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Spoštovani udeleženci posvetovanja,

uv
od

leto 2018 je leto jubilejev – Mestna knjižnica Lju-
bljana praznuje deseto obletnico ustanovitve, 
obenem pa obeležujemo tudi sedemdeseto oble-
tnico začetkov Pionirske knjižnice in začetkov mla-
dinskega knjižničarstva v Sloveniji nasploh. Deseta 
obletnica bo deležna obeležitev v nadaljevanju 
leta, v sami knjižnici in tudi na mestnih ulicah, leto-
šnje aprilsko posvetovanje Knjižnica – srce mesta, 
ki se mu v Mestni knjižnici Ljubljana posvečamo 
vsako drugo leto, pa smo sklenili posvetiti častitlji-
vemu rojstnemu dnevu mladinskega knjižničar-
stva, ki pravzaprav predstavlja eno izmed korenin 
same Mestne knjižnice Ljubljana. Leta 1948 je bila 
namreč ustanovljena takratna Mestna Pionirska 
knjižnica, ki se je kasneje preimenovala v Pionirsko 
knjižnico, in ob kateri sta se kasneje razvila Mladin-
sko gledališče in Pionirski dom – center za kulturo 
mladih, pomembni ustanovi, ki še danes ustvar-
jalno in kvalitetno pokrivata velik delež dejavno-
sti za mlade v mestu. Danes je Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo eden 
izmed pomembnih elementov Mestne knjižnice 
Ljubljana. Pionirska se navznoter povezuje z dru-
gimi mladinskimi oddelki vseh naših knjižničnih 
enot, navzven pa s splošnimi in šolskimi knjižnica-
mi po Sloveniji in seveda izrazito s strokovno jav-
nostjo, ki je specializirana za področje otroške in 
mladinske knjige. Že od leta 1972 dalje prireja za 
slovensko strokovno javnost redna izobraževalna 
srečanja, poimenovana Strokovne srede, za mlade 
pa v sodelovanju s slovenskimi muzealci in gale-
risti vsako leto pripravlja Slovenski knjižnično-mu-
zejski MEGA kviz.

Najvidnejši projekt je njen Priročnik za branje kako-
vostnih mladinskih knjig, ki so ga kot samostojno 
letno publikacijo zastavili leta 1998 (iz njega izha-
jata znak in priznanje zlata hruška), v katero kolegi 
iz Pionirske vlagajo svojo energijo in navdušenje in 
lepo število let dobesedno dihajo z njo. S pripravo 
priporočilnih seznamov in preglednimi predstavi-
tvami letne produkcije se tako Pionirska ukvarja že 
skoraj pol stoletja, svojo pot so podrobneje opisali 
že na našem posvetovanju Knjižnica – srce mesta 
leta 2014, ko smo se posvečali že takrat in še bolj 
danes aktualni tematiki vrednotenja književnosti 
za potrebe knjižnic. 

Z letošnjim srečanjem, posvečenim jubileju Pionir-
ske knjižnice in mladinskega knjižničarstva, bomo 
torej osvetlili razvoj tega posebnega knjižničarske-
ga področja in počastili zaslužne kolegice, ki so 

pred mnogimi desetletji s svojim delom in ustvar-
jalnostjo začrtale steze, ki so se do danes pravza-
prav že razrasle v prave prometno obremenjene 
večpasovnice. Tem danes v splošnih knjižnicah 
sledimo z nagovarjanjem več starostnih skupin, 
od vrtčevskih malčkov s spodbujanjem družinske-
ga branja na eni strani do mladostnikov oz. mladih 
odraslih na drugi, ki predstavljajo trd oreh, saj jih 
najtežje privabimo v knjižnice. Mestna knjižnica 
Ljubljana je leta 2010 postavila prve smernice 
za delo z mladimi (Da bodo še naprej obiskovali 
knjižnico – smernice za delo z mladimi), ki jih je 
nadgradila v letu 2016 (Smernice za mlade – z 
mladimi ustvarjalno in izobraževalno povezana 
Mestna knjižnica Ljubljana). Trudimo se, da bi za to 
ciljno skupino pripravljali programe, ki bi jih mla-
di prepoznali kot svoje. Oblikovali smo cikel treh 
natečajev, ki ga sestavljajo »MetaFORA«, natečaj za 
kratko zgodbo, izvajan v sodelovanju s Knjižnicami 
grada Zagreba, »PoHAIKUj z nami« za poezijo ter 
»PredDRAMI se«, natečaj za dramo. Kmalu bomo 
razglasili nagrajence, namreč čez nekaj dni na 
prireditvi Noč knjige. Pri delu z mladimi odraslimi 
ugotavljamo, da jim najbolj ustrezajo storitve in 
programi, v katere so sami aktivno vključeni, ki jih 
ne nagovarjajo zgolj kot pasivne naslovnike, tem-
več jim predstavljajo poligon za lastno izražanje, 
dajanje pobud in usmerjanje, pogosto tudi za ak-
tivno vodenje dejavnosti v smislu vrstniki za vrstni-
ke. Pri našem delu se lahko opiramo na nekaj do-
brih strokovnih izhodišč. Poleg Strategije Mestne 
občine Ljubljana za mlade 2016−2025 lahko črpa-
mo iz novih knjižničnih standardov oz. Strokovnih 
priporočil in standardov za splošne knjižnice za 
obdobje 2018−2028. Ti nam dajejo nekaj odličnih 
smernic za izpolnjevanje različnih knjižničnih vlog, 
s katerimi se srečuje sodobna splošna knjižnica, 
ki želi delovati proaktivno na različnih specifičnih 
področjih, ki jih od nje pričakuje večinoma vedno 
bolj zahtevno lokalno in splošno družbeno okolje.

Vožnja po večpasovnici mladinskega knjižničar-
stva je zahtevna in naporna naloga, menimo v 
Mestni knjižnici Ljubljana, pa vendar vredna vsega 
truda in strokovnega napora, ki nam, z najboljšimi 
nameni, vzgaja ne le prihodnje bralce in obisko-
valce knjižnic, temveč pomembneje, prihodnje 
dobre in trdne odrasle ljudi.

mag. Teja Zorko
direktorica Mestne knjižnice Ljubljana
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Ob jubileju

Darja Kramberger:
»Knjižnica je kulturna in vzgojna ustanova, ki po 
drugačni poti kot šola prispeva k skupnim vzgoj-
no-izobraževalnim ciljem. Jedro delovanja /.../ je 
dajanje knjižničnega gradiva v uporabo mladim 
uporabnikom in jih ob tem knjižnično, knjižno in 
književno vzgajati. V bistvu gre za dve med seboj 
enakovredni, tesno prepleteni nalogi, ki se izvaja-
ta na dva načina: individualno in v skupini.2«

Andra Žnidar:
»Izbor in ureditev knjižnega fonda v sodobni mla-
dinski knjižnici /…/ morata ustrezati pedagoško-
psihološkim zahtevam, ki jih ima delo z mladim 
bralcem, to se pravi, upoštevati mora razvojne 
procese v otroški duševnosti ter preskrbeti otroku 
branje, primerno njegovi starosti.3«

Martina Šircelj:
»V PK je šel razvoj pospešeno naprej v izvajanje in 
oblikovanje še drugih oblik dela z mladimi bralci, 
v študij psihologije mladega bralca, standardov 
za mladinske in šolske knjižnice, v posredovanje 
našega znanja drugim knjižničarjem na hospita-
cijah, seminarjih, strokovnih posvetovanjih ter v 
obliki strokovnih člankov in priročnikov.4«

V anketi Razmisleki o branju in mladinskem knji-
žničarstvu, ki jo je MKL, Pionirska, poslala med 
mladinske knjižničarje po Sloveniji junija 2017, 
njene rezultate pa predstavila na simpoziju ZBDS 
septembra 2017, se mladinsko knjižničarstvo 
specifike svojega delovanja jasno zaveda in čuti 
do njega posebno odgovornost. Kar 99 % od 388 
knjižničarjev je mnenja, da je mladinsko knjižni-
čarstvo posebno delovno področje, bibliopeda-
gogiko pa uvršča med pet najpomembnejših 
dejavnosti kar 85 % anketirancev.

Bibliotekarski terminološki slovar opredeljuje biblio- 
pedagoško delo kot »izobraževanje zlasti mladih 
o uporabi knjižnice in informacijskih virov«; v pra-
ksi pa ga mladinsko knjižničarstvo razume širše, 
kot knjižno, književno in knjižničarsko vzgojo, ven-
dar ne na način šolskega pouka, čeprav podpira, 
servisira in nadgrajuje tudi tega. V luči te podpore 
je Pionirska knjižnica že leta 1963 prevzela naloge 
republiške matične službe za javne pionirske in 
šolske knjižnice ter kmalu za tem pripravila prve 
seminarje za šolske knjižnice, leta 1991 pa je dala 
pobudo za ustanovitev revije Šolska knjižnica.

Ida Mlakar Črnič
Podoba mladinskega knjižničarstva

Četrto posvetovanje MKL Knjižnica, srce me-
sta ima v luči jubilejne obletnice mladinske-
ga knjižničarstva na Slovenskem, ob njegovi 
70-letnici (Pionirska knjižnica je bila ustano-
vljena 15. novembra 1948 kot Mestna pionir-
ska knjižnica), ambicijo osvetliti podobo mla-
dinskega knjižničarstva z ozirom na enega nje-
govih temeljnih poslanstev, ki ga razume kot 
prenos vrednot in vedenja o svetu na mlajše 
generacije. 
 
Ker se to lahko zgodi na mnoge načine, smo na 
simpozij povabili odlične strokovnjake z različnih 
področij znanosti in kulture, da nam razkrijejo, 
kako s svojimi »zgodbami« in na svojih področjih 
mlade usmerjajo k branju za življenje. 

V mladinskem knjižničarstvu so nam pri tem v 
pomoč različne bibliopedagoške oblike, kot so 
jih bibliotekarji Pionirske knjižnice v Ljubljani po 
takratnih zgledih iz tujine začrtali že leta 1961 in 
jih v mnogih novih različicah bibliopedagogi iz-
vajajo še danes. 

Mladinsko knjižničarstvo je tudi zaradi tako za-
stavljene kulturne vzgoje posebno delovno 
področje, ki se bistveno razlikuje od ostalih »po-
dob« knjižničarstva. Posveča se različnim sku-
pinam mladih uporabnikov, izgradnji otrokom 
in mladostnikom namenjene knjižnične zbirke, 
posebnim načinom posredovanja in promocije 
knjižničnega gradiva, pa tudi strokovni refleksiji 
ter razvijanju novih orodij in razmislekov, ki po-
skušajo slediti mladim in njihovim bralnim pri-
čakovanjem. O teh temeljih mladinskega knji-
žničarstva so, še preden sta se uveljavila pojma 
bralna kultura in bralna pismenost, razmišljale 
tudi letošnje nagrajenke za življenjsko delo na 
področju mladinskega knjižničarstva in s svojim 
strokovnim znanjem, izvirnostjo in osebno za-
vzetostjo začrtale nove strokovne smeri, ki se-
gajo iz preteklosti v sedanjost.

dr. Marjana Kobe:
»/.../ leta 1964 se je moje delovno področje 
postopoma specialno osredinilo na segment, 
ki smo ga v PK v začetku 70. let poimenovali 
»bibliopedagoško delo z mladino v smeri knji-
žnične vzgoje«: ta termin je tedaj sprejela in 
verificirala tudi bibliotekarska veda (teorija) 
na Slovenskem.1« 
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Iz ankete je razvidno, da mladinsko knjižničarstvo 
med svojimi dejavnostmi najvišje postavlja prav 
področje razvijanja bralne kulture/pismenosti (96 
% vprašanih), kar obe področji, šolstvo in kulturo, 
postavlja v pozicijo tesnejšega sodelovanja. Sku-
pno delo različnih dejavnikov družbenega življe-
nja (resorjev, ustanov ...) s ciljem razvijanja bralne 
kulture/pismenosti izpostavljajo tudi nova, v letu 
2018 sprejeta Priporočila in standardi za splošne 
knjižnice 2018–2028, ki svetujejo, kako priza-
devanja mladinskega knjižničarstva učinkovito 
spremljati in vrednotiti, zato da bo lahko sledilo 
potrebam svojega lokalnega okolja v duhu pro-
aktivno naravnane knjižnice.

