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neupoštevanje mreže “zrcala”
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 A) Format
 B) Materiali
 C) Oblikovna zasnova
 D) Oblikovna realizacija
 E) Tipografija 
 F) Ilustracije
 G) Dodelava
 H) Tisk
 I) Drugo 



Kategorija A (do 3 let):



A) Format:

B) Material:
- težko listanje zaradi premalo kompaktnega tekstila (Maček Muri)





C) Oblikovna zasnova:
- sredinska poravnava besedila brez potrebe





D) Oblikovna realizacija (kompozicija, mikrotipografija, 
kadriranje):
- stavljeno ALL CAPS v serifni črkovni vrsti
- ALL CAPS Arial
- manjkajoči “č” v izbrani črkovni vrsti
- premajhni presledki med besedami
- neenakomeren razmik med črkami
- uporaba “francoskih narekovajev” (Pujsa Pepa)









E) Tipografija (ustreznost izbranih črkovnih vrst: berljivost, 
čitljivost, posebne potrebe, sozvočje ilustracij in besedila):
- serifne črkovne vrste
- pretanek rez črkovne vrste (sicer ne konkurira ilustraciji,  
a se slabo bere)

- kombinacija različnih črkvnih vrst z različnima tipoma črke “a”→ a
- Comic Sans...
- nekonsistentna raba fonta za številke (v delu knjige AvantGarde,  
drugje Vag Rounded) (Števila 123 so oblikovana popolnoma 
drugače)

- število 9 učijo pisati kot “q”... (Števila 123),  
1 je enaka velikemu I oz malemu l (el)









F) Ilustracije, fotografije:

G) Dodelava (vezava, izseki, premazi, vložki, slepi tisk):
- dodelava otežuje lahko listanje (Drzna mala opica)
- neobstojnost in kič (ceneni materiali in nalepke)
- dodelava z okenci je neobstojna







H) Tisk in priprava za tisk:

I) Drugo (oglaševanje...):
- naslov na zadnji strani





Kategoriji B in 1 (od 3let do 3. razreda) Zgodbice in slikanice:



A) Format:

B) Material:
- slabo premišljena interakcija  
(premazni papir za risanje Rad živim, Rada se imam)

- kič, ceneni materiali (Disney princeska, Ledeno kraljestvo)
- prevladujejo ceneni premazni papirji, ki dajejo relativno žive barve,  
a slabe bralne lastnosti

- slabi, pretanki premazni papirji

C) Oblikovna zasnova:







D) Oblikovna realizacija (kompozicija, mikrotipografija, kadriranje):
- preobloženo oblikovanje ki konkurira ilustracijam  
(Disney princeska, Ledeno kraljestvo)

- kompozicijsko šibko kombiniranje centralnih in levih poravnav 
besedila

- pri didaktičnih knjigah mesta za vnos besedil niso vedno določena
- prevelika razdalja v kazali med naslovom in številko strani
- rastrirana besedila, saj so pripravljen kot slika (Brina brihta)
- neenakomeren črkovni razmik v naslovu (Junaček Travček)
- vrivanje pagine v besedilni blok (Mala zima)
- 90 znakov na vrstico in premajhen razmik
- preozek besedilni blok (Menjalnica sanj)
- dva ozka stolpca (Kam pa kam, kosovorja?)
- simptom dobro oblikovanih ovitkov, slabih notranjosti  
(dva različna avtorja)

- hvala o nagradi na ovitku, ne na ščitnem ovitku





E) Tipografija (ustreznost izbranih črkovnih vrst: berljivost, 
čitljivost, posebne potrebe, sozvočje ilustracij in besedila):
- all caps serif (Pismo božičku)
- obupno slabo izbrane črkovne vrste, ki so zaradi visoke stopnje 
dekoriranosti nečitljive in konkurirajo ilustracijam (V deželi 
Grmičkarija, Zverinice tu in tam, Ouš in Zija iz potočke zijavke)

- dilentantizem v tipografiji - “v” namesto strešice  
(Hočem to, Kako se je ježek oženil)

