dovolj prostora za oblikovanje bralcu lastnih 

predstav. Colomerjeva (2010) pravi, da »… ne smemo pozabiti, da mora besedilo, ki spremlja 

podobo, ohraniti svojo moč, da njuno zlitje lahko zares ponudi nove pomenske odtenke.« 

(Colomer, 2010, str. 90). 
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3 Didaktična priporočila 

Prevedena španska otroška in mladinska književna dela so uporabna na več načinov. 

Prvo triletje 

V prvem triletju predvsem dela iz zbirke Oglejmo si. Ob slikah, ki prikazujejo življenjske 

okoliščine, lahko učitelj izpelje veliko različnih dejavnosti.  

Če pedagoško uro razdelimo na tri glavne dele, uvod, jedro in sklep, lahko ugotovimo, da so 

določena dela primerna za vsakega od teh delov. 

Uporabimo jih lahko kot motivacijsko sredstvo na začetku pedagoške ure, s katerim usmerimo 

pozornost na določeno temo ali podrobnost. Ob opazovanju ali opisu slike lahko ponovimo 

pojme, ki smo jih že usvojili, lahko tudi preverjamo predznanje. 

Uporabimo jih lahko pri poučevanju pri spoznavanju okolja, slovenskem jeziku in 

matematiki. Gre za možnosti, ki jih ponujajo slike kot medij medpredmetnega povezovanja. 

Ker ob slikah ni besedila, so uporabne na več področjih, saj nas besedilo ne »zavezuje« k neki 

konkretni rabi. 

Učitelj ima največ možnosti pri slovenskem jeziku. Opis slike, pripovedovanje zgodbe, zapis, 

ustvarjanje dialogov, nadaljevanje zgodbe, glasovna analiza besed ob slikah, vse to in verjetno 

še kaj, so možnosti, ki jih lahko izkoristimo. Ob slikah lahko spodbujamo otroško kreativnost 

in jih spodbujamo k pripovedovanju o svojih lastnih izkušnjah. Spodbudimo lahko tudi 

razmišljanje o možnih dogajanjih po tem. Omejuje nas le lastna (ne)inovativnost. 

V okvirih matematike gre predvsem v prvem in drugem razredu za pojme, ki jih lahko 

razvrščamo glede na različna merila. Lahko štejemo posamezne podrobnosti, lahko si 

izmišljujemo besedilne naloge.  

Uporabne so tudi pri športni vzgoji, kjer jih uporabimo kot motivacijo, za iskanje različnih 

načinov naravnega gibanja, kot motivacijo za iskanje iger, ki vključujejo določen pojem iz 

slikanice, in podobno. Kot del didaktičnih iger jih lahko uporabimo tudi pri glasbeni vzgoji, 

kjer lahko otroke ob slikah spodbudimo h glasbeni ustvarjalnosti.  

Slikanice Oglejmo si so uporabne tudi v sklepnem delu ure, ko je treba snov ponoviti in 

utrditi. Slike, na katerih je veliko podrobnosti, imajo pri tem veliko vrednost, saj lahko ob njih 

delamo skoraj vse, kar si zamislimo. Če imamo pri tem tudi primerno tehnološko podporo 

(projektor, interaktivna tabla), je delo še lažje. 

 

Besedila prirejenih pravljic Rdeča kapica, Pogumni krojaček, Domišljava podganca in 

Pujsek, raček, goska in volk so primerna za uporabo v vseh treh razredih prve triade. V prvem 

razredu kot del pouka književnosti. V drugem in tretjem razredu pri samostojnem branju in 

dramatizaciji. Z ikonami, ki so posebnost teh del, je branje po vlogah olajšano, saj učencem ni 

treba iskati, kje se začne njihovo besedilo. Kadar imajo določeno vlogo, poiščejo svojo ikono 

in natančno vedo, kdaj so na vrsti.  

Učence v tretjem razredu lahko spodbujamo k intertekstualnim izkušnjam: preberemo lahko 

več različic klasične pravljice, na primer Rdeče kapice, in jih med sabo primerjamo. Učenci 

lahko ugotavljajo razlike v podajanju začetka in konca pri različnih avtorjih, izberejo lahko 

inačico, ki jim je najbližja, in to tudi utemeljijo. 
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Zbirka Vile pripovedujejo o… so uporabne bolj z naravoslovnega vidika. V umetniškem 

pomenu ne prinašajo nič novega, ilustracije so sicer prijetne, a imajo natančno določeno ciljno 

občinstvo – deklice, zato niso vsesplošno uporabne. Imajo pa svojo vrednost pri pouku 

naravoslovja. Vsaka od knjig ima v posebnem poglavju na koncu predstavljen neki 

naravoslovni problem, ki je z besedilom in ilustracijami dovolj nazorno razložen. Ta del nam 

lahko pomaga pri razlagi določenih pojmov, kot so vodni krog, selitev ptic, varovalne barve in 

podobno. 

 

Drugo triletje 

 

Prevedena španska besedila, namenjena delu v drugem triletju, so uporabna predvsem pri 

pouku slovenskega jezika in književnosti. 

Kot v prvem triletju jih lahko uporabimo kot motivacijsko sredstvo, s katerim pridobimo 

pozornost na določeno vsebino: z branjem odlomka, gledanjem odlomka iz risanke, z nalogo, 

pri kateri poskušajo učenci razložiti neznano besedo iz besedila, in podobno. Zadnja 

didaktična priporočila spodbujajo predvsem branje v nadaljevanjih, za kar lahko izberemo eno 

od besedil in jih tako podrobneje spoznamo. 

Pri pouku lahko v okvirih spoznavanja družbe uporabimo prevedena španska besedila kot 

izhodišče za raziskovanje evropskih zanimivosti v dodatnih projektih, povezanih s šolskim 

delom. 

Besedilo Dedkova čudežna televizija je zelo uporabno. Čeprav nima dobre likovne opreme, je 

besedilo pestro in omogoča veliko različnih možnosti uporabe. Uporabno je pri pogovorih o 

medgeneracijskih odnosih. Uporabimo ga lahko pri opisu oseb. Besedne skovanke in nove 

izraze lahko uporabimo za nadaljnje kreativno ustvarjanje. Besedilu lahko napišemo nov 

zaplet ali nov konec. Besedilo je napisano tako, da kar spodbuja k ustvarjalnosti. 

Besedilo Marcelino Kruh in vino je primernejše za nekoliko zahtevnejše bralce. Zaradi svojih 

intertekstualnih povezav, ki so sicer razložene, zaradi zapletene zgradbe, pri kateri sta 

združena sintetični in analitični način, je lahko delo za določen krog bralcev prezahtevno. Z 

izbiro primernih odlomkov lahko delo približamo prav vsem. Knjiga je pisana na način, ki 

vključuje humor. Tega imajo učenci radi in zato se da tudi to književno delo brez težav 

vključiti k pouku. 

Delo Ukradene sence je napisano na način, ki je mladim blizu. Vse tri zgodbe so  po svoje 

zanimive, morda sta zgodbi o vampirju in volkodlaku še nekoliko privlačnejši zaradi 

temačnosti in gotskega vzdušja, ki je pri mladih zelo popularen. Ukradene sence lahko 

vključimo v pouk književnosti v petem in šestem razredu. Tako kot prej lahko z izbranimi  

odlomki spodbudimo kreativnost pri ustnem in pisnem izražanju. 

Tretje triletje 

Knjige, namenjene tretjemu triletju, so zahtevnejše, vsebinsko in slogovno zapletenejše. Niso 

primerne za vsakega bralca. Zahtevajo angažiranost pri branju. Kot v prejšnjih dveh triadah 

tudi tu velja, da jih lahko različno izkoristimo na več področjih. 
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Delo Alfanhuí je zelo specifično. Primerno je za zelo zahtevne bralce, ki imajo dobro razvite 

bralne kompetence. Uporabili bi ga lahko pri dodatnem pouku španskega jezika, kot dodatno 

branje, morda tudi pri dodatnem pouku slovenščine, če želi učitelj predstaviti različne vrste 

fantastične proze in tako tudi delo, ki izvira iz tradicije magičnega realizma. 

Roman Zakaj prav jaz? je zelo primerno za uporabo pri pouku etike, saj v povezavi s knjigo 

Jutri bom umrl predstavlja dve popolnoma drugačni življenjski zgodbi, ki pa imata skupen 

zaplet. V obeh delih je predstavljen določen pogled na življenje. Prebrani besedili ponujata 

možnost razmisleka o tem, česa si v življenju želimo in kako to doseči. Roman Zakaj prav 

jaz? je primeren tudi takrat, ko želi učitelj opozoriti na možnost intertekstualnih in 

interkulturnih povezav. Besedilo je napisano tako, da izhaja iz glasbene tradicije in se v njej 

neprestano navdihuje. 

Roman Vlaki poletja: nisem knjiga je bil v letu 2011 izbran kot besedilo na maturi iz 

španskega jezika in književnosti, na zahtevnejši ravni. Tudi to verjetno priča o tem, da je delo 

kakovostno. Fantastična proza je mladostnikom pogosto blizu, zato je uporaba tovrstnega 

besedila pri pouku dobrodošla. Primerjamo ga lahko z besedili, ki so vključena v berila, in 

poiščemo podobnosti in razlike v svetu, ki ga prikazujejo, v načinu obravnave in v besedišču, 

ki ga liki uporabljajo.  

Bibliopedagoške povezave 

Knjižnica z zalogo knjig je kraj, namenjen raziskovanju, učenju in uživanju ob odkrivanju 

neznanega. Knjižničar kot svetovalec lahko s svojimi predlogi pomembno vpliva na to, katere 

knjige si bralec izbere. Zavedati se mora, kakšne kompetence ima določen bralec, na podlagi 

tega mu lahko primerno svetuje, a le, če je tudi sam dovolj razgledan.  

V sklopu bibilopedagoških ur lahko strokovni delavec v knjižnici predstavi različne možnosti. 

V sodelovanju z učiteljem se lahko odloči tudi za sistematično predstavitev drugih kultur in 

tako tudi španske, ki jo predstavi z deli, primernimi za določeno starost bralcev. Učencem 

lahko pripravi različne naloge, pri katerih dobijo možnost samostojnega dela s knjigami. V 

izbor lahko vključi tudi prevedena dela španske mladinske književnosti, ki niso znana. Z 

dodatno predstavitvijo izbranih odlomkov lahko bralce pritegne tudi k izposoji in branju teh 

del.  

Dodatna možnost je tematska predstavitev knjig. Veliko knjižnic ima bralne projekte, v 

sklopu katerih promovirajo določene knjige. Gre za tako imenovane bralne kotičke, kjer z 

različnimi aktivnostmi pritegnejo pozornost bralcev. V okviru takega projekta je mogoče 

pripraviti npr. Potep s knjigo po Evropi. Izbrali bi dela, ki izvirajo iz držav, katerih produkcija 

v Sloveniji ni preveč znana: Španija, Portugalska, Švedska, Finska in druge. V sklopih takega 

projekta so lahko predstavljena dela za mladino in dela za odrasle. Na koncu otroškega dela bi 

lahko imeli delavnice, kot pri uri pravljic, kjer bi najprej prebrali eno izmed besedil ali 

odlomek, nato se o tem pogovorili, lahko pa bi tudi izdelali kakšen izdelek. Za starejše bralce 

bi bila nadvse dobrodošla pogovorna ura, morda z gosti, v sklopih katere bi se o prebranih 

delih lahko pogovorili in izvedeli kaj več o kulturi, iz katere izhaja. Doživetje bi lahko bilo 

tudi kulinarično.   



81 
 

4 Sklep 

Prevedena španska mladinska književna besedila pri nas niso znana. Malo jih je in razen 

nekaterih izjem, kot so slikanice Oglejmo si, ne zaidejo pogosto v roke bralcev.  