Ob vsem predstavljenem pa letošnji simpozij iz-
postavlja še eno pomembno dejavnost mladin-
skega knjižničarstva, prostočasno branje, ali kakor 
mu pravi Marjana Kobe, branje brez »prizvoka 
obveznosti.«5 O njem smo že rekli kakšno besedo 
tudi na simpoziju Od PISE do NASE, leta 2017, in 
se strinjali, da »ne glede na to, ali se branje doga-
ja v okviru šolskih aktivnosti ali v prostem času, 
zmeraj zahteva od bralca miselni napor, osredo-
točen na refleksijo,«6 kar pomeni, da prostočasno 
branje ni nujno samo branje za zabavo.

Mladinski knjižničar, ki pozna svoje bralce, se 
dobro zaveda, da je tudi branje, ki ni namenje-
no pouku (preverjanju znanja), lahko zahtevno 

in problemsko, zlasti kadar odpira aktualne pro-
bleme mladostnikov in sveta, v katerem živijo, 
in za katere v šolskem programu ni niti časa niti 
prostora.

Področje prostočasnega branja mladinsko knji-
žničarstvo tudi zato dojema kot svojo pravo pri-
ložnost. V duhu spoštovanja mladih bralcev in 
zaupanja vanje jim brez pokroviteljstva in ena-
kopravno ponuja v branje tudi zahtevne, večna-
slovniške pripovedi, ki so včasih tudi neprijetna 
resnica o življenju. S tem želi uresničiti enega 
od svojih pomembnih poslanstev, da z dobrimi 
zgodbami prenaša na mlajše generacije vredno-
te in vedenje o svetu, zato da bi mladi bolje razu-
meli sebe in svoje mesto v njem. Poslanstvo mla-
dinskega knjižničarstva tako ni samo razvijanje 
bralne pismenosti in bralne kulture, ampak tudi 
priložnost, da s pomočjo dobre literature razvija 
samostojnega, kritičnega in svobodomiselnega 
človeka, ki si s pomočjo branja oblikuje svoja 
stališča in s tem spreminja sebe ter posledično 
tudi svet. Mladinsko knjižničarstvo je v tem oziru 
spodbujanje branja za življenje. 

Ali kakor pravi prvi direktor Pionirske knjižnice 
Franček Bohanec:
»Otroke smo spustili h knjigam, kajti, če se v knji-
go »zagledaš«, je lahko potem takšna »zagleda-
nost« tudi moč, da te branje »spreobrača.«7

1Kobe, Marjana: Ure pravljic, kje ste? V: Pionirji smo tudi mi - knjižničarji : izbor prispevkov knjižničarjev Pionirske knjižnice v 

Ljubljani, str. 22.
2Kramberger, Darja: Razvoj in dejavnost pionirskih knjižnic v Mariboru ter revija Otrok in knjiga . V: Splet znanja in domišljije / 

[uredili Darja Kramberger, Maja Logar]. Maribor : Mariborska knjižnica, 2006., str. 51.
3Žnidar, Andra: Strokovna ureditev knjig v mladinskih knjižnicah. V: Knjižnica. Leto 5, št. 1-4 (1961), str. 74.
4Šircelj, Martina: Knjiga čaranja. V: Pionirji smo tudi mi - knjižničarji : izbor prispevkov knjižničarjev Pionirske knjižnice v Ljubljani, 

str. 15.
5Kobe, Marjana: Delo z mladim bralcem. V: Knjižnica. 12, št. 1/4 (1968), str. 23.
6Narat, Boštjan: Branje med delom in prostim časom: o medvedku Puju in drugih pomembnih rečeh. V: Otrok in knjiga: revija za 

vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev Letnik. 44, št. 98 (2017), str. 17.
7Bohanec, Franček: Po petdesetih letih. V: Pionirji smo tudi mi - knjižničarji: izbor prispevkov knjižničarjev Pionirske knjižnice v 

Ljubljani,  str. 13.
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Častna priznanja pionirkam mladinskega knjižničarstva ob 70-letnici mladinskega knjižni-
čarstva in kratke utemeljitve

Dr. Marjana Kobe
je v Sloveniji in takratni Jugoslaviji izoblikovala 
in uveljavila sistematično bibliopedagoško delo 
kot bistveno nalogo javnih mladinskih in šolskih 
knjižnic.

Darja Kramberger
je model naprednega javnega mladinskega knji-
žničarstva uveljavila v Mariboru in bila prva ure-
dnica revije Otrok in knjiga.

Martina Šircelj
je bila motor pri oblikovanju sodobnih standar-
dov za javne mladinske in šolske knjižnice ter pri 
uveljavitvi teh standardov v vsem nacionalnem 
prostoru.

Andra Žnidar
je v knjižničarstvo vpeljala sodobno obdelavo 
knjižničnega gradiva in to uveljavila v vseh slo-
venskih javnih mladinskih in šolskih knjižnicah.
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Konrad Zadravec: 70 let otroških in mladinskih knjižnih polic (o razstavi)

70-letnica mladinskega knjižničarstva sovpada s 
časom intenzivnejših spraševanj in premikov v 
knjižničarstvu:
•	 je čas nacionalnih akcij za dvig bralne kulture 

in bralne pismenosti,
•	 je čas formalizacije pojma proaktivna knjižnica,
•	 je čas sprejetja novih strokovnih priporočil in 

standardov za splošne knjižnice,
•	 je tudi čas spraševanj o razmerju vlog med 

prostočasnim in nadzorovanim branjem, z 
njim pa spraševanj o oblikah sodelovanja 
med splošnim in šolskim knjižničarstvom.

Razstava skuša dokumentarne fragmente iz 
preteklih desetletij pomensko povezati z do-
gajanjem v mladinskem knjižničarstvu danes in 
morda s tem nakazati možnosti za prihodnost. 
Čeprav večina razstavljenega gradiva izhaja iz Pi-
onirske knjižnice Ljubljana, in zato s svojo lastno 
pripovedjo govori o tej izjemni ustanovi, to gradi-
vo hkrati pripoveduje o izjemnem in specifičnem 
kulturnem gibanju po vsej Sloveniji. Z razmahom 
pionirskih knjižnic po letu 1953 se je namreč so-
delovanje splošnih in šolskih knjižnic razvilo v 
pomembno kulturno moč, ki v mnogih krajih še 
danes predstavlja osrednje kulturno življenje.

Ob bok trenutnim ugotovitvam, da bralna kultu-
ra v Sloveniji ni razvita tako, da bi lahko tekmo-
vala z deželami z najvišjimi vrednostmi merjenja, 
razstava potrjuje, da je h kulturi na vseh ravneh 
njene izraznosti mladinsko knjižničarstvo prispe-
valo pomemben delež in da bo z znanjem, mre-
žo postaj in sodelovanj ter s stroki lastno odprto-
stjo razmišljanja družbo lahko še naprej bogatila.

foto: arhiv Pionirske/Fantek s klobučkom

foto: arhiv Pionirske/Kosovirjeva žlica
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Zgodba o našem planetu – v glavah in pod nogami

dr. Karel Gržan
Čas (pre)kratkih hlač v zgodbah za radost življenja

Vsak otrok je nadarjen na svojem področju. Ven-
dar tega ne kaže predvsem v ponavljavščini/pa-
pagajščini, pač pa razodeva odličnost in izvirnost 
svoje osebnosti najprej skozi igro in tudi v na-
daljevanju svojega življenja v ustvarjalni miselni 
igrivosti, pri kateri uporablja temeljne/osnovne 
podatke le kot gradivo za nadgradnjo. Genialnost 
se razvija skozi igrivost in ne v sistemu posplo-
šenja po ‘piflanju’ neštetih (večinoma popolno-
ma odvečnih) podatkov, ki ustvarjajo le miselno 
brozgo. Preveč je odveč za kreativno razmišljanje 
– ga onemogoča, izriva ... V farmskem izobraže-
valnem sistemu, v katerem ‘šopamo’ učence kot 
‘pitane kure’ za uporabnost, je pač težko razbrati 
odličnost posameznega otroka in mu omogoči-
ti osebni razvoj (ne za Interes, pač pa za dejan-
sko obogatitev družbe). Ni bolj ali manj odličnih 
otrok! Vsak je odličen v svojem! Vprašanje je le, 
če znamo, zmoremo ljudje z utečeno ukaluplje-
no pametjo to razbrati. Mi predvsem vidimo, da 
so otroci še butasti, silno butasti, zato potrebu-
jejo nešteto ur matematike, slovenščine ... Albert 
Einstein, ki je bil v šoli precej neuspešen (celo 
pri matematiki je bil komaj povprečen), je go-
voril študentom, naj se nikar ne obremenjujejo 
s pomnjenjem številnih podatkov (te najdeš v 
priročnikih, na internetu ...) – svoje možgane naj 
uporabljajo raje za razmišljanje in kreativno mi-
šljenje. Einstein je govoril, da bomo, če bomo 
ubili radovednost in domišljijo, avtomatično tudi 
ob ustvarjalnost. Če nekdo ve veliko podatkov, to 
še zdaleč ne pomeni, da je tudi inteligenten – je 
le ponavljač že tako znanih informacij. Preveliko 
kopičenje podatkov povzroča zasičenost in po-
gosto posledično omrtvelost misli, kar pa je seve-
da v nasprotju z inteligenco, ki so ji lastni: miselna 
gibčnost, analiza, kritično mišljenje ... 

Sicer sem teolog, vendar pa sem svoj študij na-
daljeval in ga ‘zapečatil’ kot doktor znanosti na 
področju slovenistike. A prav pri slovenščini sem 
imel (zaradi disleksije) največ težav: zaradi sloven-
ščine bi me v prvem razredu osnovne šole skoraj 
poslali na ‘posebno šolo’. 

Vsak izmed nas potrebuje dom – v nas je, kot 
strast močna potreba po objetosti in sprejetosti 
v območje brezpogojne ljubezni, v kateri smo 
prepoznani kot vredni v svojih konkretnih oseb-
nih odličnostih (temeljni pogoj za samozavest), 
obenem pa smo sprejeti tudi tam, kjer smo nebo-
gljeni (varovalka pred frustracijami in manipula-
cijami). Samo tisti (otrok), ki je (bil) prepoznan kot 
vreden v realnosti svoje osebnosti, bo preraščal 
ne le hlače, pač pa bo zmogel rasti iz svojih osnov 
v naslutene razsežnosti.

Erwin Wagenhofer je scenarist in režiser avstrij-
skega dokumentarnega filma Abeceda (Alpha-
bet, 2013), ki je postal odmeven po prikazu krute 
tekmovalnosti, ki vlada v šolah. V njih poteka ne-
izprosen boj učencev za ocene in najrazličnejša 
priznanja. Tako izgubljajo svojo v sproščenosti 
ustvarjalno otroško in mladostno obdobje za mi-
selno ukalupljanje, ki ga narekuje interes kapitala. 
»Osemindevetdeset odstotkov otrok se rodi zelo 
nadarjenih,« v Abecedi sporoča Wagenhofer. Ob 
koncu izobraževanja pa jih sistem prizna/prepo-
zna kot zelo nadarjene le še dva odstotka. (Res, 
izjemen uspeh obstoječega pedagoškega pristo-
pa!) »Ljudje imamo izjemen dar, dar domišljije. 
Vsako področje človeške kulture je posledica te 
edinstvene sposobnosti; sposobnosti, ki je prine-
sla neverjetno pestrost človeške kulture, pobud, 
iznajdb, pa tudi šest tisoč jezikov, ki jih dandanes 
govorimo na svetu,« v filmu poudarja sir Ken Ro-
binson, strokovnjak za izobraževanje. A opozarja, 
da to sposobnost sistematično uničujemo pri 
sebi in pri svojih otrocih. »Če bomo v šolah ustva-
rili prave pogoje, če bomo cenili vsakega učenca 
takšnega, kot je, in tako, kot je treba, bomo priča 
razcvetu.«8 Seveda pa se (svobodo)miselnega 
razcveta boji Interes, ki ukaluplja misli za interes 
in mu seveda ni niti malo všeč človekova spo-
sobnost ustvarjalnega/kreativnega razmišljanja. 
Vse mora biti ‘pravilno’ in zato se je potrebno to, 
kar je ‘pravilno’, naučiti, za dobro oceno ‘pravilno’ 
ponoviti in vstaviti v svoj miselni sistem kot edino 
možno ‘pravil(n)o(st)’.