- kombinacija “in« (Radovedni nosorogec in ogenj)
- raba kontrastnih serifnih črkovnih vrst (Prigode Grdince in 
prijateljev)

- zaradi premajhnega medčrkovnega razmika nečitljive besede  
(Mali ježek Joško, Špela Kropivnik)

- dekorativne nizko čitljive črkovne vrste v kazalu (Zgodbe iz divjine)
- črkovna vrsta Comic Sans kot dislektikom prijazno (Matevžev kuža)
- slaba čitljivost zaradi komplimentarnega kontrasta - rdeče črke na 
zeleni podlagi (Zakaj so banane ukrivljene?)



- roza besedilo na beli podlagi je zaradi nizkega svetlostnea 
kontrastva slabo berljivo (Mia and me)

- zelo majhne črke, ca 8pt (Popotnica)
- nečitljiv naslov Oopotnica - Popotnica
- premalo znakov na vrsto v zgodbici (Lenine zgodbe)











F) Ilustracije, fotografije:
- srhljive fotoilustracije (Cekinčica iz sladkorne mase je povsod  
v isti poziciji in z istim psihotičnim izrazom z izbuljenimi očmi)  
slabe fotografije z direktnim flešem

- obupne ilustracije in Photoshop dodelave  
(Moč kamna 1. in 2., Uh, ena kokošja, Zinka Črepinka)

- prenizka ločljivost ilustracij oz. prehud izrez  
(Palčica se ne preda, Škratovile in pasje srce)

- vnos fontov v ilustracijo, kot sestavni del le te (Zaljubljena kužka, 
Benjamin)

- v besedilo umeščene ilustracije, ki zgolj podvojijo, kar je že zapisano  
(Ledeno kraljestvo)

- ilustracije dobijo paspartu, besedilo jih prevlada (Medved Roško  
iz Roga)

- slabe vektorske ilustracije (Klapa pikapoloničarjev)
- slabi rezultati tudi ko ilustratorji oblikujejo lastna besedila







G) Dodelava (vezava, izseki, premazi, vložki, slepi tisk):
- cenen vložek listov pobarvanke, ki so prepognjeni  
(Miklavževi škornji)

- ceneni vložki (mošnjiček za zobke)
- trda vezava v hrbtišču (Sara, Simon in skrivnosti)





H) Tisk in priprava za tisk:
- obupen tisk Založbe Alba (Matevžev kuža)
- velikokrat je oplatničenje razkošno, notranjost pa zelo šibka, 
črnobel tisk, slab papir

- smrdeče knjige





I) Drugo (oglaševanje...):
- reklamni vložki (Basni in zgodbe, Mohorjeva družba)





Kategorije višjih starosti (4. razred - srednješolci)
knjige in stripi



A) Format:

B) Material:
- tisk na premazni papir (Kamay, žarek, ki nikoli ne ugasne, 
samozaložba Stojan Knez Velenje)

- premazni voluminozen in pretrd papir v romanu, ter trda vezava  
(Robin Hood, založba Skrivnost)

- premazni papir v romanu (knjigi Doktor Proktor, Didakta)





C) Oblikovna zasnova:
- malodane vsaka beseda ilustrirana oz. stavljena v svoji vrsti  
(Svet je čudovit, založba Učila)

- 33 znakov na vrsto s presledki, kar je pol manj od standarda 66 
(Izklepetana skrivnost, založba Skrivnost)

- obrobe črk, barvni prehodi, množica elementov na hrbtišču  
vključno s kompleksnim znakom (Stoti konj, založba Alica)

- slabo berljiva imitacija rokopisa s premalo znaki na vrsto in črtami 
počez (Dnevnik nabritega mulca, založba Grlica)

- nizek nivo oblikovanja stripa (Mali volk in njegove pustolovščine, 
založba Ognjišče)

- za ca 1/3 preveliko število znakov 90 na vrsto in majhna  
velikost - ca 8,5 pt (Na krilih pravljic okoli sveta, založba Annales)