V prvem delu magistrsko delo predstavlja različna teoretična izhodišča in poskuša z njimi 

približati prevedena otroška in mladinska besedila. V našem prostoru je najbolj znana in 

največkrat uporabljana teorija mladinske književnosti, ki jo je razvila Marjana Kobe. Pojmi, o 

katerih govori, so jasno opredeljeni in so trdno izhodišče za nadaljnje delo. Kobetova (1987) 

je opredelila pojma slikanice in fantastične književnosti ter razvrstila slovensko realistično 

pripoved v tri modele. Pomemben je tudi njen prispevek, v katerem govori o priredbah del za 

otroke. Glede na historičen razvoj mladinske književnosti so priredbe pomemben del otroške 

in mladinske književnosti. Brez njih bi bil obseg del precej manjši. 

Kobetova navaja najpogostejša postopka prirejanja del: prvi je krčenje besedila, tako da je 

podana kratka obnova dogajanja, drugi način je, da so določeni deli besedila ohranjeni, 

nekateri pa izpuščeni (povzeto po Kobe, str. 93–100). Kobetova ob tem opozarja, da oba 

načina pomembno vplivata na kakovost mladinskega besedila, pri prevedenih delih pa se 

potem postavlja še vprašanje kakovosti prevoda, na kar opozarja tudi O'Sullivanova, saj 

določenih delov ni mogoče točno prevesti in jih je treba prilagoditi ali pa kar izpustiti 

(povzeto po O' Sullivan, 2005, str. 12). Če je torej delo že v temelju priredba, nato pa še 

prevedena v drugi jezik, je možnost za njegovo jezikovno in/ali slogovno osiromašenje toliko 

večja. Zato določena dela, ki so bila prevedena iz španskega jezika v slovenskega, niso bila 

predmet obravnave v tej nalogi, saj ne prinašajo nič novega, naj gre za oblikovno, vsebinsko 

ali umetniško stran. 

O'Sullivanova (1995) se je res temeljito posvetila prevajanju mladinskih književnih besedil. V 

razpravi, v kateri obravnava različne vidike problematike prevajanja in prevodov, je zapisala, 

da je prav mladinska književnost področje, kjer imajo prevajalci največ manevrskega prostora 

pri prevajanju. V delo lahko s prevodom vključujejo svoje ideje ali ideje okolja, če tako 

zahtevajo založniki. Na to opozarja tudi Shavittova, ki pravi, da lahko: » prevajalci 

manipulirajo z besedilom v različnih drugih načinih, vse dokler se na neki način držijo 

osnovnih načel, ki so zakoreninjena v samopodobi mladinske književnosti: lahko priredijo 

besedilo tako, da postane primerno in otroku uporabno, v soglasju s tem, kar družba meni, da 

je dobro za otroka, lahko pa priredi zaplet, karakterizacijo ali jezik na nivo otrokove 

zmožnosti razumevanja in njegove bralne sposobnosti.« (Shavitt, 1981, str. 172) Prvi način je 

prevladoval, dokler je imela mladinska književnost predvsem vzgojni pomen, zdaj prevladuje 

drugi. 

Besedila otroške in mladinske književnosti so zelo raznovrstna. Namenjena so velikemu 

spektru bralcev, od začetnikov do izkušenih bralcev, ki posegajo po najzahtevnejših besedilih. 

Pri razvrstitvi bralcev večina teoretikov izhaja iz njihovih bralnih zmožnosti. Llucheva tako 

razpravlja o bralnih kompetencah. Obravnava štiri skupine bralnih kompetenc: splošno, 

lingvistično, literarno in intertekstualno. Kompetence naj bi se med sabo nadgrajevale, brez 

prejšnjih stopenj ni mogoče doseči višje. Ideja kompetenc je zanimiva, saj predstavlja 



82 
 

relativno novost v percepciji branja. Navajeni smo na klasifikacije, ki bralce razvrščajo glede 

na njihovo starost, kar je povezano s psihološkimi in fiziološkimi temelji človeškega razvoja. 

Bralne kompetence v nasprotju s to klasifikacijo ne predvidevajo preskoka v razumevanju 

prebranega besedila glede na psihično-fiziološki razvoj bralca. Ta teorija predvideva, da lahko 

le nekdo, ki ima veselje do branja, ki bere in tako širi svoje obzorje, doseže višjo raven. Zelo 

poenostavljeno na konkretni ravni to pomeni, da obstajajo mladostniki, ki lahko berejo in 

razumejo tudi zapletenejša besedila, kot na primer Marcelino, Kruh in vino, hkrati pa nekateri 

odrasli povezav in bogastva jezika in sporočil v tem delu ne bodo prepoznali in cenili. Ob 

branju dobi vsak možnost razširjanja svojega obzorja. Tudi če je del besedila nejasen, ker ni 

napisan razumljivo, lahko iz konteksta ugotovimo njegov pomen in se tudi ob tem česa 

naučimo. 

Pri obravnavi del v tej nalogi sta bili izhodišči dve: približati prevode španske mladinske 

književnosti slovenskim bralcem in jih z vzporednicami umestiti v prostor in čas. Zaradi lažje 

umestitve je bil pri razvrstitvi del izbran model, ki ga uporabljajo v knjižnicah, kjer dela v 

temelju razvrstijo v štiri skupine.  

Pri obravnavanju besedil sem upoštevala predvsem teorija Llucheve in jo glede na namen 

magistrskega dela prilagodila. Ohranjen je tridelni model, ki predvideva analizo besedila, 

parabesedilnih elementov in okoliščin nastanka književnega besedila. Omenjeni vrstni red je 

smiseln, saj sta v ospredju predstavitev prevedenih književnih besedil in njihova mogoča 

uporaba. 

V drugem delu magistrskega dela so tako predstavljena in analizirana izbrana otroška in 

mladinska besedila. 

V nalogo niso vključena vsa prevedena besedila. Razlogov za to je več. Nekaj je slikaniških 

priredb klasičnih pravljic, ki spadajo bolj med trivialno literaturo, saj so klišejsko predelane in 

grafično oblikovane. Eno od del je že bilo obravnavano v analizi diplomskega dela, zato ga 

tokrat nisem vključila v raziskavo. Vsa prevedena španska dela so navedena v bibliografiji, 

obravnavana pa so bila le tista, ki so zanimiva s pedagoškega ali bibliopedagoškega vidika. 

Dve obravnavani deli nimata slovenskih vzporednic: to sta deli Zastrupljena oporoka in 

Grimpov: nevidna pot. Prvo delo je klasična detektivska zgodba, druga pa fantastična 

pripoved, ki izhaja iz izročila o kamnu modrosti. Pri Grimpovu je težava v tem, da v 

slovenskem prostoru za zdaj ni mladinskega književnega besedila, ki bi bilo motivno-

tematsko primerno kot vzporednica temu delu. Poznamo kar nekaj prevedenih del, ki so z 

navedenim delom primerljivi, vendar izvirnega slovenskega besedila, napisanega tako, s 

podobno temo in motivi še nimamo. Precej je besedil, v katerih različni liki iščejo in 

razrešujejo starodavne skrivnosti, serijsko jih piše npr. Ivan Sivec, a ne dosegajo iste ravni in 

niso primerna primerjava.  

Primerjava besedil je pokazala več zanimivih podatkov. Število del, prevedenih iz španščine v 

slovenščino, se v zadnjih letih povečuje. Ta podatek je morda povezan tudi s tistim, da je 

vsako leto več osnovnih šol, ki ponujajo španski jezik kot enega od izbirnih jezikov. To 

pomeni tudi, da je vsako leto več ljudi, mladostnikov, ki jih španski jezik in kultura zanimata. 
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S povečanim zanimanjem se poveča tudi produkcija, v tem primeru gre za večje število 

prevodov.  

Pri primerjavi besedil v prvi starostni skupini lahko vidimo, da v slovenščini nimamo zbirke 

slikanic, ki bi bila primerljiva z zbirko Oglejmo si. Dela, ki izhajajo pri različnih založbah, so 

večinoma »prevedena«, izraz je v narekovajih, ker gre v temelju za kartonke brez besedila, 

kjer je prevod omejen na minimum. Tako obstaja veliko število kartonk, ki so izšle pri 

različnih založbah, njihovi avtorji pa so Nemci, Francozi, Britanci, Slovencev med njimi ni. V 

preteklosti je nekaj tovrstnih kartonk izdala Jelka Reichman, a so navadno imele zraven 

besedilo. Niso bile namenjene opazovanju, ampak začetnemu branju, zato niso bile vključene 

v to raziskavo. Čeprav je tudi slovar po svoji funkciji povsem drugačno delo, saj spada med 

strokovna dela in je tudi fizično ločen od slikanic in kartonk, so v njem zajeti vsi vidiki, ki jih 

obravnava omenjena serija, podobno humorno.  

Zbirka Vile pripovedujejo o… je namenjena predvsem izobraževanju. Zaradi svoje likovne 

podobe si jo otroci, zlasti deklice, izposojajo. V analizi je zato kot nekakšna protiutež 

predstavljeno delo Vila Malina s popolnoma drugačno kakovostjo. S svojim bogatim jezikom, 

novejša izdaja tudi s konkurenčno likovno podobo, je precej boljša izbira za branje vilinskih 

zgodb. 

Zbirka predelanih klasičnih pravljic, ki jo v nalogi predstavlja knjiga Domišljava podganca, je 

edina na tej stopnji, ki je primerna s književnoumetniškega stališča in likovnega. Besedila so 

kakovostna, predelave narejene tako, da ne posegajo v zgodbo, likovna opremljenost knjig pa 

raznovrstna in na ustrezni ravni. Posebej je vredno omeniti ikone ob premem govoru, saj 

(začetnemu) bralcu olajšajo prepoznavanje bralne situacije in vloge premega govora v njej.  

V drugi skupini besedil so omenjena tri besedila, ki so med sabo različno zahtevna: Dedkova 

čudežna televizija, Marcelino, kruh in vino in Ukradene sence. Dedkova čudežna televizija je 

jezikovno bogato delo, vendar nima primerne likovne opreme, ki bi pritegnila bralce k 

izposoji. Slovenska vzporednica delu Kaja in dedek je besedno in stilsko slabša, je pa likovno 

bolje opremljena, zato si jo bralci večkrat izposodijo. Delo Marcelino, kruh in vino je 

legendarno. O njegovi kakovosti priča tudi, da je pisatelj zanj prejel Andersenovo nagrado. 

Delu je bilo težko poiskati vzporednico, saj je motivno in tematsko zelo specifično.  

Zbirka Ukradene sence je zanimiv izdelek, ki je v svojem času prinašal nov pogled na 

fantastično književnost s svojim izborom motiva vampirja in volkodlaka. Za bralce je zelo 

privlačna, k popularizaciji so pripomogle tudi televizijske in filmske priredbe različnih 

literarnih del. Kot slovenska vzporednica je navedena knjiga Naočnik in Očalnik, v kateri ni 

mitoloških elementov, v obeh pa gre za like, ki so nastali v približno istem časovnem obdobju 

in so bili takrat novost na bralnih policah. 

 

Največ prevedenih književnih besedil je namenjenih zahtevnejšim bralcem. V nalogi jih je 

predstavljenih pet, tri besedila imajo tudi slovenske vzporednice. Te pa niso vedno boljši 

primer tovrstne književnosti, čeprav ima vsako delo tudi svoje kakovosti. Eden od ciljev te 

naloge je povečati prepoznavnost prevedenih španskih besedil in v tej skupini so besedila 
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tista, ki govorijo sama zase. Ne potrebujejo dodatnih povezav in primerjav, da bi jih lahko 

umestili v širok krog mladinske književnosti, saj so precej prepoznavna. 

 

Z idejami o uporabi del pri didaktičnem delu so nakazane le nekatere možnosti, ki jih 

konkretna besedila ponujajo.  

V nadaljevanju bi bilo zanimivo analizirati tudi dela, ki izhajajo iz špansko govorečega okolja 

po svetu – za produkcijo Južne Amerike. Ta produkcija je zelo široka, zato bi bilo morda 

zanimivo spremljati posamezne avtorje ali pa se omejiti le na produkcijo po določenih deželah 

(Peru, Čile, Argentina).  