8Vir: Petra Mlakar, Šola ubija kreativnost! Da ali ne?, Objektiv, 12. 4. 2014, str. 4.
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Bilo je v prvem razredu. Pisali smo črko N. Trudil 
sem se, da sem pisal lepo in natančno. Tako zelo 
sem si želel, da bi me učiteljica pohvalila – da bi 
me prepoznala kot vrednega. Prav željno sem 
pričakoval, da tudi meni reče, kot ostalim: »Lepo! 
Kar tako naprej ...« in mi da zvezdico, – ker je vsak 
zvezda v svoji zgodbi življenja.

In je pristopila. Najprej se je zazrla v zvezek so-
šolca, ki je sedel ob meni in ga pohvalila. Potem 
se je zazrla v moje pisanje. »Ja, kaj pa je to!« je 
zazvenel njen glas ogorčeno in predvsem neiz-
prosno strogo. In potem mi je z rdečim pisalom 
prečrtala približno polovico N-jev. Bil sem po-
polnoma zmeden. Nisem videl razlike med prav 
in narobe obrnjeno srednjo črtico N-ja. Si lahko 
predstavljate globino stiske, ki sem jo v tistih tre-
nutkih doživljal kot majhen in nemočen otrok, ki 
si želi potrditve, nanj pa se usuje teža negativne 
pedagogike. Zakrvavel ni le moj zvezek v rdečih 
črtah – te so se kot rane zarezale tudi vame (in to 
po vseh ‘pedagoških’ predpisih!). 

Seveda je učiteljica poklicala v šolo mojo mamo 
in jo (ne)pedagoško obremenila. Kako globoka je 
bila stiska, ki sem jo doživljal, ko je prišla mama 
iz šole in se zazrla vame – v svojega otroka, vsa 
nesrečna, ker ima doma problem, – mene, ki sem 
neumen. »Ali bo kaj iz tega otroka?« In sem začel 
tudi sam verjeti, da sem nesposoben, saj nisem 
niti vedel, zakaj je nekaj prav in nekaj napačno: 
po vseh svojih močeh sem vendar zelo pozorno 
in natančno napisal vse N-je enako – preprosto 
nisem videl razlike. Potem so govorili nekaj o 
posebni šoli in so me morili ... bilo je dobesedno 
umiranje na obroke. Postopno sem se ob vseh 
teh (ne)pedagoških pristopih tudi sam vedno 
bolj učinkovito zavračal in se zaničeval.

Danes vem, kako dragoceno bi bilo za mojo rast, 
če bi učiteljica obvladala temeljne principe pe-
dagoškega minimuma: 1. Vreden si (na svojem 
področju); 2. Kar zmoreš, to moraš; 3. Nikar se ne 

boj, saj sem s teboj! Ko bi se zazrla v moje pisanje, 
bi z naravno logiko vendarle lahko ugotovila, da 
ne pišem nalašč narobe. Če so srednje črtice N-ja 
zdaj v eno smer, zdaj v drugo in če jaz ob tem ves 
vesel pričakujem, da me bo pohvalila (ker napa-
ke resnično ne vidim), je s pozicije močnejšega 
najmanj primerno ‘pohoditi’ nemočnega otroka. 

Kaj bi takrat potreboval? Preproste besede:  
»O Karli, ti pa nimaš prostorske predstave!« in 
potem takoj, da se ne bi prestrašil: »Nič hudega!« 
In ker govorijo principi pedagoškega minimuma 
o pozitivnem pristopu, bi učiteljica hitro dodala: 
»Veš Karli, ti si čudovit otrok. Toliko vsega zmoreš.« 
In ker bi vedela, da človeka ne vrednotimo z bese-
dami splošnosti, pač pa v konkretnih vrednostih 
njegove osebnosti, bi konkretizirala posamezne 
odličnosti moje osebnosti: »Ti si izjemno dober v 
pozornosti, odličen si v pripovedovanju zgodb ...« 
– naštela bi vsaj deset mojih vrednosti (žal vam 
jih ne morem našteti, ker mi jih ni še nihče pove-
dal – naši medsebojni odnosi še vedno slonijo na 
odkrivanju, kje nismo, namesto na ozaveščanju in 
utrjevanju, dograjevanju dobrega). Potem bi še 
dodala: »Veš, vsak izmed nas je ponekod dober, 
ponekod pa se moramo malce bolj ‘pomatrati’.« 
In, da bi ne mislil, da sem samo jaz nemočen, bi mi 
zaupala: »Veš, tudi meni ne gre ...« in bi mi naštela 
nekaj svojih področij šibkosti. Tako bi se v svoji re-
sničnosti (predvsem nebogljenosti) ne čutil sam. 

To, kar bi si želel v svojem otroštvu, je sporoči-
lo najbližjih, predvsem tistih, ki so me učili, da je 
normalno, da sem prav v realnosti (ne idealnosti!) 
svoje osebe vreden in kot poseben pomemben. 
In želel bi si, da me v moji nemoči ne bi puščali 
tako zelo samega, da bi se mi kot sočutni pridružili 
tudi v razkritju svoje celovite resničnosti: na eno 
stran smo, na drugo pa nas je manj. V tem je naša 
‘čudnost’, a prav zato tudi čudovitost in čudežnost. 

Ključne besede: šolstvo, ustvarjalnost, otroci, izo-
braževanje, vzgoja, samopodoba



8

dr. Lučka Kajfež Bogataj
Rezervnega planeta nimamo – kako preživeti na Zemlji, ki ne raste

Uvod 
Še pred dobrimi dvesto leti je bilo človeštvo do-
kaj nebogljeno. Pridelovanje hrane je ljudem vze-
lo ogromno časa in življenjski slog je bil v primer-
javi z današnjim izrazito skromen. Povprečna pri-
čakovana življenjska doba je znašala le malo nad 
štirideset let in vsak deseti novorojenec je umrl 
še kot otrok. Le redki izbranci so bili izobraženi, 
še manj jih je potovalo po svetu. Antropogeni 
vpliv takratne milijarde ljudi na stanje planeta je 
bil praktično zanemarljiv. Danes pa je človeška vr-
sta globalna sila na našem planetu. Želja vse več 
ljudi po nenehni gospodarski in materialni rasti 
ne upošteva dejstva, da imamo na voljo ome-
jene, torej končne in neobnovljive naravne vire. 
Živimo na planetu, ki ne raste! Zato človeštvo že 
globalno vpliva na okolje in stabilnost planeta. 
Posledice našega ravnanja se namreč čutijo ne 
le v lokalnem okolju, ampak celo na obeh polih. 
Hote in nehote nenehno spreminjamo celotno 
življenjsko okolje, od kopnega, morja, zraka do 
biosfere. Ti posegi povzročajo globalne, težko 
rešljive in povrhu vsega še med sabo povezane 
okoljske probleme. Te pogosto namenoma pre-
zremo, saj nam napredek znanosti in tehnologi-
je daje varljivi občutek moči. A v resnici smo še 
vedno, kot tudi druga živa bitja, le sestavni del 
zemeljske narave. Kakovost našega življenja in 
obstoj človeške vrste na dolgi rok sta popolnoma 
odvisna od nemotenega delovanja ekosistemov. 
Brez raznolikosti vrst in delujočih ekosistemov ne 
bi imeli dovolj pitne vode, ne bi bilo ne opraše-
vanja ne kmetijstva, večine zdravil, uravnavanja 
vremenskih vzorcev in naravnega čiščenja naših 
odpadkov. Čeprav je vpetost v naravno okolje te-
melj našega življenja na Zemlji, se pomembnosti 
tega premalo zavedamo in zato živimo v najbolj 
nevarnih časih za ta planet. V tem trenutku smo 
zmožni ta planet uničiti, nismo pa zmožni z njega 
oditi in narediti kolonije na nekih drugih planetih. 
To preprosto pomeni, da človeštvo nima rezerv-
nega planeta – še najbolj premožni ga nimajo, 
nihče ga nima ...

Poti v prihodnost
Ideje o Zemlji, ki ima omejene naravne vire in 
sposobnosti prilagajanja, segajo v leto 1972, a do 
zdaj politika in gospodarstvo omejenosti planeta 
nikoli nista upoštevala. V zadnjih petdesetih letih 
z vidika resnejše obravnave okolja in trajnostnega 
razvoja torej nismo prišli tako rekoč nikamor. Do 

1970-ih let je namreč veljalo, da meje rasti ne ob-
stajajo. V 1980-ih je začelo veljati mnenje, da meje 
sicer obstajajo, a so daleč v prihodnosti. V 1990-
ih se je govorilo, da so meje rasti že bližje, a niso 
pomembne, ker jih bodo uravnali trgi. Na začet-
ku novega tisočletja je sledilo grenko spoznanje 
o tem, da tržno gospodarstvo ne deluje, vendar 
spet z optimističnim zaupanjem, da bodo nadalj-
njo rast omogočale nove tehnologije. Leta 2012 
se je pojavila ideja, da nam bo nove vire za rast 
dalo zeleno gospodarstvo. A zeleno gospodar-
stvo naj bi delovalo v smeri zelene rasti, še vedno 
ne upoštevajoč zmogljivosti planeta. Istočasno so 
se pojavile ideje o novem modelu krožnega go-
spodarstva, ki dandanes postajajo vse glasnejše.

V modelu krožnega gospodarstva so izdelki in 
storitve skrbno zasnovani tako, da omogočajo 
kroženje materialov in ohranjajo dodano vre-
dnost, kolikor dolgo je to le mogoče. Znotraj 
gospodarstva ostajajo tudi potem, ko material 
ali izdelek doseže konec svoje življenjske dobe. 
Spreminjanje odpadkov v vir je za krožno go-
spodarstvo ključnega pomena: preko predela-
ve, ponovne uporabe in recikliranja morajo od-
padki ene industrije postati vhodni material za 
drugo. Poleg recikliranja je ključen tudi spreme-
njen način načrtovanja produktov, upoštevanje 
omejenosti virov in s tem povezanih stroškov. 
Pomembno je oblikovanje, ki naj omogoča na-
domeščanje posameznih komponent izdelka z 
novimi, za nadgradnjo, čim daljšo dobo uporabe. 
To omogoča različne vire zadržati v potrošnem 
ciklu čim dlje. 

Model krožnega gospodarstva pa hkrati pomeni 
tudi ogromne spremembe v miselnosti in vredno-
tah ljudi. Krožno gospodarstvo prinaša osredoto-
čanje na storitve, ne na produkte. Na souporabo, 
ne na posedovanje. Sliši se utopično, pa vendar v 
EU nekatere države že razmišljajo o zakonodaji, ki 
bo spodbujala inovacije, boljše oblikovanje proi-
zvodov in ki bo usmerjala obnašanja porabnikov 
in ustrezne poslovne modele. Optimizem vzbuja 
tudi dejstvo, da so »mini« primeri krožnega go-
spodarstva že dolgo med nami. Ali ne delujeta 
ravno dejavnost in organiziranost knjižnic po 
modelu krožnega gospodarstva? Ljudje si želimo 
branja in užitkov ob njem, fizično posedovanje 
knjige je ob tem drugotnega pomena.
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Sklepne misli 
Čas življenja prek svojih zmožnosti, od naravnih 
virov, sposojenih od prihodnosti, se mora končati 
čim prej. A sprijazniti se s tem spoznanjem je tež-
ko. Enako težko, kot so se v Kopernikovih časih 
sprijaznili s tem, da Zemlja ni središče vesolja. Po-
dobno težko, kot z Darwinovim spoznanjem, da 
je človek le še ena živalska vrsta več. In podobno 
težko, kot se je sprijazniti s Freudovo ugotovitvijo, 
da človeški um ni povsem racionalen. 