- predrobno besedilo ca 8pt (Princeska in žrebiček, založba Alica)
- moteče barvne podlage stripovskih okenc, premazni papir,  
nizek nivo oblikovanja kolofonske strani in zadnje strani ovitka 
(Kavboj Pipec in Rdeča pesa, založba Koskos)







D) Oblikovna realizacija (kompozicija, mikrotipografija, 
kadriranje):
- besedilo na rastrirani sivi podlagi  
(Najmlajša aleksandrinka, založba Alba)

- ogromno povdarkov (Talent, založba Grlica)
- inflacija vseh tipografskih in ilustracijskih elementov  
(Super Nik, založba Učila)





E) Tipografija (ustreznost izbranih črkovnih vrst: berljivost, 
čitljivost, posebne potrebe, sozvočje ilustracij in besedila):
- “v” namesto šumnikov (založba Alba)
- nečitljive črkovne vrste (Alioth založbe Ved)
- cela knjiga stavljena v Comic Sansu  
(Pravljice iz zavitega gozda, založba Ekslibris)

- stavljeno v dekorativni kurzivni črkovni vrsti in tiskano na slab inkjet,  
ki rastrira črke-tiska se po naročilu (Pravljice za lahko noč, založba 
Proming skupina d.o.o.)

- Comic Sans v naslovu, elektronske male verzalke v notranjosti  
(Oratorijska klapa, založba Salve)

- Comic Sans za Ljubezenska pisma mrtvim ter 40 znakov na vrsto  
brez delitev, kar povzroči luknje v besedilu, založba Hiša knjig

- slab izbor črkopisa - sans, premajhne velikosti) v sicer ambiciozni knjigi  
(Mali princ, Mladinska knjiga)

- nečitljiva naslovnica v sicer ilustrativno ambiciozni knjigi  
(Otilija in rumena mačka, KUD Sodobnost)







F) Ilustracije, fotografije:
- iStock fotografije (Čarobno drevo, založba Družina)
- kič iStock fotografij in Photoshop efektov (Kronike podzemlja, 
založba Učila)

- neustrezna naslovnična ilustracija (Aura, hrtja princesa sreče z 
ilustracijo psa, ki opravlja veliko potrebo, založbe Smar-team)

- clipboard vektorske ilustracije, ki so pojavijo na naslovnici in v 
margini (Skrivnost zajčeve graščine, založba Hart)

- črnobele ilustracije, ki jih zaradi napačnoh nastavitev pri skeniranju 
in zapisa tisk zrastrira (Zaklad na oglarjevem podstrešju, založba 
International)

- iStock v kombinaciji z vektorji (Pogorišče, založba Učila)
- slabe ilustracije in izbor črkovnik vrst (Ko se je moj oče hotel 
poročiti z materjo Anne Lachs, založba Mohorjeva, Celovec)

- stock fotografije in ilustracije na naslovnici (Ukulele jam, ter Dragi 
Vincent, založba Miš)







G) Dodelava (vezava, izseki, premazi, vložki, slepi tisk):

H) Tisk in priprava za tisk:
- neostre črke (namesto filmov uporabljajo prosojen papir in laserski 
print, stavijo v Wordu (Klub D založbe VED, Tian in Naja, Mali 
detektiv založbe VED)

- smrdeče knjige (založba Alba)
- nizka ločljivost ilustracije na veznih listih v sicer kakovostnem stripu  
(Superga, založba Mladika)





I) Drugo (oglaševanje...):
- kolaps na vseh nivojih (Kai proti zverem, založba Alica)
- diletantsko oblikovanje na vseh nivojih stripa  
(Zeleni Jurij, založbe Stella, tisk po naročilu)  
ter (Zakaj nimaš obraza?, Kako sta sv. Martin in sv. Miklavž 
potovala po slovenski deželi, Ognjišče, Slomškova založba)

- oglas na nizkem nivoju v sicer kakovostnem stripu  
(Lojze in peteršilj, Mladinska knjiga)





Za repete še nekaj samorazlagalnih primerov:








