Glede na obsežno književno produkcijo v Španiji bi bilo zanimivo najti način, kako 

predstaviti aktualno dogajanje in avtorje. Glede na to, da je Slovenija v primerjavi z drugimi 

državami majhna po površini in številu prebivalcev, verjetno nismo zanimivi za vstop tujih 

založb na naš trg. Spodbuditi bi bilo treba slovenske založbe, da bi našle dobra dela in jih 

predstavile slovenskim bralcem. Glede na čedalje večje možnosti digitalizacije bi bila lahko 

tudi to ena od rešitev. 
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5 Priloge 

Seznam prilog:  

Priloga 1: Bibliografija do zdaj prevedenih španskih otroških in mladinskih besedil  

Priloga 2: Predstavitev zbirke Oglejmo si: kratka analiza besedil 

Priloga 3: Predstavitev zbirke Vile pripovedujejo o…: kratka analiza besedil 

Priloga 4: Predstavitev knjig zbirke priredb ljudskih pravljic: analiza besedil 

Priloga 5: Analiza besedil Arcadia Lobata 
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Priloga 1: Bibliografija do zdaj prevedenih španskih otroških in mladinskih besedil  

a) Jezik izvirnika: španski (kastiljski) 

 

1. Ábalos, R. (2007): Grimpov: nevidna pot. Učila International, Tržič.  

2. Allende, I. (2004): Kraljestvo zlatega zmaja. Učila International, Tržič. 

3. Allende, I. (2004): Mesto zveri.  Učila International, Tržič. 

4. Allende, I. (2005): Pigmejski gozd. Učila International, Tržič. 

5. Allué, J., M. (2004): Velika knjiga iger: [250 iger za vse starosti]. Didakta, 

Radovljica.  

6. Berzosa Martínez, M. (2005): Frančišek Ksaver. Župnijski urad Dravlje, Ljubljana. 

7. Berzosa Martínez, M. (2005): Ignacij Lojolski. Župnijski urad Dravlje, Ljubljana. 

8. Blanco, L.,Carbonell, S. (2003): Ena vrlina za vsak teden [100 iger, aktivnosti in 

razmišljanj za vzgojo vesti, človeških vrednot in etičnega obnašanja pri otrocih in mladih]. 

Družina, Ljubljana. 

9. Boada, F. (1996): Pogumni krojaček. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

10. Boada, F. (1996): Rdeča kapica. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

11. Cabrera, A. (2010): Vile pripovedujejo o --- odgovornosti. DZS, Ljubljana. 

12. Cabrera, A.(2010): Vile pripovedujejo o --- hvaležnosti. DZS, Ljubljana. 

13. Capdevila, R. (1997): Veleblagovnica. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

14. Capdevila, R. (1997): Zabava. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

15. Cervantes Saavedra, M. de (1933): Prebrisani plemenitnik Don Kihot iz Manče, 

imenovan tudi Vitez žalostne postave. Tiskarna Sv. Cirila, Maribor. 

16. Codina, M. T., Mata, M., Valeri, M. E. (1996): Pujsek, raček, goska in volk. Slovenska 

knjiga, Ljubljana. 

17. Costa-Pau, R. (1995): Šolska enciklopedija, Ekologija. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

18. Cots, J., Garberí, F., Dolors Latore, M. (1996): Domišljava podganca. Slovenska 

knjiga, Ljubljana. 

19. Curto, R. M. (2010): Narišimo ljudi in živali na kmetiji. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

20. Curto, R. M. (2010): Narišimo priljubljene junake. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

21. Curto, R. M. (2010): Naučimo se risati. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=1&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=5&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=7&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=3&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=25&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=21&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=20&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=46&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=46&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=22&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=25&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=8&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=7&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=30&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=28&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=48&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=48&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=23&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=9&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=24&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=14&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=13&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=15&sid=1
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22. Curto, R. M. (2011): Naučimo se risati. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

23. Del Pino, M. (1997): Poskusi v naravi: moja knjiga o okolju. Mladinska knjiga, 

Ljubljana. 

24. Fernández, F. (2009): Všeč so mi živali na kmetiji. Grahovac, Ljubljana. 

25. Fernández, F. (2009): Všeč so mi živali v divjini. Grahovac, Ljubljana.  

26. Fernández, F. C. (1978): Potovanje v neznani svet žuželk: mravlje in čebele. 

Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb. 

27. Fernández, F., Miralles, J. M. (1978): Nevarnosti okoli nas. Medicinska knjiga, 

Beograd, Zagreb. 

28. Finnie, S., Bourdais, D. (2004): Julia se uči angleščino. Grlica, Ljubljana. 

29. García Aubert, E. (2010): 3 minute za pravljico. Alica, Ljubljana. 

30. García Aubert, E. (2010): Minuta za pravljico. Alica, Ljubljana. 

31. Gómez, E. A., (1986): Canek: zgodba in legenda o majevskem junaku. Mladinska 

knjiga, Ljubljana. 

32. Gorela, M. (prevajalka) (2004): 365 zgodb o živalih. Karantanija, Ljubljana. 

33. Guerra, C. (2011): Najlepše nepozabne pripovedke. Grahovac, Ljubljana. 

34. Guerra, C. (2011): Najlepše vilinske pripovedke. Grahovac, Ljubljana. 

35. Gutiérrez, J. (1991): Cocorí. Mladika, Ljubljana. 

36. Ibáńez, F. (2003): Maskote!. Chargonet, Brežice. 

37. Inaraja, J. (2011): Basni. Grahovac, Ljubljana. 

38. Inaraja, J. (2011): Klasične pripovedke o živalih. Grahovac, Ljubljana. 

39. Inaraja, J. (2011): Svet princesk. Grahovac, Ljubljana. 

40. Jiménez, N., Jiménez, E. (2011): Skrbimo za naš planet, Energija klik! DZS, 

Ljubljana. 

41. Jiménez, N., Jiménez, E. (2011): Skrbimo za naš planet, Odpadki fej! DZS, Ljubljana. 

42. Jiménez, N., Jiménez, E. (2011): Skrbimo za naš planet, Voda pljusk! DZS, Ljubljana. 

43. Jiménez, N., Jiménez, E. (2011): Skrbimo za naš planet, Zrak švist! DZS, Ljubljana. 

44. Karim Rodošek, L. (2009): Trije prašički: zavrti zgodbo. Alica, Ljubljana. 

45. Karim Rodošek, L. (prevajalka) (2009): Grdi raček: zavrti zgodbo. Alica, Ljubljana 

46. Kodrič Crnjakovič, M. (prevajalka) (2009): Kmetija in življenje na deželi. Grahovac, 

Ljubljana.  

47. Košir, N. (prevajalec) (1957): Španske ljudske pravljice. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

48. Llamas Ruiz, A. (1997): O notranji zgradbi živali: vodnik za raziskovanje in učenje. 

Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=11&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=33&sid=1
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http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=20&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=47&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=49&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=24&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=10&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=11&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=53&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=19&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=7&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=8&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=44&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=23&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=3&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=5&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=6&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=10&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=9&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=8&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=7&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=17&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=18&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=19&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=45&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=32&sid=1


88 
 

49. Llamas, A. (1996): Petero čutov v svetu živali. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

50. Llamero, B. (2006): Dedkova čudežna televizija. Celjska Mohorjeva družba, Celje. 

51. Llimós, A. (2007): Preprosti izdelki v 5. korakih, Glina. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

52. Llimós, A. (2007): Preprosti izdelki v 5. korakih, Papir. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

53. Llimós, A. (2008): Preprosti izdelki v 5. korakih, Božič. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

54. Llimós, A. (2008): Preprosti izdelki v 5. korakih, Recikliranje. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

55. Llimós, A. (2009): Preprosti izdelki v 5. korakih, Naravna gradiva. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

56. Llimós, A. (2009): Preprosti izdelki v 5. korakih, Tekstil. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

57. Mañas, J. Á. (2000): Zgodbe iz Kronena. Cankarjeva založba, Ljubljana. 

58. Marassi, C., Migallón Lopezosa, C., Palop Botella, P., (1995): Kaj počenjata mama in 

očka? Oziris, Lesce.  

59. Marassi, C., Migallón Lopezosa, C., Palop Botella, P., (1995): Le od kod se je vzel ta 

dojenček? Oziris, Lesce. 

60. Marassi, C., Migallón Lopezosa, C., Palop Botella, P., (1995): O, kakšna zmeda ---! 

Oziris, Lesce. 

61. Marassi, C., Migallón Lopezosa, C., Palop Botella, P., (1995): Zakaj smo fantki in 

punčke? Oziris, Lesce. 

62. Merino, J. M. (2011): Nisem knjiga: vlaki poletja. Modrijan, Ljubljana. 

63. Moder, J. (prevajalec) (2001): Basni. DAG grafika, Ljubljana. 

64. Mrak M. (prevajalec) (2007): Sneguljčica in 7 palčkov: preberi in dopolni pravljico z 

nalepkami. Media film, Kranj. 

65. Mrak, M. (prevajalec) (2007): Obuti maček: preberi in dopolni pravljico z nalepkami. 

Media film, Kranj. 

66. Mrak, M. (prevajalec) (2007): Rdeča kapica: preberi in dopolni pravljico z nalepkami. 

Media film, Kranj. 

67. Mrak, M. (prevajalec) (2007): Trije prašički: preberi in dopolni pravljico z nalepkami. 

Media film, Kranj. 

68. Ni avtorja, (1974): Mali zdravnik. Mladost, Zagreb. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=38&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=4&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=17&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=18&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=3&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=13&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=2&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=16&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=8&sid=7
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=41&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=41&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=40&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=40&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=39&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=42&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=42&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=1&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=20&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=15&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=15&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=16&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=18&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=17&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=26&sid=3


89 
 

69. Ozimek, M. (prevajalka) (2010): Cirkus: zavrti kolo, riši, rešuj in raziskuj! Grahovac, 

Ljubljana.  

70. Ozimek, M. (prevajalka) (2010): Kmetija : obračaj kolesa s slikami, riši in raziskuj! 

Grahovac, Ljubljana.  

71. Pérez Testor, S., Arus Leita, M. E., (2010): Glasba za otroke. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

72. Polar, H. (2000): Zastrupljena oporoka. Učila International, Tržič. 

73. Quiroga, H. (1989): Lena čebela. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

74. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1996): Hiša. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

75. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1996): Kam grem. Slovenska knjiga, 

Ljubljana. 

76. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1996): Mesto. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

77. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1996): Podeželje. Slovenska knjiga, 

Ljubljana. 

78. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1997): Konec tedna. Slovenska knjiga, 

Ljubljana. 

79. Ribas, T., Casademunt, P., Capdevila, R. (1997): Prodajalna. Slovenska knjiga, 

Ljubljana. 

80. Rodriguez, T. (2007): Ilustrirani atlas sveta. Karantanija, Ljubljana. 

81. Rovira, P., Arredondo, F. (2011): Živali sveta. Grahovac, Ljubljana. 

82. Ruiz, C. (2010): Lepotica in zver. Alica, Ljubljana. 

83. Ruiz, C. (2010): Palček. Alica, Ljubljana. 

84. Ruiz, C. (2010): Pepelka. Alica, Ljubljana. 

85. Ruiz, C. (2010): Sneguljčica. Alica, Ljubljana. 

86. Ruiz, C., Serna Vara, A., Gonzales, M. (2011): Basni in zgodbe o živalih. Grahovac, 

Ljubljana. 

87. Samaniego, F. M. (1986): Basni 1–8. Oslobođenje, Sarajevo. 

88. Samaniego, F. M. (1987): Basni. Oslobođenje, Sarajevo. 

89. Sánchez-Silva, J. M. (1957): Marcelino, Kruh in vino: krščanska zgodba. Goriška 

Mohorjeva družba, Gorica. 