Pomembna sestavina sprememb, ki so potreb-
ne, je spreminjanje svojega življenjskega sloga 
in miselnosti. Nesmiselnost nenehne zahteve 
po rasti preoblikuje tudi naša življenja. Vsak me-
sec v evropskem povprečju vsak od nas porabi 
vsaj tono surovin in ustvari skoraj pol tone od-
padkov. Vsak dan presedimo od pet do deset ur 
pred raznimi ekrani, v povprečju na dan pošlje-
mo 25 elektronskih sporočil, vsak sedmi pa po-
rabi dnevno precej časa na družabnih omrežjih. 
Človeštvo vsak dan naloži na splet pol milijarde 
fotografij in vsako sekundo za 22 mesecev video 
vsebin. Živeti bi morali vsaj 60 milijonov let, da 
bi si ogledali večino prispevkov, ki so ta trenu-
tek na svetovnem spletu. Podobno nesmiselno 
je pohlepno kopičenje materialnih dobrin. Tudi 
za ljudi s po več hišami, stanovanji in avtomobili 
ima dan le štiriindvajset ur. Evropski avto zato kar 
92 odstotkov časa svojega življenjskega kroga 

preživi na parkirišču. Nenehno trošenje je znak, 
da nam nekaj manjka in da za svoje zadovoljstvo 
potrebujemo zunanje vzgibe. In pri tem se hitro 
ujamemo v zanko. Z večjim trošenjem se hkrati 
povečujejo tudi naša pričakovanja in želje. Zato 
potrebujemo vedno več, da bi ostali na isti ravni 
zadovoljstva. Več kot torej imamo, več potrebuje-
mo, zato moramo tudi več ali vsaj ves čas delati. 
To seveda izkorišča obstoječi gospodarski sistem, 
ki nas potem zlahka bombardira z vsemi možni-
mi izdelki, ki so potrebni za popolno srečo. 

Prvič v zgodovini človeške vrste bo treba iskati 
rešitve v okviru omejitev, zmogljivosti bogatega, 
a končnega planeta. To bomo dosegli le, če nam 
bo uspelo najprej korenito spremeniti vodilne in-
štitucije ter prevladujoče prakse, tehnologije, po-
litiko, življenjski slog in miselnost. Nujen je upor 
stališčem sedanjega gospodarskega in politične-
ga sistema, ki je zasvojen s količinsko rastjo, zani-
ka pa posledice v okolju in ne upošteva omejitev 
naravnih sistemov. Na planetu, ki ne raste, lahko 
namreč rastemo še drugače – v znanju, spretno-
sti, umetnosti, kulturi, športu, kakovostnih med-
sebojnih odnosih in ne le v materialnem smislu. 

Ključne besede: planet Zemlja, ekologija, naravni 
viri, klimatologija, količinska rast, krožno gospo-
darstvo
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Zgodba o lepoti, ki vabi, da bi plesala z nami

1 Velikokrat, zlasti še odkar sem z družino 
ponovno obiskal Auschwitz, se sprašujem, ali lah-
ko zgodbe pomagajo preživeti? Lahko pesmi po-
magajo preživeti? So pomagale preživeti vojakom 
na Soški fronti? So pomagale preživeti zaporni-
kom in zapornicam v Auschwitzu? So pomagale 
preživeti oblegancem v Mosulu in Palmiri?

Edith Stein, filozofinja in redovnica karmeličanka, 
je v enem zadnjih pisem, ki ga je še lahko poslala 
sestri prednici iz koncentracijskega taborišča We-
sterbork pred deportacijo v Auschwitz, zapisala: 
Tukaj je tako veliko ljudi, ki potrebujejo ne-
kaj tolažbe, in pričakujejo jo od nas, sester. 
(Stein 2013: 138)
 
Ne govori o poeziji ne o glasbi ne o zgodbah, 
govori o »nekaj tolažbe«, ki jo potrebujejo ljudje 
v veliki stiski. In tolažbo pričakujejo od sester, ki 
lahko tolažbo posredujejo drugim iz lastne vere. 
Samo mislim si lahko, da je bila tolažba Edith Ste-
in, da je njena smrt smiselna, in da v njej ne bo 
ostala sama.

Pa umetniki? Slikar Zoran Mušič in pisatelj Boris 
Pahor sta preživela koncentracijska taborišča, 
francoski skladatelj Olivier Messiaen se je živ vr-
nil iz nemškega taborišča za vojne ujetnike, Izet 
Sarajlić je pisal pesmi sredi obleganega Sarajeva. 
Jim je pomagalo preživeti slikanje, zapisovanje 
tesnobe in upanja, skladanje? 

To lahko le ugibamo. 

Da bi (tudi ali pa zlasti) umetniško izražanje in 
želja, da svoje umetniško sporočilo prenesejo 
drugim, lahko imela vpliv, da so preživeli, izražajo 
besede avstrijskega psihologa in psihiatra Viktor-
ja Frankla, ki je tudi sam preživel tri koncentracij-
ska taborišča. 

Po lastni izkušnji in sklicujoč se na ugotovitve 
vojaških psihologov pravi, da imajo mnogo več 
možnosti za preživetje tisti, ki so osredotočeni 
»na cilj v prihodnosti, na smisel, ki ga je še vredno 
uresničiti v prihodnosti« (Frankl 2016: 30). Preži-
veti jim pomaga »volja do smisla«, kot to imenuje 
sam. Obenem pa tudi:
Bolj ko je pri posamezniku živ občutek odgovorno-
sti, toliko bolj je posameznik imuniziran na kolektiv-
no nevrozo, na nevrozo mas in eksistenčni vakuum.
(Frank 2016: 26)

dr. Peter Svetina
Literatura, zrak in voda: a literatura pomaga preživet?

2 Eden pomembnejših sodobnih poljskih 
pesnikov, Adam Zagajewski, je nekoč pripomnil, 
da brez izkušnje holokavsta ni dobre literature. 

Če interpretiramo njegovo misel metaforično (če bi 
jo vzeli dobesedno, bi to pomenilo, da je dobra li-
teratura nastajala samo v drugi polovici 20. stoletja, 
kar pa ne more biti res), to pomeni, da brez globoke 
in resnične izkušnje ni dobre literature. 

Zdravnik Ivan Ramšak mi je nekoč kot laiku razla-
gal, kakšne vrste živčnih sistemov imamo ljudje: 
živci so kabli, po katerih teče električni signal, ti 
kabli pa imajo lahko debelejšo ali tanjšo izolaci-
jo. Ljudi, ki imajo debelo živčno izolacijo, zlepa kaj 
čustveno ne premeče. Ljudje s tanjšo živčno izola-
cijo pa so občutljivejši, odzovejo se že na zelo bla-
ge dražljaje, intenzivnejša čustva lahko take ljudi 
dodobra zdelajo. Za umetnike pregovorno velja, 
da so zelo senzibilni, mnogokrat preveč. Zato si 
(morda preveč poenostavljeno) predstavljam, da 
imajo senzibilni ljudje, med njimi umetniki, to dru-
go, senzibilnejšo vrsto živčnega sistema. Globoke 
izkušnje pri tovrstnih ljudeh najbrž ni težko spod-
buditi: izkušnje miru, zapuščenosti, strahu, veselja, 
groze, prizadetosti, obupa, nemoči, razposajeno-
sti. Če se ta izkušnja ne predela, človek zboli.

Umetniki imajo praviloma privilegij, da to izku-
šnjo lahko predelajo ali vsaj predelujejo tako, 
da jo umetniško izrazijo. Privilegij pravim zato, 
ker imajo možnost globoke in resnične izkušnje 
izražati, artikulirano izražati. Ampak včasih, zlasti 
pri tistih, ki so preživeli taborišča in zapore, je ta 
privilegij lahko pošasten. 

3 Knjigo Kako zorijo ježevci nemara po-
znate. Ob ježevcu Helgeju in ježevki Nikoziji v vr-
sti zgodbic nastopa ekipa živalskih likov s svojimi 
imeni in značaji. Ustvarjajo si življenjsko okolje, ki 
ga kritike in mnenja literarne zgodovine, kolikor 
sem z njimi seznanjen, označujejo večinoma z 
oznakami: nonsense, humor in podobno. 

Sam o svoji literaturi nerad govorim, ker do nje 
nimam nobene distance. Tukajle bom napravil 
izjemo, ker sem bil za to izrecno naprošen.

Ko začne literarno besedilo nastajati, se vanj vple-
tajo vsakdanje reči: doživetja, podobe, ljudje s 
svojimi značaji, občutki veselja, občutki tesnobe, 
vse to. 

o 
le

po
ti
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Kdor ob branju Ježevcev sam pri sebi ne bo le 
potrjeval podobe vedrine, ki so jo označili drugi, 
bo mogoče opazil, da vsi liki v knjigi niso samo 
zabavni, čeprav na prvi pogled tako mogoče de-
lujejo. 

Vidra Angelca ne ve, v katero smer naj se odpra-
vi, da bo prav, ne zna se odločati, je v precejšnji 
stiski. 

Lenivca ne vesta, kdo sta, iščeta svoji imeni. Kdor 
išče svoje ime, išče svojo identiteto. 

Ozelot Valerijan ni sposoben komunikacije, ves 
čas ponavlja svoja dva stavka, ne glede na to, kaj 
mu sogovornik pripoveduje.

In čriček Genadij se, čeprav najbrž smešen s pla-
valnimi očalci, zakotali po hribu in pade v globo-
ko senco:
»Na pomoč! Na pomoč!«
Glas prihaja iz košate borove sence. 
»Na pomoč!«
Nikozija, ki se sprehaja po gozdiču, zleze pod ja-
smin.
Genadij je. /.../
»Zakotalil sem se,« pripoveduje Genadij, »zakota-
lil sem se. Hotel sem pomendrati breze in borovce 
in vse.«
»To je bilo najbrž hudo,« reče Nikozija.
»Hudo,« reče Genadij, »hudo.« /.../
»In potem sem padel. Tako zelo globoko! V naj-
globljo senco sem padel! Več, kako ... kako globo-
ka je bila!«
(Svetina 2015: Globoka senca)

Je kdo že videl globoko borovo senco? Ali globo-
ko senco jasmina, ki cveti s snežno belimi cveto-
vi? Jaz ne. Borova senca je migotava, senca jasmi-
na vsa optimistična zaradi beline cvetov.

Ilustracija, ki jo je Damijan Stepančič naslikal 
zgodbici, prikazuje veliko temno senco, ki deluje 
kot ribnik, in znotraj plava krokodil. Ne da bi se 
sploh kaj pogovarjala, je Damijan Stepančič razu-
mel, da tu ne gre za senco, ki jo mečeta drevo in 
grm, ampak da gre za duhovno senco, globoko 
duhovno senco, v katero je padel čriček Genadij. 

Tem likom je kot protiutež postavljen Helge, ki 
z voljo, zdaj bi rekel »z voljo po smislu« (čeprav 
Frankla takrat, ko sem Helgeja pisal, še nisem 
bral), išče v vsem dobro, lepo in zanimivo. Ampak 
tudi on se mora kdaj izplesti iz čudnih misli.

Nekateri literarni liki in njihove prigode v zbirčici 
Kako zorijo ježevci so ustvarjeni kot metafore ob-
čutkov, ki so se me močno dotaknili. Nikakor ne 
samo metafore svetlih in veselih občutkov, am-
pak tudi občutkov velike tesnobe, ki se skrivajo 
za humorjem. 

4 Naj poskusim pripeljati skupaj, kar sem 
morda z nejasnimi namigi in morda zato navi-
dez nepovezano govoril do zdaj. V podobah, ki 
mogoče niso na prvi pogled prepoznavne, lite-
rarno (umetniško) delo upodablja in izreka zelo 
globoke stiske, zelo kristalna veselja, zelo temne 
tesnobe, zelo spokojen mir. Njihovo zapisovanje 
in izrekanje je avtorjeva odrešitev, to je njegova 
»volja po smislu«, namreč da se bo z izrekanjem, z 
upodabljanjem lahko odrešil bremena. In čeprav 
bralec ali gledalec ob gledanju slike ali ob branju 
zgodbe lahko reflektirata lasten odnos do sveta 
oziroma lahko poglabljata uvid vase in v svet, 
dvomim, da bi jima literatura ali slika ali glasba 
pomagala preživeti v zares ekstremnih življenj-
skih okoliščinah, lahko sta tolažba, ne vem pa, ali 
sta lahko zrak in voda. Občutek imam, da lahko 
zgodba, slika, pesem in melodija v zares hudih 
preizkušnjah pomagajo preživeti (le) tistemu, ki 
jo izreka, upodablja, zapisuje – njemu/njej je iz-
rekanje za lastni obstoj tako temeljnega pomena, 
kot sta mu pomembna zrak in voda. 

Viri:
•	 Viktor E. Frankl: Der Wille zum Sinn. Bern: Hogrefe, 

2016.
•	 Edith Stein: Aus der Tiefe leben. Ur. Waltraud Herbstri-

th. Kevelaer: Topos, 2013.
•	 Peter Setina: Kako zorijo ježevci. Dob pri Domžalah: 

Miš, 2015.

Ključne besede: mladinsko leposlovje, logoterapi-
ja, zgodbe, mladinski pisatelji, Viktor Frankl (1905–
1997)
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Tjaša Koprivec
Orm ali kako vselej spet iščem srebrni pramen

Kaj se mora primeriti, da plameni sveč divje za-
plapolajo? Da neurejeni svežnji zletijo v zrak? Da 
vrela tekočina bralske slasti zaledeni kri v žilah? In 
kako napraviti, da bo radovedje plavalo na brbo-
tajoči gladini in vsled neznanskega razkošja skriv-
nosti ne bo jenjalo? 

Vidimo jo – bukvožerko, ki se izdaja za knjiž(ev)
no urednico. Vidimo jo, kako si oblizuje prste. Naj 
bo soparno topla noč, naj bo dan, ki ga, zaprta 
v prastari katakombi, ni srečala, dokler se nanj 
ni sesedel mrak – ona nenehno lista. Njen svet 
je najgloblja jama; vanjo kakor uročena lovi gor-
ke žarke zgodbarskih umetnij in v svoje posode 
uliva breztelesno občestvo književnosti. Natan-
ko tako. Knjižna lovka je. Svojevrstna sestavljena 
življenjska oblika, ki bi iz sebe iztrgala grozotni 
krik, ako bi ji odtegnili šelestenje knjižnih strani. 
Dobrohotna je, in vendar malce nevarna, zakaj 
ko okusi ravno prav praženo zgodbo, se je ne bo 
mogla prenajesti. Njeni jadrovini prav lahko grozi, 
da se bo strgala, a spet in spet jo bo opaziti, kako 
med silnimi tokovi poplesuje kot meduza. Trdo-
živa je. Trenutno obleganje pisem, ki ponujajo 
sveže izpovedi, je ne izpodje. Jeziki, ki nekolikanj 
strupeno izlivajo žolč, ker jih je prijazno zavrnila, 
ji ne pridejo do živega. Zahomotano sedi v nasla-
njaču in sreba sirenske duhove najveličastnejše 
proze za mlade pod svobodnim soncem. Si mo-
rete misliti? Kakšen blagoslov!

Ob pravkaršnji pomisli se radoživo zahihita. Da, 
že ničkolikokrat se ji je zgodilo, da je v neneh-
nem pogonu iskateljstva trknila ob knjigo, ki jo je 
vztrajno premetavala po hodnikih sijajne umišlja-
ve, vse dokler ji skrbni sopotnik v uho ni zašepetal 
»Kosilo je na mizi« ali »Zamudila boš sestanek«. Le 
kako zameriti ekscentrični duši, ki ne goji slabih 
namer? Njena oblika je nadvse zapleten sistem 
kompozicij. Vanj vstopajo nadstropja pripovedi, 
ki se niso zbale praznega prostora, in pisav, ki 
so ustoličile lasten jezik. Nato se pomenkujejo v 
škropotu bitij in pokrajin in si svetijo z baklami. 
Baklami najčistejšega orma. Toda kaj je orm? 

Čisto zares: kaj je orm? Nekakšna skrivnostna sila, 
ki naj bi preplavila nekatere književnike v trenutkih 
največjega navdiha. Walter Moers se ta hip ugri-
zne v spodnjo ustnico. Zanesljivo sluti, da se (od 
ganotja) zasolzenih oči spominjam majestetične 
plovbe, ki me je dostavila pod obok Mesta sanja-
jočih knjig. Pri ormu, bilo je nepozabno! Čemu, 
vprašate? Naj poskusim: bilo je pretresljivo dobro! 
Toda kaj? Vnetljiva zgodba, ki je napenjala vprege 
in storila, da sem se sem in tja stresala v hihotu, 
njen silni veter, ki ni skoparil s prifrknjenimi značaji 
in prečudovitimi maščobnimi gubami literarnih 

domislic. Prihajale so glavne jedi, druga za drugo, 
in vse po vrsti so tako zelo teknile. Kako naj še po-
jasnim? Brala sem knjigo in v istem sanjala o njej. V 
prostorčasju se je vse zgodilo hkrati. Ta knjižni stroj, 
blesteča umetnina, je moral brati sleherniku ne-
razložljive rune, pa vendar je v spoju nagonskega 
ustroja, se zdi, sestavil prav nič dolgovezne razvoj-
ne poti in dih jemajoče napetosti, ki so se spogle-
dovale z nepreštetim literarnim gradivom. Oblekla 
sem si škrlatno ogrinjalo in osuplo strmela v mi-
selno dediščino pisateljskega genija. Koliko orma!

Ko bolje pomislim, je precej preprosto. Kako vem, 
da bo pohod na bukvomansko vzpetino zmago-
slaven? V glavo mi bušne kri, kolena se zmehčajo, 
polasti se me nenavaden nemir, v žilnih strugah 
zapolje nejasno hrepenenje. V trenutku zmorem 
odložiti sleherni opravek in se odgnati v neznano. 
Zdi se, kakor da me je oplazil tanek, nežen pra-
men, ki ga more videti le notranje oko. Tedaj mo-
ram globoko vdihniti, srh me spreleti, občutek, ki 
me prežame, je mogočen, silovit. To je odtenek, 
ki ga morem ovohati. To je srebrni snop. To je sre-
brni pramen. Da nisem pri pravi? Oh, nikar tako. 
Tisti, ki je srečal Ruma, nepreklicno ve, da govo-
rim v imenu in za račun resnice. In ko pompozno 
oznanim, da more književno delo prebuditi ču-
stvo nebrzdanega vnaprejšnjega veselja, slutnjo, 
da se pripravlja nekaj prav res fantastičnega, in da 
sta bralčevi ostroumnost in tankočutnost takrat 
in tam neogibni sopotnici, se iz srčnega satovja 
pocedi gosta kaplja čiste sreče. Takšne knjižne 
velikanke privoščim napetim opnam mlade ra-
dovednosti, nak, radovednosti – in pika. 

Nam, knjižnim lovkam, grozi mnogokaj. Na naše 
glave razpisujejo bajne nagrade. (No, morda le za 
vzorec pretiravam.) Lepijo se nam za pete. Oblju-
bljajo nam najredkejše, nadragocenejše rokopise, 
ki naj bi jim posvetile ljubeznivo skrb. (To pa drži.) 
In vendar od radosti cvileč šelestimo, le kadar 
maloštevilnim med njimi (pa smo spet tam!) bu-
kimistični ormometer izmeri nezamisljivo vroče 
vrednosti, celo tako vroče, da alkimistične baterije 
pregorijo! Pozabite na šund, kramo, štanc! Knjige, 
o katerih pišem, so velikansko kraljestvo. Kralje-
stvo svobode in svobodoumnosti. Čarobna de-
žela v najlepših urah svojega življenja. Ob njih se 
kodra drevje, kali značaj, hlapi somrak nestrpnosti. 
Vsled njih se redčijo neskončno samotni spreho-
di nerazumljenosti in (samo)pozabe. Zavoljo njih 
zmoremo dejanja, ki se zoperstavljajo slepomiše-
nju in duševni podjarmljenosti. To je kraljestvo, v 
katerem ne gojimo objestnosti in prav zanesljivo 
ne šilimo železnih puščic. Kako nasprotno! Pod 
tem kosom neba postavljamo trdnjave pameti 
razuma in (še nekaj raje) pameti duha. 
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Zatorej vi, ki veste, da orm obstaja, povejte, prosim: 
mar ni v plamenu, ki odganja iz literarne poslastice, 
nekaj večnega? Ali ni še in še mikavno kukati v naj-
odročnejše kotičke domišljije, ali se ne počutite sko-
raj zunajzemeljsko, ko se zgodba tako briljantno se-
stavi, da bi iz nje najraje izklesali zvezdno abecedo? 

Naj velja, bukvožerka in knjižna lovka pokorno 
priznam, da imam pluskvamperfektno službo, 
kajti v amfiteatru življenja je tako lepo sanjati. 

Sanjati o trepetu visoko v zraku. Se krepiti in vse 
močneje svetiti. Se izgubljati v blodnjaku barva-
stih prog. Raziskovati s mistiskopom. In vseskozi, 
ves čas, prav vsak (ali skoraj vsak) trenutek misli-
ti srebrni pramen ... Drži in ne spusti, mislim in 
iščem ga vselej spet. 

Ključne besede: mladinsko leposlovje, uredni-
ki, bralci, kakovostno leposlovje, Walter Moers 
(1957–), mladinski pisatelji, navdih

Peter Škerl
V labirintu ilustracije

Na likovni svet gledam skozi določeno prizmo 
izražanja. Zame je to svet hrepenenja po brez-
skrbnosti otroštva, iskanja varnosti in hotenja po 
ponovnem srečanju in oživljanju pristnega. Raz-
veseljujejo me drobne stvari, utrinek trenutka, de-
tajli, ki štrlijo iz celote. Pogled skozi moje okno je 
pogled odraslega otroka, ki se prepleta s čustvo-
vanjem – je razumevanje življenja, ki ga v malih 
podobah odkrivam za velika življenjska vprašanja. 

Pri snovanju podob sem temeljit, ne vem točno, kaj 
bo nastalo, poskušam pa se zamisli čim bolj pribli-
žati. Ne zanima me površina, ampak plast pod njo. 
S postavitvijo trdnih temeljev je natančnost v po-
drobnostih detajlov smiselna. Literarna klasika me 
od nekdaj privlači ravno zaradi svoje večplastnosti. 

Knjižna ilustracija združuje oboje: literaturo in li-
kovno umetnost, ki se prepletata v enovito delo. 
To se odraža v premikanju mej znotraj navede-
ne likovne zvrsti ter tudi v opozarjanju na njeno 
enakovredno vlogo znotraj umetniškega dialoga 
v splošni popularizaciji tovrstne produkcije.

Pogled na slovensko ilustracijo in njene avtorje se 
je v zadnjem času precej spremenil tudi po zaslu-
gi Slovenskega bienala ilustracije. Torej se zadnji 
dve desetletji z ilustratorji in njihovim ustvarjal-
nim delom ukvarja vrsta preučevalcev, ki selek-
cionira predložena dela in izbere najboljša. Ilu-
stratorji smo ne samo v knjižni produkciji, ampak 
tudi preko bienala, dosegli pomembne uspehe, 
ki so prepoznavni v javnosti. Nagrade in priznanja 
na bienalu so sodelujočim ilustratorjem velikega 
pomena za njihovo nadaljnje ustvarjanje.