90. Sánchez-Silva, J. M. (1996): Marcelino, Kruh in vino. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

91. Schimel, L. (2008): Sosedje in prijatelji. ŠKUC, Ljubljana. 

92. Schimel, L. (2009): Boš bral knjigo z mano? Center za slovensko književnost, 

Ljubljana. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=9&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=10&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=12&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=5&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=21&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=36&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=34&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=35&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=37&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=29&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=31&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=19&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=4&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=11&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=14&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=13&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=12&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=2&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=50&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=51&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=7&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=6&sid=6
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=14&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=12&sid=4


90 
 

93. Schimel, L. (2010): Cecilija in zmaj. Center za slovensko književnost, Ljubljana.  

94. Schimel, L. (2011): Tak kot drugi = Just like them. Center za slovensko književnost, 

Ljubljana. 

95. Sepúlveda, L. (2007): Zgodba o mačku, ki je naučil galebko leteti. Vale-Novak, 

Ljubljana. 

96. Skármeta, A. (1983): Ničhudga. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

97. Sotillos, E. (1990): Pinocchio: [po slovensko]. CIEMEN, Barcelona. 

98. Tola, J. (2004): Šolski astronomski atlas. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

99. Tola, J. Infiesta, E. (2005): Šolski ekološki vodnik. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

100. Tubau, V. (2012): Mimo koša: [30 domislic za izvrstne izdelke iz odpadnega 

materiala]. Mladinska knjiga, Ljubljana. 

101. Valero, J., Grez, M. (2009): Čudežne basni. Grahovac, Ljubljana. 

102. Valero, J., Grez, M., Todolibro, E. (2009): Čarobne pravljice. Grahovac, Ljubljana.  

 

b) Jezik izvirnika: katalonski 

 

1. Alapont, P. (2010): Martin pekel. Miš, Dob pri Domžalah. 

2. Cabrera, A. (2010): Vile pripovedujejo o --- pogumu. DZS, Ljubljana.  

3. Cabrera, A. (2010): Vile pripovedujejo o --- samozavesti. DZS, Ljubljana. 

4. Cabrera, A. (2010): Vile pripovedujejo o --- velikodušnosti. DZS, Ljubljana. 

5. Cabrera, A. (2010): Vile pripovedujejo o --- vživljanju. DZS, Ljubljana. 

6. Cela, J. (1993): Ukradene sence. Mladinska knjiga, Ljubljana.  

7. Drobnič, M. (prevajalka) (2006): Kravica Katka, Svetleči metulj. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

8. García Sabatés, B. (2010): Zabavna mitologija: s pomočjo zabavnih aktivnosti, iger in 

ročnih spretnosti spoznaj vrednote, ki jih opisujejo zgodbe o bogovih in junakih iz grške 

mitologije.  Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

9. García Sabatés, B. (2010): Zabavne basni. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

10. Jammes, L., Clemens, M. (2011): Pisana druščina, Igra s števili. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

11. Jammes, L., Clemens, M. (2011): Pisana druščina, Igra z barvami. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=9&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=1&sid=4
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=27&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=52&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=43&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=26&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=22&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=1&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=1&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=15&sid=3
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1837469827387376&rec=16&sid=3
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1658458599047423&PF=AU&term=%22Alapont,%20Pasqual,%201963-%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=5&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=4&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=3&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=2&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=7&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=4&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=1&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=1&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=1&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=2&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=3&sid=3
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=4&sid=3


91 
 

12. Kreuh, N. (prevajalka) (2006): Kravica Katka, Darilo za mamico. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

13. Kreuh, N. (prevajalka) (2006): Kravica Katka, Leni oblački. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

14. Kreuh, N. (prevajalka) (2008): Kravica Katka, Darilo za mamico. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

15. Kreuh, N. (prevajalka) (2008): Kravica Katka, Katka in babica. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

16. Kreuh, N. (prevajalka) (2008): Kravica Katka, Medvedek. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

17. Kreuh, N. (prevajalka) (2008): Kravica Katka, Ptič fičfirič. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

18. Kreuh, N. (prevajalka) (2008): Kravica Katka, Skrivalnice. Tehniška založba 

Slovenije, Ljubljana. 

19. Ripoll, O., Martín, F. (2010): Izdelajmo si igrače. Tehniška založba Slovenije, 

Ljubljana. 

 

c) Jezik izvirnika: baskovski 

 

1. Igerabide, J. K. (2012): Jona in prestrašeni hladilnik. Založba Malinc, Medvode. 

  

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=6&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=5&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=6&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=9&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=8&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=7&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=10&sid=4
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1658458599047423&rec=3&sid=2
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1658458599047423&PF=AU&term=%22Igerabide,%20Juan%20Kruz%22


92 
 

Priloga 2: Predstavitev zbirke Oglejmo si: kratka analiza besedil 

           

    
 

Slika 41: Zbirka Oglejmo si  

Književni dogajalni čas v vseh slikanicah je nedoločen, glede na slikovno gradivo spada 

dogajanje v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. 

Pripovedovalec je v tem primeru ilustrator, ki opazi in naslika veliko različnih podrobnosti. 

Gre za zunanjo osredotočenost, saj so stvari predstavljene take, kot so v določenem trenutku.  

Svet, ki je predstavljen, je realen. 

Predstavitev posameznih slikanic. Oglejmo si… 

 

… Podeželje 

Književni liki v slikanici predstavljajo veččlansko družino: deček, deklica, oče, mati in babica 

Scena predstavlja podeželsko okolje, po vsej verjetnosti v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja.  

Književno dogajanje:  

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja na podeželju. Na naslovnici spoznamo družino, 

ki je na sprehodu v gozdu. Tako vidimo, kdo so glavni književni liki slikanice. Sledi slika, ki 

prikazuje kmečko dvorišče, na katerem se spet pojavijo nekateri od prej videnih likov: oba 

otroka, ki se igrata s psom, mati, ki obeša perilo, in babica, ki krmi kokoši. Naslednja slika 

kaže vrt, na katerem babica nabira zelenjavo, deček se igra ob vodnem zbiralniku. Pri sebi 

ima sveže nabran paradižnik. Naslednja slika prikazuje tipično kmetijsko pokrajino. Deček 

pase ovce, deklica, mati in babica pa so prišle na obisk k očetu, ki s traktorjem obdeluje njivo. 

V hlevu so vsi, pomagajo pri preskrbi živali. Mama hrani prašiče, deklica jo opazuje. Deček 

pomaga pri čiščenju, oče molze krave, babica pobira jajca. Zadnji prizor se dogaja v kuhinji, 

kjer je tudi jedilnica. Oče in otroka sedijo za mizo, babica nese k mizi eno od posod s hrano, 

mati pa je še pri štedilniku.  

Prizori so izbrani tako, da sledijo dogajanju čez dan, v kronološkem zaporedju dogodkov. 

Tema je ves čas enotna, predstavlja dogajanje na kmetiji.  

 

… Kam grem? 

Književni liki v slikanici predstavljajo veččlansko družino: deček, deklica, oče in mati. 

Scena predstavlja mestno okolje v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.  

Književno dogajanje:  
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Slikanica prikazuje različne izseke iz dogajanja v mestu. Na naslovnici spoznamo družino, ki 

na avtobusni postaji čaka na avtobus. Zraven vidimo tudi ljudi, ki hodijo po različnih 

opravkih, mimo vozijo avtomobili in motor, v ozadju so vidni stanovanjski bloki in hiše. Gre 

za tipično mestno okolje.  

Na začetku je prikazan dan v otroškem vrtcu. Staršev ni, je pa veliko različnih otrok, ki 

počnejo vsakdo kaj drugega. 

Naslednja slika predstavlja dogajanje v živalskem vrtu. Poleg živali, levov, tigrov, slonov, 

žiraf in opic je naslikanih ogromno ljudi, vsak počne kaj zanimivega. Družina z naslovnice je 

pred levjo ogrado.  

V naslednjem prizoru je družina v parku, ki je podoben Tivoliju. Tam so ribnik s čolni, 

spomenik slikarju, oder za lutke, veliko klopi za sedenje, kotalkališče. Na naslednji sliki je 

predstavljeno gostišče. Družina sedi za mizo, pred njimi je hrana. Gostišče je predstavljeno z 

veliko podrobnostmi, z različnimi gosti in natakarjema, ki strežeta hrano.  

Zadnji prizor prikazuje obisk pri zdravniku. Očeta ni, dečka pregleduje zdravnik, deklico pa 

sestra ravno tehta. Prikazana je tudi čakalnica in v njej ljudje, ki čakajo zdravnika. 

Prizori sledijo dnevnemu dogajanju, a ne tipičnemu dnevu. Tema je na slikah enotna, gre za 

predstavitev različnih mogočih opravkov, ki pa se ne dogajajo nujno v takem kronološkem 

redu. 

 

... Veleblagovnica 

Književni liki v slikanici predstavljajo družino: deček, deklica in mati. 

Scena predstavlja mestno okolje, veleblagovnico. 

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz dogajanja v veleblagovnici. Na naslovnici spoznamo 

družino, ki se odpravlja po nakupih. Pred vhodom v veleblagovnico stoji mati, ki drži za roke 

dva otroka, dečka in deklico.  

Na oddelku s sadjem in zelenjavo je veliko ljudi. Police so polno založene in prodajalci 

pomagajo pri izbiranju in tehtanju. V naslednjem prizoru je prikazan oddelek ribarnice. Ljudje 

izbirajo med različnimi možnostmi. Enemu od nakupovalcev se v rokah strejo jajca. Ni mu 

všeč. V bližini je korpulenten gospod, ki vidno zadovoljen potiska voziček, poln hrane. Na 

oddelku s svežim mesom je degustacija.  

Zadnji prizor prikazuje blagajne in dogajanje ob njih. Vidijo se police z blagom in ljudje, ki 

izbirajo različne izdelke. Nekateri stojijo pri blagajnah in plačujejo.  

Tema je na slikah enotna, gre za predstavitev različnih prizorišč v trgovini. Predstavitev 

dogajanja je kronološka, dogodki si sledijo tako, da se dogajanje stopnjuje, konec je narejen 

tako, da prikaže umiritev dogajanja. 

 

… Hiša 

Književni liki v slikanici predstavljajo veččlansko družino: deček, dve deklici, oče in mati. 

Scena predstavlja mestno okolje, večstanovanjsko hišo, v kateri živi petčlanska družina.  

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja v hiši. Na naslovnici spoznamo družino, ki se 

odpravlja od doma. Tako vidimo, kdo so glavni liki slikanice. Pred veliko večstanovanjsko 
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sliko vidimo očeta z dvema otrokoma, ki imata na hrbtu torbice. Mati in še en otrok sta na 

balkonu nad njimi in jim mahata.  

Kuhinja je po sedanjih merilih zastarela, a zelo opremljena. Naslednji prizor se dogaja v 

jedilnici, ki je povezana z dnevno sobo. Družina sedi pri mizi. V jušniku in na krožnikih je 

juha. Dnevni prostor je urejen, na tleh je videti ostanke igranja – nekaj igrač in otroško kolo. 

V otroški sobi je slika drugačna. Igrače so vsepovsod. Omara je odprta, na tleh je poleg igrač 

tudi nekaj parov čevljev in papirčki od sladkarij.  

V naslednjem prizoru vidimo očeta, ki v spalnici stoji na lestvi in v rokah drži vrtalnik, s 

katerim vrta luknjo v zid. Ob posteljo je prislonjen okvir s sliko. Mati zlaga oprana in zlikana 

oblačila v omaro. Deček se steguje proti očetu in mu ponuja kladivo in žebelj.  

Nazadnje se z družino preselimo v kopalnico. Starejša otroka se kopata in igrata v kadi. Na 

tleh je kup oblačil, na stolčku so pripravljena sveža. Mati ima na glavi navijalke in mrežico. 

Prizori so izbrani tako, da sledijo dogajanju ves dan, v kronološkem zaporedju dogodkov. 

Tema je ves čas enotna, predstavlja dogajanje v hiši.  

 

… Mesto 

Književni liki: posebnih, osrednjih likov v tej slikanici ni.  

Scena predstavlja mestno okolje, v mestu ob morju. 