Močvirniki
Pri nastajanju ilustracij sem se posvetil predvsem 
študiju umestitve jakosti svetlobe pri posameznih 
prizorih. Celovitost sem dosegel s posebej dovr-
šenim in ubranim koloritom. Priznam, da sem se 
pri ustvarjanju teh ilustracij z veseljem vrnil v ob-
dobje svojega otroštva, v katerem sem se učil od 
narave, spoznaval njene skrivnosti in živa bitja v 

njenem naročju. Gozd, blizu katerega sem bival 
kot otrok, mi je odpiral vrata spoznanj, ki so mi 
zdaj kot slikarju še kako pomagala. Počlovečeni 
živalski liki, največkrat iz sveta žuželk in dvoživk, 
so bogati in slikoviti junaki, ki nastopajo suvere-
no. Vsekakor brez neizčrpne domišljije in smisla za 
pravljičnost ne bi uspel ustvariti tako prepričljivih 
in mikavnih podob. Zvesto sem sledil besedilu in 
ga upodobil z vso svojo ustvarjalno občutljivostjo. 
V njih je dejansko čutiti globoko spoštovanje na-
rave in tistih malih bitij, ki postanejo občudovanja 
vredne »osebe«, postavljene v povsem specifično 
okolje, ki izvira iz domišljijskega sveta. 

Dvostranske in tudi enostranske ilustracije upoda-
bljajo vsako zgodbo z vsemi podrobnostmi malih 
živali, v razkošnih močvirnih prostorih so same po 
sebi duhovite v spogledovanju s človeškimi ose-
bami. Moj namen je bil dosežen, saj za ogled ce-
lotne ilustracije mine toliko časa ali celo več, kot 
traja branje posamezne zgodbe! Toliko je namreč 
podrobnosti in domislic, podobno kot v besedilu. 

Knjiga je lahko v estetski užitek tako zahtevnim 
sladokuscem kot začetnim bralcem. Zdi pa se 
tudi idealna knjiga za družinsko branje, kjer tako 
odrasli kot otroci uživajo v besedilu in ilustraciji. 
Zelo primerna je za branje v nadaljevanjih, saj se 
zgodbe nizajo povezano, obenem je vsaka zase 
zaključena. Ne gre namreč za otroški roman, kjer v 
začetku bralca strastno zanima, kaj se bo zgodilo, 
kako se bo zgodba razpletla in kakšen bo konec. 
Zgodbe spodbujajo branje, ki nudi estetski užitek 
v podrobnostih dogajanja med literarnimi junaki 
vsakdanjika ... da, Močvirniki nudijo bralne užitke.

Svoje izkušnje sem torej strnil v žlahtno likovno 
izročilo z dodatkom osebne note. Zadnja leta me 
je naključje pripeljalo v odrasli svet ilustracije. Tej 
spremembi ni botrovala odločitev ali zavestna 
odvrnitev od ustvarjanja za mlajšo publiko, tem-
več sem v danem trenutku začutil, da je, tudi z 
uspešno realizacijo velikega projekta Močvirniki, 
čas za nove smeri neskončnega labirinta. 
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Živalska farma
Tako kot marsikdo sem tudi sam priznal aktual-
nost delu Georga Orwella, ki je v nekem drugem 
času in prostoru pričalo o življenju kot takem. 
Prvič sem se znašel v angažirani tematiki. Bližina, 
ki sem jo začutil, je bila nedvomno tista, ki mi je 
pomagala pri ustvarjanju sodobne vizualne rein-
terpretacije Orwellove basni.

Za razliko od zamolklega kolorita, skozi katerega 
sem raziskoval senčni svet podrastja in močvir-
ja, sem bil tokrat postavljen pred izziv črno-bele 
sheme. Tehnika tuša, od ekspresivnih gostih šra-
fur do kapljanja črnila po površini, mi je omogo-
čila ustvarjanje vizualno bogatih in zgovornih 
podob. Z ukinitvijo barve se odrekam dekoraciji. 
S kontrastom črnega in belega, svetlobe in sen-
ce, ne izključujem nians, tekstur in razslojenosti, 
temveč poudarjam ekspresijo prav zato, da bi iz-
postavil razpon čustev. To, kar vidimo v Živalski 
farmi, ni več senčni svet živali, ampak svet senc, 
ki poprimejo groteskno ali grozljivo podobo le 
toliko, da jih uzremo, preden se razblinijo. Rdeča 
barva, ki jo dodajam prizorom ob prvem znaku 
nasilja, nelagodje le še stopnjuje. Slednja skozi 
zgodbo vstopa vse bolj agresivno, dokler v enem 
trenutku ne prepoji celotnega ozračja. Poglavja 
gradiram v prizore skozi zapolnjenost risarske po-
vršine. Tako na primer prizor boja med ljudmi in 
domačimi živalmi dobi skoraj apokaliptične raz-
sežnosti. Z ustvarjeno praznino v prizoru smrtnih 
obsodb nad lastno »vrsto« opazovalca iz varne 
razdalje povlečem v središče dogajanja. 

Četudi je zaključek knjige vse prej kot pozitiven, 
moje upodobitve pričajo o osvoboditvi izpod 
človeškega jarma, ne posedujejo pričakovanega 
zanosa živali, ampak so ravno nasprotno, tesnob-
ne. Žal živali vnaprej ne slutijo preoblikovanja 
družbene ureditve, v kateri bodo določeni akterji 
prevzeli vlogo bodočih krvnikov. Čutiti je apatič-
nost, ki je tako sorodna današnjemu času.

O kravi, ki je lajala v luno
Včasih zgodba dolgo zori v glavi, preden je pri-
merna za likovno zasnovno na papirju. Upodobi-
tev se lahko začne na različne načine, tokrat sem 
zgodbo z naslovom O kravi, ki je lajala v luno raz-
delil na tri dele, ki se med seboj prepletajo.

V tej razčlembi zgodbe sem pozornost bralca 
usmeril v stopnjevanje barvitosti ilustracij, ko iz za-
molklih tonov počasi odpiram svetlobo. V prvem 
delu sem z upodobitvijo črno-bele ilustracije pri-
kazal predzgodbo, ki govori o odločitvi krave, da 
zapusti kmetijo. Osrednji del zgodbe nadaljujem 
z nežnimi barvnimi toni. V stopnjevanju barv sem 
želel poudariti humor zgodbe, ki pod svojo lupino 
skriva prav nič humorno temačnost, vredno teme-
ljitega razmisleka ... Že z ilustracijo na naslovnici sli-
kanice nakazujem, da glavna junakinja ni običajna 

krava. Tako njo kot konja sem upodobil s precej po-
človečenimi značilnostmi, kar jima daje duhovitost. 

Zgodba govori o spoznanju krave, da zanjo na 
kmetiji ni več prostora, zato se usede na kolo in se 
poda na pot, kjer spozna prav posebnega konja; te-
daj se prične dogodivščina v dvoje ... Navidez pre-
prosta živalska zgodba se ne ukvarja zgolj s poseb-
no, malce trčeno kravo Mrvico, pač pa se preko nje 
na nevsiljiv način loti pomembne, a vendarle bolj 
redko izpostavljene teme (starostnikov in starosti).

Poglavitna odlika slikanice je celovit pristop, ki za-
gotavlja prepričljivost in homogenost pri nizanju 
dogajanj na dramaturški način. Naslikane podo-
be so realistične, torej takšne, kot so, brez odveč-
ne solzavosti ali olepšav. Like celo zagovarjam v 
njihovi plemeniti drži in človeški šibkosti! Po dru-
gi strani ima prav to izgubljanje v samih zgodbah 
med nenavadnostmi in nejastnostmi svoj čar, v 
katerem »posebnost« likov priklene nase in te ne 
spusti tudi takrat, ko že zaključiš z branjem ...

Butalci
Kot je znano, so Butalci ostra satira človeški ozko-
glednosti. Besedilo je zagotovo brezčasno, saj je 
in bo aktualno kljub svoji zavidljivi stopetdesetle-
tnici od njene prve izdaje.

Navkljub že obstoječim in zares mnogoštevilnim 
slikovnim interpretacijam v vseh dosedanjih izda-
jah, odkar je knjiga o Butalcih prvič izšla, sem se 
osredotočil zgolj na besedilo in odmislil vse do-
sedanje upodobitve. Misel, ki me je nagovarjala k 
novi interpretaciji likovnih podob, je bila od vsega 
začetka hkrati tudi močna želja, da postanejo po-
dobe bolj organsko povezane z besedilom. Brez 
kakršnega koli likanja sloga, brez omilitve butastih 
situacij, brez olepšav ali »prijaznih« barv. Osredoto-
čil sem se na detajle narisanih junakov, tu je risba 
glavno izrazno sredstvo. S kratkimi nekontrolirani-
mi potezami ustvarjam šrafure in teksture s širokim 
razponom gostot, ki učinkovito ponazarjajo naše 
čustveno doživljanje narisanega. Tendenca, da 
se z manj izrazi več, še dodatno pripomore k di-
namičnosti kompozicije narisanega kadra. Način, 
kako uporabljam besede in iščem izraze, vpliva na 
to, kako rišem. Napetost v likih in podrobnostih 
daje občutek nedotaknjenega, zavrača elegantno 
in voljno črto. Risanje je bilo odmik iz figurativne-
ga razmišljanja na raven drugih sestavnih delov in 
širokih možnosti interpretacije. Kombiniram raz-
lične stvari, vsakdanje pripetljaje, podobe iz knjig, 
časopisov in sanj ... Podobe v ilustracijah začenjajo 
izzivati nova vprašanja, se spraševati ob duhovi-
tih ponazoritvah v dotlej še neznanih pokrajinah. 
Skratka, talent ni vse, če je sploh kaj, se mora poka-
zati skozi čas in plodna tla domišljije ...

Ključne besede: knjižna ilustracija, ilustrator, ilustrira-
na zgodba, interpretacija literature, literarno besedilo
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Zgodba o resnici, ki bi nam rada stala ob strani

Kevin Brooks 
Mladih ne razvajajmo z lažnim upanjem

Svojo pisateljsko pot je avtor začel z romanom 
Martin Pujs (2002), ki je prejel nagrado Branford 
Boase 2003 in bil nominiran za Carnegie Medal. V 
slovenščino je bil preveden leta 2006 pri založbi 
Mladinska knjiga. MKL, Pionirska, ga je leta 2017 
uvrstila v seznam dobrega priporočenega branja 
za mlade. Njegov roman Lucas (2002) je leta 2004 
prejel nagrado North East Teenage Book. Reali-
stično-fantazijski mladinski roman iBoy je prejel 
nagrado Angus Book 2012, bil je med sedmimi 
nominiranci Deutschen Jugendliteraturpreis 
2012 in izbran za najbolj priljubljeno mladinsko 
knjigo na Nizozemskem leta 2012. V prevodu ga z 
užitkom berejo tudi slovenski mladi bralci, izšel je 
leta 2014 pri založbi Miš, leta 2015 pa mu je MKL, 
Pionirska, podelila znak za kakovost zlata hruška. 
Za Dnevnik iz bunkerja je avtor leta 2014 prejel 
prestižno nagrado Carnegie Medal za mladin-
sko literaturo. V slovenskem prevodu je izšel leta 
2016 pri založbi Miš, leta 2017 mu je MKL, Pionir-
ska, podelila znak za kakovost zlata hruška, prišel 
pa je tudi v najožji izbor za priznanje zlata hruška. 
V slovenščino je preveden tudi njegov fantazijski 
triler za odrasle Bitje (2007, Grlica).

Roman Dnevnik iz bunkerja je s svojim izidom 
dvignil precej prahu v Veliki Britaniji, zagotovo 
pa še več po tem, ko je prejel prestižno nagra-
do Carnegie Medal. Britanski The Telegraph (24. 
6. 2014) z očitki začenja že v samem naslovu, za-
stavljenem kot vprašanje, zakaj bi si kdo želel, da 
najstniki berejo takšne knjige, in nadaljuje, da gre 
za nevarno in nizkotno zgodbo, saj vsebuje teme, 
kot so odvisnost od heroina, poskus posilstva, 
mučenje in umor. 