Književno dogajanje:  

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja v mestu. Na naslovnici so liki, ki jih potem 

srečujemo tudi v drugih okoliščinah. Prvi prizor prikazuje dogajanje na trgu, kjer stoji 

zanimiv spomenik, posvečen pralnemu stroju in gospodinjam. Na trgu so tudi igrala in klopce, 

na katere lahko ljudje sedejo in si odpočijejo. Pred spomenikom sta turista, ki se fotografirata. 

Starejša ženska hrani golobe. Okoli trga so hiše. Med njimi in trgom so ozke ulice. Na 

mestnih ulicah je dogajanje prav tako živahno. V ospredju je ulica, kjer je veliko malih 

trgovin: lekarna, trgovina s čevlji, trafika, prodajalna oblačil, trgovina s svetili, trgovina z  

belo tehniko. Nad trgovinami so stanovanja, v vsakem se nekaj dogaja.  

Po pločniku hodijo različni ljudje in počnejo različne stvari. Nekateri si ogledujejo izložbe, 

drugi prihajajo iz trgovin ali opravljajo nakupe. Tam je poštar, ki raznaša pošto.  

Najbolj prometno križišče je predstavljeno, ko je največja gneča. Na cesti je ogromno vozil, 

od avtov, motorjev, tovornjakov do avtobusov različnih velikosti. V bližini hotela je tudi 

avtobusna postaja, kjer nekaj ljudi čaka na avtobus, ta se že približuje. Nekaj korakov stran je 

vhod na postajo podzemne železnice. 

Na železniški postajo je zelo veliko ljudi. Nekateri so sami, drugi potujejo v skupinah. Tam je 

skupina deklic v uniformi, ki skupaj z nuno sedijo na klopci in čakajo. V bližini je prometnik, 

ki piska na piščal in maha z zastavico vlaku, ki odhaja. Na prvem peronu je vojak in nosi 

vrečo s prtljago.  

Veliko ljudi je tudi v zadnjem prizoru, ki prikazuje velikansko pristanišče, kjer je ravno 

izplula velika potniška ladja. Poleg nje je privezana vojaška ladja. V ozadju je še veliko 

privezov z ladjami in različno velikimi čolni, videti pa je tudi mesto in tovarno na obrobju.  

V kotu slike so naslikani zaboji in vreče, tovor z ene od ladij. Poleg vreč je miš, ki je v eno 

izmed njih naredila luknjo. Mačka jo pri tem opazuje. 

Tema je ves čas enotna, predstavlja dogajanje v mestu. 

 



95 
 

… Prodajalna 

Osrednji lik v slikanici je starejša gospa, ki jo spremljamo po opravkih. 

Scena predstavlja mestno okolje, prodajalne in tržnico. 

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja v mestu. Na naslovnici spoznamo gospo, ki 

opravlja nakupe. Vidimo jo v pekarni, kjer stoji ob pultu in ima v roki rogljiček.  

Na tržnici je zelo živahno. Branjevke ponujajo različno sadje in zelenjavo. Ulica s stojnicami 

se nadaljuje v drugo stran, kjer so stojnice z oblačili in cvetjem. Gospe stojita sredi ceste in 

klepetata. Stojnicam se približuje ciganka z otrokom, v rokah nosi košaro. Možakar meče 

steklenice v zabojnik, namenjen za to.  

Naslednji prizor kaže velikansko prodajalno, kjer prodajajo oblačila in blago. Tam je množica 

ljudi, ki si ogledujejo oblačila in blago. Veliko je parov. Gneča je velika, zato se dogajajo tudi 

nesreče. Deček je stresel nakupovalno vrečo in zdaj oblačila pobira s tal. Poslovodja budno 

opazuje dogajanje. Prodajalke in blagajničarke so polno zaposlene s svetovanjem. Na oddelku 

s športno opremo, oblačili in obutvijo je gneče manj. Ljudje si ogledujejo zimske škornje, 

preizkušajo smuči, nekdo pa je ravno kupil palice za golf.  

V živilski prodajalni ni veliko ljudi. Na izbiro je veliko različnih izdelkov.  

Prizori so izbrani tako, da sledijo dogajanju ves dan, v kronološkem zaporedju dogodkov. 

Tema je ves čas enotna, predstavlja dogajanje v različnih prodajalnah.  

 

… Konec tedna 

Osrednji književni liki  v slikanici  so štiričlanska družina, ki jo sestavljajo dečka – dvojčka, 

oče in noseča mati. 

Scena predstavlja kraje, kjer človek lahko preživi prosti čas in se ob tem zabava. 

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja ob koncu tedna. Na naslovnici spoznamo 

družino v modrem avtomobilu, ki se je ustavila na bencinski črpalki. Na strehi avtomobila 

imajo pritrjeni kolesi. Bencinska črpalka je tik ob prometni cesti. Mimo njih se vozijo različna 

vozila in motoristi. V ozadju se vidijo obrisi mesta. 

Na naslednji sliki vidimo hribovit svet, s polji, pašniki in gozdovi, nekje v daljavi so naslikani 

obrisi manjšega kraja. Na pobočju hodi več pohodnikov. Pod enim izmed dreves sedi družba 

mladih, ki ima piknik.  

Naslednji prizor prikazuje plažo. Dogajanje na njej je zelo pestro. Nekateri plavajo in se 

potapljajo, drugi so na plaži. V senci drevesa sedi mladenič, ki malica velik sendvič. V vodi 

so otroci, ki plavajo. Nekateri imajo obroče ali rokavčke. V vodi je tudi veliko odraslih, ki se 

namakajo. 

Pozimi se ljudje ukvarjajo s snegom, ki je prekril prav vse. Naslikani so hiše, manjše naselje, 

pred katerim je veliko ljudi. Starejša gospa kida sneg pred vhodom v hišo. Soseda stoji ob njej 

in jo opazuje.  

Konec tedna lahko družina preživi tudi doma, na dvorišču in vrtu. Na travi imajo mizo in 

gugalnik. Oče in mati sedita na stolih ob mizi, na njej je kava. Mati je noseča in počiva. Ob 

potki je na pesku postavljen otroški bazen, v katerem čofota eden od dvojčkov, drugi pa se 

vozi s kolesom. Na stojalu se suši perilo, avto je v garaži. Mimo ograje, ki obkroža vrt, teče 
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mlad fant. Na drugi strani, na cesti, je parkiran rumen avto, s katerim so se pripeljali obiski. 

Hiša in vrt so veliki in prostorni ter lepo urejeni.  

Zadnji prizor prikazuje trg, v katerem so postavljeni različni vrtiljaki, avtomobilčki, stojnica s 

sladoledom, stojnica s prigrizki.  

 

… Zabava 

Osrednji književni liki v slikanici so štirje. Gre za družino, v kateri sta starša in dva otroka, 

deček in deklica. 

Scena predstavlja mestno okolje. 

Književno dogajanje: 

Slikanica prikazuje različne izseke iz življenja v mestu. Na naslovnici srečamo like, ki jih 

potem srečujemo tudi v drugih okoliščinah. Naslovnica prikazuje mestno ulico s trgovino, v 

kateri prodajajo poročna oblačila. Pred izložbo je več ljudi, ki si jo ogledujejo, med njimi tudi 

družina – oče, mati, deček in deklica. Prva slika prikazuje prodajalno z otroškimi oblačili. V 

njej je veliko kupcev, med njimi tudi družina z naslovnice. Mati pomaga dečku pri 

pomerjanju mornarskega kompleta. Naslednja slika prikazuje prodajalno s čevlji. Moški 

srednjih let sedi na stolu in pomerja čevlje, ravno se sezuva. Gospa v rdečem krilu ima na sebi 

nov rdeč čevelj in se ogleduje v ogledalu.  

Frizerski salon je velik in lepo urejen. Pri vratih je sprejemni pult z blagajno, pri katerem stoji 

mlada gospa in nekaj piše. Pri umivalnikih so tri dame, ki jih frizerji umivajo lase.  

Čas je, da se družina uredi. Mati si je v spalnici, ki jo vidimo v naslednjem prizoru, že oblekla 

rožnat kostim. Oče medtem stoji v kopalnici pri umivalniku in si zavezuje kravato. Na postelji 

in na stolih so oblačila, ki so jih nosili čez dan. Na tleh so copati, zraven njih pa še kar v 

škatlah pripravljeni čevlji, ki jih bodo obuli. 

Zadnji prizor kaže poroko. Trio, ki ga sestavljajo čelist, harmonikar in violinistka, igra 

skladbe. Zelo veliko ljudi pleše. Mimo gre natakar, ki visoko nad glavo nosi pladenj s pijačo 

in kozarci. Namenjen je k omizju, kjer sedijo štirje pari. Pri sosednji mizi sedijo urejene dame. 

Pijejo kavo in klepetajo.  

Prizori so izbrani tako, da predstavijo dogajanje od začetka do konca, v kronološkem 

zaporedju. Spremljamo družino, ki se pripravlja na odhod na poročno zabavo. Tema je ves čas 

enotna, predstavlja pripravo na dogodek in potem tudi praznovanje. 

 

Format knjige: knjiga nima standardnih dimenzij. Je kartonka kvadratne oblike (21 x 21 cm).  

Ima 8 strani, vse slikanice so del zbirke Oglejmo si. 

Naslovnica je del slikanice. Na njej je predstavljen eden od vidikov teme iz slikanice, hkrati 

so na njej tudi osebe, ki jih srečujemo v celotnem dogajanju. Naslovnica je izdelana tako, da 

ima na sredini zgoraj bel okvir, v katerem je z malimi odebeljenimi tiskanimi črkami zapisano 

»oglejmo si«, beseda podeželje pa je napisana z velikimi tiskanimi črkami v drugačnem fontu. 

Pod naslovom so z zelo majhnimi črkami zapisane tudi avtorice dela.  

Logotip založbe je na sredini spodaj in je del slike, nima posebne obrobe. Naslovnica se 

nadaljuje v zadnjo platnico, kjer je na levi strani zgoraj kratka predstavitev zbirke Oglejmo si. 

Gre za opis, v katerem so podani glavni poudarki glede uporabnosti knjige. Vzporedno 

predstavitvi so na desni strani zapisani še naslovi drugih knjig iz te zbirke, pod njimi pa 

logotip založbe. Na levi strani zadnje platnice spodaj so podatki o knjigi: avtor, leto izdaje, 
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kataložni zapis o publikaciji. Na križu je na levi strani napisana založba, na desni pa naslov 

dela.  

Naslov dela je izbran glede na temo, ki jih slike predstavljajo. 

 

Dela so zasnovale in pripravile tri avtorice: Teresa Ribas, Pilar Casademunt, Roser Capdevila. 

Vse tri so ilustratorke. Drugi podatki o njihovem življenju in delu niso dostopni. 

Zbirka je prvič izšla leta 1984.  

 

V knjigi Podeželje slike prikazujejo takratno realnost življenja na podeželju, in sicer 

razširjeno družino, v katero je poleg staršev in dveh otrok vključena tudi babica. Ta se kot vsi 

družinski člani vključuje v delo in življenje. Dedka na slikah ni. Babica ima na sebi temna 

oblačila, kar kaže, da je njen mož verjetno že umrl.   

V knjigi Kam grem slike prikazujejo družino, s katero se lahko poistoveti vsakdo: oče, mati in 

dva otroka. Spremljamo jih po različnih opravkih, od vožnje z avtobusom, obiska živalskega 

vrta, kosila v lokalu, do obiska pri zdravniku. Vse to so okoliščine, s katerimi se srečujejo vsi 

otroci, ob opazovanju slik pa lahko pripovedujejo tudi o svojih izkušnjah v teh položajih. 

V knjigi Veleblagovnica slike prikazujejo takratno realnost življenja v mestu. Obisk trgovine 

je ena od poglavitnih okoliščin, s katerimi se otroci srečujejo. 

V knjigi Hiša slike prikazujejo družino, v kateri so starši in trije otroci, ki živijo v hiši. Oče je 

zaposlen, starejša dva otroka obiskujeta šolo, mati in najmlajša deklica pa sta doma. 