The Guardian (24. 6. 2014) je v svojem pisanju o 
romanu bolj objektiven in bistveno manj nega-
tivno nastrojen, med drugim pa podaja tudi ute-
meljitev komisije, ki je roman nagradila. Komisija 
je poudarila, da je avtor v knjigi ustvaril povsem 
verodostojen svet s prepričljivo pripovedjo, ver-
jetnimi literarnimi osebami in pisanjem, ki izsto-
pa po svoji odličnosti. Helen Thompson, članica 
odbora za podelitev nagrade, pa se je številnim 
očitkom postavila v bran z izjavo, da je Dnevnik 
iz bunkerja »zagotovo knjiga, za katero bi se Car-
negie moral zavzemati – veličastno napisana, raz-
položenjska in dobro sprejeta pri bralcih«. 

Avtor je roman skušal izdati skoraj deset let, a 
so ga založbe vztrajno zavračale. V odgovoru na 
očitek, da knjiga ni primerna za mladostnike, saj 
nima srečnega konca, je poudaril, da so »mladi 

dovolj modri, da bodo prenehali z gledanjem ali 
branjem nečesa, kar jim ni všeč. Niso tepci«. Na 
slovesnosti ob podelitvi nagrade pa je poudaril, 
da »otrok – in še posebej najstnikov – ni treba raz-
vajati z zlaganim upanjem, da se vse vedno kon-
ča srečno. Želijo se poglobiti v vse vidike življenja, 
ne samo v enostavne stvari. Niso dojenčki, ne 
potrebujejo zagotovila, naj jih ne skrbi, da bo na 
koncu vse v redu, saj se popolnoma zavedajo, da 
se v resničnem življenju stvari ne končajo vedno 
dobro.«

Konec Dnevnika iz bunkerja presune v svoji neiz-
prosnosti: bunker bralec doživlja kot svet, ki ga je 
bog zapustil, odraščanje je soočenje z marsičem, 
toda predvsem s svojim koncem. Romana bralec 
ne doživlja kot kriminalno, družbenokritično bese-
dilo, ampak kot simbolno pripoved o bolečini odra-
ščanja. S tega vidika je možen samo takšen konec.
(Iz gradiva za medije, Bralnice po slamnikom, za-
ložba Miš)

Ključne besede: literarne nagrade, literarno vre-
dnotenje, zlate hruške, cenzura, literarne žirije, 
mladi bralci, odrasli bralci, večnaslovniška (cros-
sover) književnost, meje mladinske književnosti 

Članki v tujih revijah: 
•	 https://www.theguardian.com/books/2013/mar/23/

bunker-diary-kevin-brooks-review
•	 https://www.theguardian.com/books/2014/jun/24/

carnegie-medal-the-bunker-diary-kevin-brooks
•	 https://www.telegraph.co.uk/culture/books/10920101/

The-Bunker-Diary-why-wish-this-book-on-a-child.html
•	 https://www.dawn.com/news/1152069
•	 https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/

books/features/the-bunker-diary-should-books-ha-
ve-happy-endings-9560752.html o 
re
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Poslanica IBBY

Sponzor 2. aprila 2018, mednarodnega dneva  
knjig za otroke, je Latvijska sekcija IBBY, 
poslanico je napisala Inese Zandere,  
plakat je ustvaril ilustrator Reinis Pētersons. 

Majhno je v knjigi veliko
Ljudje težimo k ritmu in urejenosti, kot magne-
tna energija razporeja železne opilke v fizikalnem 
eksperimentu in kot v snežinki iz vode nastanejo 
kristali. V pravljicah ali pesmih so otrokom všeč 
ponavljanja, refreni in univerzalni motivi, saj jih 
lahko vsakokrat na novo prepoznajo – to so ele-
menti, ki urejajo besedilo, vzpostavljajo v svetu 
prečudovit red. Še vedno se spomnim, kako sem 
si kot otrok prizadevala za pravičnost in simetrijo, 
za enake pravice za levo in desno: če sem v ritmu 
tolkla po mizi, sem preštela, kolikokrat je zaigral 
vsak prst, da drugi ne bi bili užaljeni. Sprva sem 
ploskala tako, da sem z levo dlanjo udarjala po 
desni, toda potem se mi je zazdelo, da je to nepo-
šteno, in se naučila ploskati še drugače – z desno 
po levi. To nagonsko prizadevanje za ravnovesje 
je seveda hecno, a lepo kaže, da čutimo potrebo, 
da svet ne bi padel iz ravnotežja. Takrat sem imela 
občutek, da moram za to poskrbeti prav jaz. 

In tako tudi pesmi in zgodbe otroke pritegnejo 
zato, ker otroci čutijo potrebo po urejanju kaotič-
nega sveta. Iz nedoločljivosti vse teži k urejeno-
sti. Otroške pesmice, ljudske pesmi, igre, pravlji-
ce, poezija – vse te ritmično organizirane oblike 
otrokom pomagajo organizirati njihovo priso-
tnost v od njih mnogo večjem kaosu. Ustvarjajo 
intuitivno zavedanje, da je red v svetu mogoč in 
da je v svetu vsakomur odmerjeno točno dolo-
čeno mesto. K temu cilju vodi vse: ritmična or-
ganiziranost besedila, druga za drugo sledeče si 
črke, postavitev na strani, vtis knjige kot dobro 
strukturirane celote. Veliko se zrcali v malem, in to 
uresničujemo tudi v otroških knjigah, tudi če ne 
razmišljamo o Bogu ali o fraktalih. Otroška knjiga 
je čudežna sila, ki spodbuja veliko željo in zmo-
žnost otroka, da bi bil to, kar je. Vliva mu poguma 
za življenje.

V knjigi je majhno vedno veliko, in to takoj, ne 
šele na prehodu v odraslost. Knjiga je skrivnost, 
v kateri je mogoče najti tudi tisto, česar nismo 
iskali, ali tisto, česar sicer ne dosežemo. Tisto, če-
sar bralci določene starosti še ne morejo dojeti 
umsko, kot odtis vseeno ostane v njihovi zavesti 
in nanje vpliva, četudi ni povsem razumljeno. Sli-
kanica pa je lahko zakladnica modrosti in kulture 
tudi za odrasle – enako kot lahko otrok prebere 
knjigo, namenjeno odraslim, in v njej najde svo-
jo lastno zgodbo, prebere v njej nekaj o lastnem, 
komaj dobro začetem se življenju. Kulturni kon-
tekst nas oblikuje: položi temelje za vtise, ki bodo 
prišli v prihodnosti, pa tudi za preizkušnje, ki jih 
bomo morali prestati in ob tem ostati celi.

Otroška knjiga odraža spoštovanje do veliko-
sti majhnega. Je svet, ki se vsakokrat ustvari na 
novo, igriva in prelepa resnost, brez katere je vse, 
vključno z otroško literaturo, zgolj mlatenje pra-
zne slame.

Na kratko:
Zahvaljujoč knjigi se lahko otrok intuitivno zave-
da, da je svet lahko urejen in da se v njem najde 
posebno mesto za vsakogar. K temu cilju vodi 
vse: ritmična organiziranost besedila, druga za 
drugo sledeče si črke, postavitev na strani, vtis 
knjige kot dobro strukturirane celote. Veliko se 
kaže v malem, in to poustvarjamo v otroških knji-
gah. Knjiga je skrivnost, v kateri je mogoče najti 
tudi tisto, česar nismo iskali, ali tisto, česar sicer ne 
dosežemo. Otroška knjiga odraža spoštovanje do 
velikosti majhnega.

Prevedel: Jernej Županičpo
sl
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Inese Zandere, latvijska pesnica, pisateljica, knji-
žna urednica in zvesta sodelavka programov za 
promocijo branja, se je rodila leta 1958. Študirala 
je filozofijo in je avtorica več kot 30 otroških in 
mladinskih knjig, s prevodi v angleški, nemški, 
švedski, arabski in estonski jezik. V njenih knjigah 
se hecni literarni liki družijo z resnostjo in globino 
življenja ter mlade bralce spodbujajo k premi-
šljanju nekaterih težjih vidikov življenja. Njene 
pesmi, pravljice, igre in scenariji so navdihnili že 
več otroških animiranih filmov, gledaliških iger 
in oper. Inese Zandere so njene knjige prinesle 
že zavidljivo število literarnih nagrad – nagrado 
žirije za latvijsko otroško knjigo, letno latvijsko li-
terarno nagrado za najboljšo izvirno otroško knji-
go, kot tudi letno baltsko mednarodno nagrado 
Jānisa Baltvilksa za otroško literaturo in ilustracijo 
– za pravljico »Sestra in brat« (»Māsa un brālis«, 
2007), ki je bila uvrščena tudi na IBBY častno li-
sto 2008. Leta 2017 je Latvijska sekcija IBBY Inese 
Zandere nominirala za Andersenovo nagrado.

Reinis Pētersons se je rodil leta 1981, prva knji-
ga z njegovimi ilustracijami pa je izšla leta 2007. 
Odtlej se je v Latviji uveljavil kot eden najbolj 
produktivnih sodobnih ilustratorjev – ustvaril je 
že več kot 20 otroških knjig. Pētersons ni tipičen 
oziroma tradicionalen ilustrator, temveč s svojim 
inovativnim in nekoliko ekscentričnim slogom 
premika tradicionalne meje tega področja. Nje-
gove izjemno detajlne figure izražajo čustva ek-
spresivno in pogosto celo groteskno. In četudi 
so Pētersonsove ilustracije, tako v tradicionalnih 
kot v digitalnih medijih, konsistentno kakovostne 
in prepoznavne, mu ni tuje niti likovno eksperi-
mentiranje. Ob vsakem projektu, ki se ga loti, se 
potrudi svoj vizualni izraz in svojo barvno paleto 
prilagoditi besedilu ter tako ustvariti skladno in 
vznemirljivo razmerje med besedilom in podo-
bo. Reinisa Pētersonsa je Latvijska sekcija IBBY 
leta 2014 nominirala za Andersenovo nagrado in 
v letih od 2013 do 2017 za spominsko nagrado 
Astrid Lindgren (ALMA). 

V Latvijski sekciji IBBY so ponosni in veseli, da 
so postali sponzor mednarodnega dneva knjig 
za otroke prav leta 2018, saj v tem letu praznu-
jejo 100. obletnico ustanovitve latvijske države. S 
temo MAJHNO JE V KNJIGI VELIKO želijo poudari-
ti, da je »majhno« relativen pojem. S pogumom, 
vero v svoje ideale, preudarnostjo, vztrajnostjo in 
nadarjenostjo delajo literaturo in ilustracijo po-
membno in pomenljivo.

25 let je že minilo, odkar se je Latvija pridružila 
Mednarodni zvezi za mladinsko književnost (In-
ternational Board on Books for Young People 
– IBBY). 2. april vsako leto obeležijo z različnimi 

dogodki po knjižnicah in šolah; praznujejo rojstni 
dan Hansa Christiana Andersena in se spomnijo 
na misel Jelle Lepman, ene od ustanoviteljic or-
ganizacije IBBY, da dobra otroška literatura gra-
di mostove med narodi. Vedno so hvaležni za 
IBBY-jevo poslanico in jo vsako leto prevedejo v 
latvijščino, ki pripada baltski skupini jezikov in je 
materni jezik 1,7 milijona ljudi.