V knjigi Mesto je predstavljeno življenje in dogajanje v obmorskem mestu.  

V knjigi Prodajalna slike prikazujejo takratno realnost. Spremljamo gospo srednjih let, ki 

opravlja svoje dnevne nakupe. 

 V knjigi Konec tedna spoznamo različne kraje, kjer družine preživljajo prosti čas. Gre za 

družine iz mestnega okolja, ki imajo različne možnosti preživljanja prostega časa.  

Knjigo Zabava je zasnovala, oblikovala in naslikala Roser Capdevila. V njej predstavi 

priprave na zabavo ob poroki in del dogajanja na njej.  

 

V knjigi Podeželje je s področja naravoslovja opazen le en kulturnospecifični element, to so 

pomarančevci. Ta drevesa v Sloveniji niso običajna, vsaj ne v obliki nasadov. 

S področja družbe in kulture je kulturnospecifičnih elementov več. V kategoriji ljudje gre za 

razširjeno obliko družine. V kategoriji bivanje, prehranjevanje in oblačenje so ti elementi:  

babica nosi temna oblačila, lase ima spete v figo. Mati ima na sebi haljo, oče ima skoraj 

povsod, razen pri mizi, klobuk in delovne hlače. Stavbe so starinske, imajo značilno notranje 

dvorišče in gospodarske objekte (hleve, garaže). Strehe so prekrite s korci, ki jih pri nas 

uporabljajo le v Primorju. Zanimiv je tudi zbiralnik vode s sistemom za zalivanje, ki pri nas ni 

običajen. Notranjost stavb je starinska, oblike orodij in pripomočkov so drugačne (televizija, 

hladilnik, kredenca, kamin). Pri večerji je naslikanih nekaj elementov, ki jih v tipični kmečki 

kuhinji tistega časa v Sloveniji ne bi našli: odprt kamin z velikim obešenim  loncem, poleg 

njega naslanjač. Poleg štedilnika so obešeni posušeni feferoni, pršut in klobase. Pri nas bi 

našli štedilnik na drva, morda krušno peč, feferonov gotovo ne. Pršut in klobase bi bili varno 

obešeni kje drugje, v kašči ali shrambi. 
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Slikanica Oglejmo si podeželje predstavlja vpogled v življenje na podeželju pred 40 leti. 

Nekateri elementi so univerzalni in bi jih lahko našli kjerkoli, določeni pa so 

kulturnospecifični in jih lahko najdemo le na določenih območjih.  

V knjigi Kam grem so kulturnospecifični elementi redki. Mestna okolja so si med seboj 

podobna in velikih razlik ni. Edini element, ki predstavlja drugačnost, spada v kategorijo 

ljudi, na dveh slikah sta med drugimi naslikana tudi dva vojaka v rjavih uniformah, ki se 

sprehajata. Na sliki v parku spremljata mlado gospodično, v živalskem vrtu si ogledujeta 

živali.  

V knjigi Veleblagovnica ni kulturnospecifičnih elementov. 

V knjigi Hiša so kulturnospecifični elementi vezani na čas nastanka knjige. Prikazujejo 

realnost, ki je obstajala pred 30 ali 40 leti. S področja naravoslovja ni kulturnospecifičnih 

elementov. S področja družbe in kulture je kulturnospecifičnih elementov več. V kategoriji 

bivanje, prehranjevanje in oblačenje so ti elementi zelo opazni:  vezani so na čas, v katerem je 

slikanica nastala, saj so oprema stanovanja in oblačila, ki jih ljudje nosijo, iz tistega časa. V 

kuhinji je tako videti grelnik za vodo, štedilnik na plin, hladilnik iz sedemdesetih let. Take so 

tudi omarice in posoda. Še bolj je to opazno v dnevni sobi, kjer so v vitrini knjižna zbirka »na 

meter«, gramofon in zbirka vinilnih plošč. Televizor je škatlast, z gumbi, telefon ima vrtljivo 

številčnico. 

V knjigi Mesto s področja zemljepisa in naravoslovja ni kulturnospecifičnih elementov. 

Posebnost je morda obmorsko okolje s pristaniščem, saj tako velika pristanišča pri nas niso 

običajna. S področja družbe in kulture je kulturnospecifičnih elementov več. V kategoriji 

bivanje, prehranjevanje in oblačenje so ti elementi zelo opazni:  vezani so na čas, v katerem je 

slikanica nastala. Gre za oblačila ljudi, za hipije, ki so bili značilni za določeno obdobje. 

Izdelki v izložbah so oblikovani tako, kot so bili oblikovani pred 30 leti. Kulturnospecifični 

element, ki kaže, da slikanica izhaja iz drugega okolja, so slika nun z deklicami v uniformah 

in slike mornarjev in vojakov v uniformah. Tega pri nas zdaj ni videti. 

V knjigi Prodajalna so kulturnospecifični elementi vezani na čas nastanka knjige. Prikazujejo 

realnost, ki je obstajala pred 30 leti, čeprav lahko enaka oblačila, pripomočke, oblačila, 

prostore in dogajanje vidimo tudi v sedanjosti. V nobeni od danih kategorij v tej slikanici ni 

elementa, ki bi ga lahko izpostavili s kulturnospecifičnega vidika. 

V knjigi Konec tedna so kulturnospecifični elementi vezani na področje družbe in kulture v 

kategoriji oblačenja: sombrero moškega na plaži, uniforme policistov na trškem praznovanju. 

Pri nas tovrstna oblačila niso običajna. 

V knjigi Zabava je s področja družbe in kulture kulturnospecifični element en sam. V 

kategorijo ljudje spada slika redovnika, ki sedi na poroki.  
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Priloga 3: Predstavitev zbirke Vile pripovedujejo o… kratka analiza besedil 

          

Slika 42: Zbirka Vile pripovedujejo o… 

Književni dogajalni čas ni določen.  

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Pripovedovalec ve vse o dogajanju, a na dogodke ne 

vpliva. Prikaže jih take, kot so. 

Tip sveta: fantastični svet. 

Scena: dogaja se v gozdu, kjer živijo vile. 

 

a) Vile pripovedujejo o velikodušnosti 

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Samoljubka. Ob njej nastopajo še druge vile in 

nekatera gozdna bitja. 

Književno dogajanje: 

V zgodbi o velikodušnosti spoznamo vilo Samoljubko, ki je skrbnica jablane. Spomladi, ko 

vse cveti, nikomur ne dovoli v bližino svojega drevesa. Vse poletje je osamljena in postane ji 

žal, zato jeseni poišče vse, s katerimi se je spomladi sprla, se jim opraviči in z njimi deli 

dozorela jabolka. V nadaljevanju avtor predstavi različne vrste semen, kako iz semena zraste 

rastlina in na koncu razloži, kaj je velikodušnost in kaj ni. V poglavju z naslovom Ste vedeli 

so predstavljene različne vrste iger. 

b) Vile pripovedujejo o pogumu 

 

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Valentina. Poleg nje nastopajo še druge vile in 

nekatera gozdna bitja. 

Književno dogajanje: 

V zgodbi o pogumu spoznamo vilo Valentino, ki jo noč preseneti v borovem gozdu, zato 

prespi pri prijateljici veverici. Ta je bojazljiva in se boji noči kot Valentina. Skupaj poslušata 

nočne zvoke in vso noč trepetata, zjutraj pa ugotovita, da sta hrup povzročala prepih med vrati 

in kljuvanje v jajcih v sosednjem gnezdu. Zaradi strahu sta zamudili izvalitev mladičev. Z 

veverico ugotovita, da se je s strahom najbolje spopasti. 

V nadaljevanju pisatelj opiše načine, ki jih vile izbirajo za skrivanje in prikrivanje. Temu sledi 

poglavje o prikrivanju pri živalih, na koncu pa še poglavje, v katerem pisatelj razloži, kaj je 

pogum in kaj ni. 

 

c) Vile pripovedujejo o samozavesti  

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Rosana. Poleg nje nastopajo še druge vile in gozdne 

živali. 
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Rosana je mlada vila, ki ima dve različni krili, zato ne more leteti naravnost. Vedno vijuga po 

zraku. Pril letenju si pomaga z listi ali vetrom, včasih se oklene orla in leti z njim. Zato je ne 

sprejmejo v vilinsko letalsko šolo. To jo močno ujezi in zateče se k ribniku. Od jeze in 

razočaranja je neprevidna in pade v vodo. Boji se, da bo utonila, a ribe, ki tam živijo, ji 

svetujejo, naj svoja krila uporabi za plavanje kot one. Poskusila je in ji je uspelo. Postala je 

prva vila, ki zna plavati. Od takrat skrbi za vodo. 

Za tem so v zgodbi še tri poglavja. Prvo ima naslov Ste vedeli, v katerem avtor razloži, kako 

vile letajo.  V drugem poglavju z naslovom Voda, vir življenja so navedena nekatera dejstva o 

vodi. Posebej je razložen vodni krog. V zadnjem poglavju z naslovom Samozavest je na 

kratko opisano, kaj je samozavest in kaj ni, ter kako jo prepoznamo. 

 

d) Vile pripovedujejo o odgovornosti  

 

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Zvončica. Poleg nje nastopajo še druge vile in 

gozdne živali. 

Zvončica je mala gozdna vila, ki je tako zasanjana, da kar lebdi. Pogosto sploh ne opazi in ne 

zazna dogajanja okoli sebe. Njeni prijatelji in učitelji so zaradi tega v skrbeh zanjo. Da bi 

preprečili kaj hujšega, ji dajo okoli noge zvonček. Nekega dne nastane hud veter. Zvončica 

tega ne opazi in jo odnese. Nihče je more najti. Čez nekaj časa se Zvončica na presenečenje 

vseh pojavi na Luni. Tam je ustvarila podrobne zemljevide Zemlje in neba. Da je ne bi še kdaj 

odneslo, se z liano priveže na drevo. 

Zgodbi sledijo še tri poglavja. Prvo ima naslov Ste vedeli, v katerem avtor razloži razliko med 

različnimi vrstami vil, glede na njihovo bivališče. V drugem poglavju z naslovom Selitve 

živali je napisan sestavek o selitvi ptic, v nadaljevanju pa so ptice selivke tudi predstavljene. 

Zadnje poglavje ima naslov Odgovornost. Avtor poskuša na kratko in otrokom razumljivo 

opisati, kaj je odgovornost in kaj ni. 

 

e) Vile pripovedujejo o hvaležnosti  

 

Osrednji književni lik v pripovedi je vila Strgulja. Poleg nje nastopajo še druge vile in gozdne 

živali. 

Strgulja je gozdna vila, ki se najraje ukvarja s kuhanjem. Že ob zori je vstala in opazila, kako 

so njene prijateljice pripravljale dan. Strgulji vse to ni bilo všeč. Kmalu za tem so nebo 

prekrili oblaki in Strgulja ni bila zadovoljna, saj je želela nabirati bezgovo cvetje. Stopila je 

ven in vili Rosani ukazala, naj razžene oblake, da bo posijalo sonce. A tudi sonce Strgulji ni 

ustrezalo. Zdelo se ji je presvetlo in stopila je do vile Zvezdane in ji naročila, naj pripravi 

temo. Noč je bila lepa. Tudi to Strgulji ni ustrezalo. Odpravila se je do ribnika in tam srečala 

druge vile. Bile so vesele in nasmejane. Strgulji so povedale, kako hvaležna je lahko za vse, 

kar ima, saj se okoli nje dogaja veliko lepih in zanimivih stvari. To je ugotovila tudi sama. 

Zgodbi sledijo še tri poglavja. Prvo ima naslov Ste vedeli, v katerem avtor razloži, kaj imajo 

vile v kuhinji in shrambi ter kako se oblačijo in dišavijo. V drugem poglavju z naslovom Male 

zdravnice so predstavljene različne zdravilne rastline in njihova uporaba. V zadnjem poglavju 

z naslovom Hvaležnost je na kratko opisano, kaj je hvaležnost in kaj ni ter kako jo 

prepoznamo. 
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Knjige so narejene v obliki slikanice kvadratne oblike. Njihove mere so 23 x 23 cm. Vsaka 

knjiga ima 35 strani. Spadajo v zbirko Vile pripovedujejo o…, ki sta jo izdali založba DZS in 

Dnevnik.  

Vse knjige iz zbirke je ilustrirala španska ilustratorka Rosa Maria Curto. Zgodbe je prevedla 

Miriam Drev.  

 

Oblikovanje knjig je enotno. Na naslovnici in zadnji platnici je ilustracija iz zgodbe, na kateri 

je upodobljena glavna junakinja zgodbe. Naslov je natisnjen z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami: z velikimi je natisnjeno vile in vrednota, o kateri govori knjiga, z malimi pa 

pripovedujejo o… ime in priimek pisatelja in ilustratorke sta natisnjena nevpadljivo nad 

naslovom. Hrbet knjige je v vodilni barvi ilustracije, uporabljene so pastelne barve, na njem 

pa je poleg naslova le še majhna sličica vile na zgornji strani. Zadnja platnica ima kratko 

obnovo zgodbe, ki je napisana z velikimi tiskanimi črkami, logotip založbe, logotip Dnevnika 

in črtno kodo s ceno. Notranje platnice so pisane, potiskane z vilinskim motivom. Besedilo v 

zgodbi je tiskano z velikimi tiskanimi črkami. Ilustracije so dvostranske, a narejene tako, da je 

besedilo vključeno v  ilustracije. Zgodbi vedno sledi poglavje z naslovom Ste vedeli, v 

katerem pisatelj razloži dejstva o vilah: kje živijo, kako se igrajo, kako se družijo, kako letijo 

in podobno. Temu delu sledi naravoslovno-ekološki del, v katerem pisatelj približa vodilno 

temo besedila, na primer živalska bivališča, voda, zrak. Zadnji del je namenjen razlagi 

vrednote, o kateri pripoveduje zgodba. S primeri, kaj ta vrednota je in kaj ni, pisatelj opozori 

na pomen vrednote in kako jo prepoznati. 

 

Aleix Cabrera je mlad španski ustvarjalec, ki se ukvarja predvsem z elektronskimi mediji – 

televizija, fotografija. Nekaj časa je bil tudi novinar in producent, napisal pa je tudi zbirko del 

za otroke, v katerih z zgodbami promovira življenjsko pomembne vrednote. Zgodbe o vilah, 

ki jih je Cabrera napisal, so tesno povezane z njegovim življenjem. Po izobrazbi je 

naravoslovec in pedagog, ukvarja se s številnimi projekti in zbirka zgodb o vilah je le logično 

nadaljevanje njegovega dela. Prvič so izšle leta 2009, v slovenskem prevodu pa leta 2010. 

 

Zbirka temelji na ponovnem zanimanju za čudežna, mitična bitja, ki so postala popularna v 

zadnjih 15 letih. Z zgodbami o vilah nam avtor približa in razloži pomen določenih vrednot. 

Zgodbe imajo navadno eksplicitno izpostavljena najmanj dva vidika: vrednoto in ekološko-

naravoslovno povezavo z zgodbo. Kljub zanimivemu, prijetnemu oblikovanju te knjige 

nimajo posebne umetniške vrednosti in spadajo med trivialno literaturo. 

 

Kulturnospecifičnih elementov, vezanih na zgodovino ali geografijo, ni. Pojavijo se le v eni 

izmed knjig, v delu z naslovom Vile pripovedujejo o odgovornosti, kjer sta omenjeni tudi 

ptici selivki, ki pri nas nista splošno znani oziroma pri nas ne živita: plamenec in smrdokavra. 

 

Slike so obojestranske. Barve so intenzivne, veliko je pastelnih odtenkov. Besedilo  je 

navadno del ilustracije, brez okvirjev, na posebej temu namenjenem prostoru, ki ni poslikan. 

V zadnjem poglavju so za razlage uporabljeni okvirji, v katerih je besedilo. Okvirji so v obliki 

lističev. Vse slike v knjigi so okrašene s srčki, oblački ali zvezdicami, celota učinkuje izrazito 

dekliško.  
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Priloga 4: Predstavitev knjig zbirke priredb ljudskih pravljic: analiza besedil 

a) Maria Teresa Codina, Marta Mata in Maria Eulàlia Valeri: Pujsek, raček, goska in 

volk 

 

Pisateljice: Maria Teresa Codina, Marta Mata in Maria Eulàlia Valeri 

Ilustrator: Max (Francesc Capdevila) 

Prevajalka: Barbara Vuga 

Izvirnik: El llop, el garri, l'ànec i l'oca. 

Založba: Slovenska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

 

Slika 43: Pujsek, raček, goska in volk, 1996 

Književni dogajalni čas ni določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. 

Književni liki v zgodbi so: pujsek, raček, goska in volk. 

Književno dogajanje: 

Prijatelji pujsek, raček in goska so vsak po svoje gradili svoj dom. Raček si ga je naredil iz 

listja in mahu. Goska si je dom zgradila iz vejic in listja. Pujsek je dom zgradil iz desk in jih 

skupaj zbil z žeblji. Nekega dne je prišel volk. Pride do račka, mu uniči hišo, raček pa zbeži h 

goski. Volk pride do goske. Tudi njej razdre hišo, raček in goska pa zbežita k pujsku. Volk 

spleza tudi na pujskovo streho, a si na žebljih popika noge in išče drugo pot. Kuka skozi 

ključavnico in vidi, kako prijatelji kuhajo polento. Ko je kuhana, jo ponudijo tudi njemu. Volk 

pomoli taco, nanjo pa mu zlijejo vrelo hrano. Volk zatuli od bolečin, zbeži v gozd in se nikoli 

več ne vrne.  

 

Knjiga ni standardne dimenzije, ima obliko kvadrata in meri 22 x 2 cm. Ima 23 strani. Zbirka, 

v kateri je izšla knjiga, nima posebnega imena. 

Pujsek, raček, goska in volk je pravljica, ki ima podoben zaplet kot bolj znana zgodba o treh 

prašičkih in volku.  

Vsa besedila iste zbirke imajo skupno oblikovanje. Vse knjige imajo izvirne ilustracije 

španskih avtorjev, vse imajo trak iz blaga na delu platnic in hrbtu knjige, vse imajo ikone pri 

premem govoru. Imajo tudi enako velikost in font malih tiskanih črk.  

 

Slikanica Pujsek, raček, goska in volk je izšla leta 1994. Slovenska izdaja, v prevodu Saše 

Vuga, je izšla leta 1996. Ilustracije in oblikovanje so enaki kot v izvirni izdaji, ilustrator je 

Max. Knjiga ima na naslovnici ilustracijo iz knjige. Na vrhu je z malimi tiskanimi črkami 

napisan naslov dela in pod tem avtorji. Spodaj na sredini je logotip založbe. Del naslovnice je 

kot hrbet in del zadnje platnice oblečen v temno rdeče blago. Na hrbtu sta napisana ime 

založbe in naslov knjige. Na zadnji platnici je majhna ilustracija na sredini, proti vrhu, spodaj 

na sredini pa je logotip založbe. Notranjost platnic je barvna, temno oranžna, na njej so 

natisnjeni črni liki iz ilustracije zgodbe. 
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Posebnost knjig v tej zbirki je način, na katerega je predstavljen premi govor. Ta je navadno 

natisnjen ali napisan v narekovajih, s spremnim besedilom. Tu spremnega besedila v obliki ni, 

namesto tega so sličice, ikone, ki predstavljajo posameznega govorca. Tako je pred 

nagovorom, ki ga ima racman, narisana slika race, pred govorom pujska pujsek in tako tudi 

pri drugih. 

 

Maria Teresa Codina je katalonska avtorica. Rodila se je leta 1927 v Barceloni. Svojo pot je 

začela kot učiteljica. Ukvarjala se je predvsem s področjem izobraževanja otrok, njeno 

poglavitno delo je posvečeno Romom in njihovemu izobraževanje, za kar je prejela tudi več 

priznanj in nagrad. 

Skupaj s soavtoricama, Marto Mata in Mario Eulàlio Valeri, je pripravila priredbo španske 

ljudske pravljice o pujsku, račku, goski in volku. Vse tri avtorice so pedagoginje in 

publicistke.   

Zgodba je podobna zgodbi o treh pujskih in volku. Podlaga zgodbe je enaka: tri živali, 

običajno pujski, bratje, si zgradijo bivališča vsak po svoje. Le eno bivališče je dovolj močno, 

da prenese napad volka, ki jih hoče požreti. V nekaterih primerih volk prvi dve žrtvi poje, v 

drugih primerih mu prvi dve žrtvi uideta in se skrijeta pri tretjem udeležencu, v najbolj trdnem 

bivališču. Tam jih volk ne more ujeti in požreti. Poskuša, a ga premagajo in preženejo ali 

ubijejo. Različic je veliko in so pri otrocih zelo popularne.  

 

b) Francesc Boada: Rdeča kapica 

 

Pisatelj: Francesc Boada (priredil po bratih Grimm) 

Ilustrator: Pau Estrada 

Prevajalka: Barbara Vuga 

Naslov izvirnika: La Caputxeta Vermella 

Založba: Slovenska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

 

Slika 44: Rdeča kapica, 1996 

Književni dogajalni čas ni določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. 

Književni liki  v zgodbi so: Rdeča kapica, mati, volk, babica, lovec. 

Književno dogajanje: 

Mati pošlje Rdečo kapico k bolni babici. Nese ji hrano. Pred odhodom mora materi obljubiti, 

da bo šla naravnost k njej. Med potjo sreča volka. Zvijačno jo pregovori, naj nabere rože, sam 

pa medtem steče k babici in jo požre. Našemi se v babico in počaka deklico. Rdeči kapici se 

zdi babica sumljiva, a je prepozno. Volk požre tudi njo in zadovoljno zaspi. Mimo pride 

lovec, sliši volkovo smrčanje. Volka odpre in reši Rdečo kapico in babico. Volku v trebuh 

zašijejo kamne in zaradi njih umre. Rdeča kapica sklene, da bo odslej ubogala mamo. 

 

Knjiga ni standardne dimenzije, ima obliko kvadrata in meri 22 x 2 cm. Ima 23 strani. Zbirka, 

v kateri je izšla knjiga, nima posebnega imena. 
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Rdeča kapica je ena najbolj znanih pravljic na svetu. Prirejena je po pravljici, ki sta jo 

objavila brata Grimm.  

 

Slikanica Rdeča kapica je izšla leta 1993, slovenska izdaja, v prevodu Saše Vuga pa leta 

1996. Ilustracije in oblikovanje sta enaka kot v izvirni izdaji, ilustrator je Pau Estrada. Knjiga 

ima na naslovnici ilustracijo iz knjige. Na vrhu so z malimi tiskanimi črkami napisani naslov 

dela in pod tem avtorji. Spodaj na sredini je logotip založbe. Del naslovnice je kot hrbet in del 

zadnje platnice oblečen v temno zeleno blago. Na hrbtu sta ime založbe in naslov knjige. Na 

zadnji platnici je majhna ilustracija na sredini, proti vrhu, spodaj na sredini pa je logotip 

založbe. Notranjost platnic je barvna, zelena, na njej so natisnjeni črni liki iz ilustracije 

zgodbe. 

Posebnost knjig v tej zbirki je način, na katerega je predstavljen premi govor. Tu so sličice, 

ikone, ki predstavljajo posameznega govorca.  

 

Francesc Boada je španski pisatelj, ki se ukvarja predvsem s predelavami klasičnih pravljic. 

Biografski podatki o njem niso dostopni. Njegov repertoar obsega predvsem predelave 

Grimmovih in Andersenovih pravljic. Večino del je izšlo v izdaji Calleja. 

 

c) Francesc Boada: Pogumni krojaček 

 

Pisatelj: Francesc Boada (priredil po bratih Grimm) 

Ilustrator: Gusti (Gustavo Ariel Rosemffet) 

Prevajalka: Barbara Vuga 

Naslov izvirnika: El sastre valent 

Založba: Slovenska knjiga, Ljubljana, 1996 

 

 

 

Slika 45: Pogumni krojaček,1996 

Književni dogajalni čas ni določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. 

Književni liki  v zgodbi so: krojaček, velikan, kralj, brata velikana. 

Književno dogajanje: 

Krojaček pri delu naenkrat ubije sedem muh. Izveze si pas z napisom »Sedem na en mah« in 

gre po svetu. Sreča velikana in ga z zvijačami premaga. Pride do kralja, ki mu naloži tri 

naloge, če se želi poročiti z njegovo hčerjo. Premagati mora dva velikana, ukrotiti enoroga in 

ujeti groznega merjasca. S pametjo in pretkanostjo krojaček brez težav izpolni vse tri naloge. 

Na koncu se poroči s kraljično in srečno živi. 

 

Knjiga ni standardne dimenzije, ima obliko kvadrata in meri 22 x 2 cm. Ima 23 strani. Zbirka, 

v kateri je izšla knjiga, nima posebnega imena. 

Slikanica Pogumni krojaček je izšla leta 1993, slovenska izdaja, v prevodu Saše Vuga pa leta 

1996. Ilustracije in oblikovanje so enaki kot v izvirni izdaji, ilustrator je Gusti. Knjiga ima na 
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naslovnici ilustracijo iz knjige. Na vrhu so z malimi tiskanimi črkami napisani naslov dela in 

pod tem avtorji. Spodaj na sredini je logotip založbe. Del naslovnice je kot hrbet in del zadnje 

platnice oblečen v temno modro blago. Na hrbtu sta ime založbe in naslov knjige. Na zadnji 

platnici je majhna ilustracija na sredini, proti vrhu, spodaj na sredini pa je logotip založbe. 

Notranjost platnic je barvna, modra, na njej so natisnjeni črni liki iz ilustracije zgodbe. 

Posebnost knjig v tej zbirki je način, na katerega je predstavljen premi govor. Tu so sličice, 

ikone, ki predstavljajo posameznega govorca.  
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Priloga 5: Analiza besedil Arcadia Lobata 

a) Arcadio Lobato: Juš in gospod Mišon 

 

Slika 46: Juš in gospod Mišon, 1998 

Književni dogajalni čas: nedoločena sedanjost. 

Pripovedovalec: zunanje osredotočen, tretjeosebni. 

Književni liki: Juš, gospod Mišon. 

Scena: mestno in podeželsko okolje. 

Tipi svetov: paralelni svet. 

Književno dogajanje: 

 Juš, mišek s podeželja, pride na obisk k stricu v mesto. Stric je filmski ustvarjalec in nečaku 

takoj ponudi možnost postati zvezda v filmu. Juš ga zavrne in se odpravi domov. Stric ga 

poskuša prepričati in gre za njim. Med potjo Juš strica nekajkrat reši iz težav, a stric tega noče 

opaziti in še kar vztraja pri svojem. Končno prideta do Juševega doma. Juš je zadovoljen, da 

lahko živi svoje življenje, stric Mišon pa ugotovi, da je knjige konec in da ne more uiti iz 

zgodbe. 

 

Format knjige: knjiga je klasična slikanica s trdimi platnicami. Njene mere so 20 x 30 cm. 

Ima 25 strani. 

Naslovna platnica je opremljena s celostransko sliko iz knjige. Na njej sta narisana Juš in 

gospod Mišon. Na zgornjem delu slike je s črnimi črkami napisan naslov knjige, pod njem 

ime avtorja. Na dnu, pod sliko je ime založbe. Hrbet je bel, na njem so napisani naslov knjige, 

avtor in ime založbe. Zadnja platnica je bela. V zgornji polovici je manjša slika, na kateri je 

predstavljen utrujen, zaposlen mišek v pisarni, pod njo pa kratka napoved vsebine dela. Na 

dnu strani je ime založbe.  

Notranjost platnic je barvna, potiskana z naravnim vzorcem. Na naslovnici je slika visokega 

modrega stolpa, pred katerim stoji mišek, nad sliko sta naslov dela in ime avtorja, pod sliko je 

ime založbe. Strani v knjigi niso označene. Vse ilustracije so narejene tako, da so položene na 

belo osnovo in imajo zato ob straneh majhen rob. Besedilo je od ilustracij ločeno. Barve 

ilustracij so naravne, naslikane so bile z vodenimi barvicami. Povsod je pomembno tudi 
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ozadje, ki prikazuje pokrajino, mestno ali podeželsko, odvisno od zgodbe. Slike zgodbo 

dopolnjujejo.  

 

Arcadio Lobato je eden najbolj znanih španskih likovnih umetnikov in ilustratorjev. 

Sodeloval je že s številnimi pisatelji, ustvaril je tudi nekaj avtorskih slikanic, za katere je sam 

napisal zgodbe in ustvaril ilustracije. Ta dela so prevedena v več svetovnih jezikov, v 

slovenščino so bila prevedena prek nemščine. Leta 1981 je prejel tudi premio nacional de 

ilustracion. 

Kulturnospecifičnih elementov v zgodbi ni. 

Zanimivost zgodbe je v pristopu, ki ga imata glavna lika do dogajanja. V nekem hipu gospod 

Mišon v zgodbi pravi: »Torej priznaš, da tudi midva samo nastopava v eni takih zgodb? Ali 

pa prave miši morda lahko govorijo?« (Lobato, 1998, str. 17) To, antropomorfno izhodišče je 

prisotno skozi vso zgodbo, ki pravzaprav opozarja na razliko med življenjem v mestu in na 

vasi. Življenje v mestu prikazuje kot umetno, prazno, življenje na vasi pa kot tisto, ki je pravo, 

polno. 

 

b) Arcadio Lobato: Čarobna krogla 

 

 
Slika 47: Čarobna krogla, 1995 

Književni dogajalni čas je nedoločen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen, tretjeosebni.  

Književni liki  v zgodbi so Manolo, otroci, vaščani. 

Scena prikazuje podeželsko okolje. 

Tip sveta: paralelni svet. 

Književno dogajanje: 

Manolo je pastirček, ki živi v mirni, odmaknjeni vasi. Nekega dne najde čarobno kroglo. Ta 

mu ponudi izpolnitev ene želje. Manolo se ne more odločiti, kaj bi izbral, zato jo nekaj časa 

nosi s sabo. Nekega dne mu eden od pastircev kroglo vzame in jo preda odraslim. Ti si takoj 

želijo bogastva in vsak dobi, kar si želi. Vas se spremeni, v njej zdaj stojijo lepe bogate hiše, 

ni pa prostora za dobro voljo in veselje. Le Manolo in njegova družina ostanejo taki, kot so 

bili: srečni in zadovoljni. Končno nekdo vpraša Manola, v čem je skrivnost. Odvrne jim, da si 

še ničesar ni zaželel. Prosijo ga, naj stvari vrne nazaj tako, kot so bile. Stvari se spremenijo in 

vse je tako kot prej. 
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Čarobna krogla je klasična slikanica s trdimi platnicami, ki ima mere 20 x 30 cm. Ima 26 

strani. 

Naslovna platnica prikazuje podeželsko pokrajino, obsijano s soncem, v ospredju na dnu slike 

je pastirček, ki igra na piščal. Na vrhu sta z velikimi črkami napisana naslov knjige in ime 

avtorja. Na zadnji platnici, ki je bele barve, je na vrhu kratek povzetek vsebine dela. Pod 

vsebino je napisano, da je delo prejelo častno nagrado critici in erba v Bologni 1991. Na 

spodnjem delu platnice je slika pastirčka, ki spokojno počiva pod drevesom. Naslovnica je kot 

notranje platnice bela. Pod naslovom in imenom avtorja je napisano, da je delo iz nemščine 

prevedla Polonca Kovač. Na spodnji polovici je slika dečka, ki igra piščal, spremlja pa ga pes. 

Strani v knjigi niso oštevilčene. 

Naslov dela je izbran glede na vsebino zgodbe.  

 

Kulturnospecifičnih elementov v zgodbi ni, so pa v ilustracijah. Gre za element iz kategorije 

ljudje, saj ima pastirček specifična oblačila, ki v našem okolju niso značilna. 

Čarobna krogla je pripomoček, ki ljudem pomaga ugotoviti, kaj je zares pomembno. Manolo 

je predstavljen kot glavni lik čistega srca, ki ve, kaj v življenju je pomembno in kaj ne. 

Zgodba je podobna zgodbi o pastirčku, ki je znana v slovenski Istri (Pastirček), kjer pastirček 

za dobro delo ne mara plačila, zato je nagrajen z obiljem, ki pa ga, ker je skromen in prijazen, 

deli z drugimi. 

 

c) Arcadio Lobato: Zvezdica 

 

 
Slika 48: Zvezdica, 1997 

Književni dogajalni čas ni določen. 

Pripovedovalec je zunanje osredotočen. 

Književni liki  v zgodbi so: deklica Helenca, mala zvezdica, stara zvezda. 

Scena: dogajanje se odvija v mestnem okolju. 

Tipi svetov: fantastični svet. 

Književno dogajanje: 

Mati Helenci vsak večer pred spanjem bere zgodbe. Te zgodbe posluša tudi mala zvezdica na 

nebu in nekega dne se odloči, da bi rada videla princesko iz zgodbic. Pride do Helence in ta se 

igra, da je princeska, da zvezdici izpolni željo. Kmalu ju obsije svetloba in pojavi se še ena 

zvezda. Stara zvezda ošteje zvezdico, ker je zapustila svoje mesto na nebu. Rada bi, da se 

vrne, a mala zvezdica noče. Potem se Helenca nečesa spomni in zašepeta zvezdici. Ta se je 
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takoj pripravljena vrniti na nebo. Pozneje stari zvezdi zaupa, kaj ji je Helenca povedala. 

Prosila jo je, naj čaka nanjo, da bo lahko v sanjah utrgala zvezdo z neba. 

Zvezdica je klasična slikanica s trdimi platnicami in merami 20 x 30 cm. Ima 25 strani. 

Na naslovni platnici je slika zvezdice na temno modrem zvezdnem ozadju. Na vrhu knjige sta 

z veliki črkami napisana naslov dela in ime avtorja. Na dnu strani je s temnimi črkami, precej 

neopazno, napisano ime založbe. Hrbet in zadnja platnica sta bele barve. Na hrbtu so napisani 

ime avtorja, naslov in založba. Na zadnji platnici je v zgornji polovici strani slika deklice, ki v 

temi gleda skozi okno. Pod sliko je kratek povzetek vsebine. Na dnu strani je ime založbe. 

Naslov dela je izbran po enem od glavnih likov v zgodbi. Strani v knjigi niso oštevilčene. 

Ilustracije zgodbo dopolnjujejo. Besedilo in ilustracije se povsod ločene, večina ilustracij je 

enostranskih. Dvostranske ilustracije so narejene tako, da je pod njimi tretjina strani 

namenjena besedilu. Ker se dogajanje odvija ponoči, so ilustracije temnih barv, a niso 

temačne. So zelo izrazne in spretno vpete v zgodbo. S podrobnostmi poudarjajo posamezne 

ključne trenutke in razpoloženje glavnih likov. 

 

Kulturnospecifičnih elementov v tem delu ni. 

Zgodba je drugačna, ker vsebuje nestandardne motive: zvezdica, ki bi rada videla princeske iz 

zgodb, pametna deklica Helenca, ki se domisli, kako se znebiti zvezdice, modra stara zvezda, 

ki nima učinkovitega načina prepričevanja. Zvezdica predstavlja radovednega otroka, ki ga 

zamika domišljijski svet, za katerega verjame, da je resničen. Helenca, čeprav lik deklice, 

predstavlja materinski lik, ki poskuša ugoditi in pomagati otroku (zvezdici). Stara zvezda je 

nekakšen teoretik, ki veliko ve, a ne pozna prepričljivega načina, ki bi pomagal izpeljati 

konkreten ukrep. Zgodba nekoliko spominja na Zvezdico Zaspanko.  
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