Plakat: http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/
ICBD_2018_POSTER.jpg 
Dostopno na: www.ibby.si 



18

Predstavitev avtorjev in udeležencev okrogle mize

Mag. Teja Zorko je po osnovni izobrazbi diplomi-
rana literarna komparativistka, magistrski naziv je 
pridobila na Oddelku za bibliotekarstvo, informa-
cijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v 
Ljubljani. Ima strokovni naziv nižja bibliotekarska 
svetnica, v knjižničarski stroki pa deluje od leta 
1993, ko se je zaposlila v Knjižnici Prežihov Voranc. 
Tam je poleg dela bibliotekarke od leta 2001 opra-
vljala tudi funkcijo pomočnice direktorice, kmalu 
po združitvi ljubljanskih knjižnic v Mestno knjižnico 
Ljubljana, leta 2009, pa je prevzela strokovno vo-
denje Slovanske knjižnice – Centra za domoznan-
stvo in specialne humanistične zbirke pri Mestni 
knjižnici Ljubljana. Šest let je bila urednica revije za 
domoznanske vsebine MKL z naslovom Ljubljana 
med nostalgijo in sanjami. Aktivno je delovala v iz-
vršnem odboru Sekcije za domoznanstvo in kultur-
no dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slo-
venije in v obdobju od 2013 do 2017 predsedovala 
Svetu Mestne knjižnice Ljubljana. Od septembra 
2017 je direktorica Mestne knjižnice Ljubljana.

foto: Miha Fras

Ida Mlakar Črnič je bila rojena leta 1956 v Kra-
nju. Študirala  je slavistiko in primerjalno književ-
nost na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1995 
se je zaposlila v Knjižnici Otona Župančiča, zdaj 
enoti Mestne knjižnice Ljubljana, kjer se je od 
vsega začetka ukvarjala z bibliopedagogiko (tudi 
s pravljičarstvom), v Pionirski - centru za mladin-
sko književnost in knjižničarstvo, kjer je zaposle-
na zdaj, pa soureja vsakoletni Priročnik za bra-
nje kakovostnih mladinskih knjig in predstavlja 
mladinsko književnost vzgojiteljem, učiteljem in 
mentorjem branja z različnimi članki, referati in 
predavanji. Bila je članica žirije za nagrado večer-
nica in je članica nacionalne žirije literarnega na-
tečaja Evropa v šoli. Je tudi mladinska pisateljica. 

foto: Ana Berceav
to
rji
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Dr. Karel Gržan je rojen leta 1958 v Celju, leta 
1985 je bil posvečen v duhovnika. Dve leti za tem 
je med bivanjem na Ptuju opravil magistrski štu-
dij. Tri leta je deloval v Prekmurju. Od leta 1997 je 
župnikoval na Razborju pod Lisco, kjer je pripravil 
prostor komuni. V letu 2004 je vodil pripravo na 
odprtje prve skupnosti za pomoč odvisnikom v 
Pomurju. Ob rednih obveznostih ga zaposlujejo 
številni pogovori, predavanja, redne mesečne 
oddaje, pisanje knjig ... – ob strokovnih in časopi-
snih člankih, ljudskih igrah, intervjujih, TV-scena-
rijih obsega njegov knjižni opus blizu štirideset 
knjižnih del. Leta 2003 je bil na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani habilitiran za doktorja znanosti s po-
dročja literarnih ved. Od leta 2008 je nadaljeval 
svoje poslanstvo v župnijah Prevorje in Sladka 
gora; sedaj kaplanuje v župnijah Luče in Solčava. 
Leta 2014 je postal docent za književnost na Filo-
zofski fakulteti v Mariboru.

foto: Tia Pavletič

Dr. Lučka Kajfež Bogataj je raziskovalka na 
področju meteorologije in klimatologije. V znan-
stvenih in poljudnih publikacijah ozavešča civil-
no družbo in še posebej mladino o globalnih in 
lokalnih okoljskih vprašanjih. Je redna profesorica 
na Univerzi v Ljubljani ter vodi Center za biomete-
orologijo na Biotehniški fakulteti. Njeno delo po-
trjujejo številna priznanja, med drugim Nobelova 
nagrada za mir 2007 (ki so si jo številni klimatolo-
gi, združeni v IPCC, delili z Alom Gorom), medalja 
za znanstvene zasluge univerze v mehiškem Ve-
racruzu (2009), nagrada prometej znanosti, častni 
doktorat Univerze na Primorskem, bruseljska uvr-
stitev med ženske, ki navdihujejo Evropo, za leto 
2012. Za knjigo Vroči novi svet (2013) je skupaj 
z ilustratorjem Izarjem Lunačkom prejela prizna-
nje zlata hruška. Knjiga Planet, ki ne raste je bila 
izbrana za projekt Rastem s knjigo za šolsko leto 
2017/2018, poučni knjigi za mladino Planet Voda 
(2015) in Planet, ki ne raste (2017), v sodelovanju 
z istim ilustratorjem, pa sta prejemnici znaka za 
kakovost zlata hruška. 

foto: Boris Bogataj
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Dr. Peter Svetina (1970) je na ljubljanski univer-
zi študiral slavistiko, tam je tudi doktoriral iz sta-
rejše slovenske književnosti. Sprva je bil zaposlen 
na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske 
fakultete, kasneje je leto in pol vodil Pionirsko 
knjižnico v Ljubljani, od 2003 predava slovensko 
in južnoslovanske književnosti na Univerzi v Ce-
lovcu. Zadnje desetletje se raziskovalno ukvarja 
zlasti z mladinsko književnostjo, in sicer z vpraša-
nji literarnega kanona in dialoga. Piše za otroke 
in odrasle, njegovo literarno delo je bilo deležno 
nekaj nagrad. Nekaj zgodb je bilo prirejenih za 
lutkovne in radijske igre.

foto: Barbara Svetina

Tjaša Koprivec je pesnica, pripovedovalka, knji-
žna urednica, radijska voditeljica in umetniška 
direktorica Festivala Sanje. Med sukanjem besed 
jo mučijo teža temnega neba, obrisi hiš, tricikli in 
omotica vsled bežno zarisane in zastrte lepote. 
Prostor med prsti ji polnijo vprašaji; z njimi drega 
v goste literarnih večerov in omizij. Iz objema ne-
razločljivih knjižnih svežnjev jo sem in tja odnese 
na oder lutkovnega gledališča. Nekoč je napisala 
pesemsko knjigo z dolgim in težje umljivim na-
slovom. Nekaj pozneje je nasnula povedko v ver-
zih, ki je odgnala v ilustrirano delo. Pravkar kleše 
jezik za nov pesemski zbir. Trdi, da okrilju gozdov 
ugaja tišina. Ker so ji drevesa ljuba, je zato pogo-
sto tiho. Zmerno pogosto. 

foto: Jaka Koren
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Peter Škerl (1973) je diplomirani grafični oblikova-
lec in ilustrator. Od leta 2002 ima status samozapo-
slenega ustvarjalca v kulturi. Čeprav gre za avtorja 
mlajše generacije, je za njim obširen ilustratorski 
opus. Likovni talent je izkazoval na različnih nate-
čajih že kot osnovnošolec in dijak. Ko je bil dijak na 
srednji šoli za oblikovanje, je posnel kratki risani film 
Tri gosenice in likovno opremil kar nekaj periodičnih 
knjig. Na Akademiji za likovno umetnost in obliko-
vanje Univerze v Ljubljani je ilustracijo razvijal v kre-
ativno, oblikovno in domišljijsko celoto. S posluhom 
za ilustriranje knjižnih vsebin je uporabljal različne 
slikarske tehnike in njihove kombinacije pri razvija-
nju svojstvenega likovnega izraza. Soustvarjal je gle-
dališke in lutkovne predstave, sprva kot ljubiteljski 
igralec, pozneje tudi kot snovalec likovnih podob. 
Likovno je opremil lutkovne in plesno igrane pred-
stave Zlatolaska in trije medvedi, Klobuk gospoda 
Konstantina, Glistosrbeži in lepljiva snov, Rdeča ka-
pica in Andrej nespanec. Na skoraj petindvajsetletni 
ilustratorski poti je prejel veliko nagrad, v letu 2012 
najvišjo slovensko nagrado Hinka Smrekarja za ilu-
stracije Močvirnikov. Z njimi je bil leta 2014 uvrščen 
tudi na mednarodno ilustratorsko razstavo v okviru 
knjižnega sejma v Bologni.

foto: Barbara Škerl 

Kevin Brooks se je rodil leta 1959 in odraščal v Exe-
tru v Veliki Britaniji. Študiral je psihologijo in filozofijo 
v Birminghamu na Univerzi Aston, v Londonu pa kul-
turne študije. V svojem življenju je opravljal številne 
poklice. Pisateljsko pot je začel z romanom Martin 
Pujs (2002), ki je prejel nagrado Branford Boase 2003 
in bil nominiran za nagrado Carnegie Medal. Njegov 
roman Lucas (2002) je leta 2004 prejel nagrado North 
East Teenage Book. Realistično-fantazijski mladinski 
roman iBoy je prejel nagrado Angus Book 2012, bil je 
med sedmimi nominiranci Deutschen Jugendlitera-
turpreis 2012 in izbran za najbolj priljubljeno mladin-
sko knjigo na Nizozemskem leta 2012. V prevodu ga 
z užitkom berejo tudi slovenski mladi bralci, prejel je 
znak za kakovost zlata hruška. Za Dnevnik iz bunkerja 
je avtor leta 2014 prejel prestižno nagrado Carnegie 
Medal za mladinsko literaturo in prav tako znak za 
kakovost zlata hruška v letu 2017. Britanski mladin-
ski pisatelj Kevin Brooks bo obiskal Slovenijo kot gost 
mladinskega literarnega festivala Bralnice pod sla-
mnikom 2018, in sicer od 17. do 20. aprila.

foto: arhiv Založbe Miš
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Dr. Tina Bilban je raziskovalka, avtorica, literar-
na kritičarka in urednica, katere delo se giblje 
predvsem na presečišču literature, filozofije in 
znanosti. V zadnjem obdobju se pri svojem delu 
najbolj posveča literaturi za otroke in mladino. Je 
raziskovalka na Inštitutu Nove revije, vodja pro-
jekta Zgodbe staranja, ki poteka pod okriljem 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, zu-
nanja sodelavka Strokovnega odbora Priročnika 
za branje kakovostnih mladinskih knjig, članica 
izvršnega odbora Slovenske sekcije IBBY, avtori-
ca zbirke kratkih zgodb Interferenca, strokovne 
monografije Na poti k času in poučne knjige za 
mlade 50 abstraktnih izumov.

foto: Osebni arhiv

Dr. Aleksander Bjelčevič je predavatelj sloven-
ske književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Ukvarja se z verzologijo (od protestantizma do 
rock glasbe) in filozofijo književnosti (vprašanja li-
terarnosti, fikcije, avtorske intence). Od leta 1995 
do 2007 je bil član mednarodne raziskovalne 
skupine za primerjalno slovansko metriko (Słowi-
ańska metryka porównawcza) na poljski akade-
miji znanosti.

foto: Wikipedija
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Mateja Gomboc je doma iz Vipavske doline, z 
družino pa živi v Ljubljani. Po poklicu je profesori-
ca slovenščine in italijanščine, poučuje pa na Ško-
fijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Skrb za materni 
jezik ji napolnjuje tudi prosti čas, saj je avtorica 
številnih jezikovnih priročnikov za srednjo šolo 
(Besede 1–5, Mala slovnica in Mala vadnica slo-
venskega jezika, Obvladam idr.). Na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport je izpraševalka 
za slovenski jezik pri strokovnih izpitih. Poleg tega 
je prevajalka iz italijanščine in je doslej prevedla 
sedem knjig, predvsem mladinske in otroške li-
terature. Najraje od vsega pa je pisateljica. Svoji 
ustvarjalnosti je dovolila prebujenje šele po 35. 
letu. Doslej je napisala osem knjig za otroke in 
dve za odrasle, med njimi romana Ime mi je Jon 
(mladinski roman) in Dantejeva hiša (roman za 
odrasle) ter zbirko kratke proze Pozneje se pome-
niva. 

foto: Tatjana Spichal

Boštjan Gorenc – Pižama (1977) je prevajalec 
serije o Kapitanu Gatniku (Pilkey) in Gospodu 
Gnilcu (Stanton), serije Pesem ledu in ognja (Mar-
tin) ter knjižnih uspešnic Krive so zvezde (Green), 
Čudo (Palacio), Eleanor in Park (Rowell) in Ame-
riški bogovi (Gaiman). Za prevod romana Dobra 
znamenja (Gaiman, Pratchett) je bil leta 2012 uvr-
ščen na častno listo IBBY. SLOLvenski klasiki 1 so 
na knjižnem sejmu 2016 prejeli nagrado Knjiga 
leta in predsednikovo priznanje Jabolko navdiha 
(2017). Z Matejem de Ceccom je izdal tri stripe o 
Šnofijevi druščini, z Igorjem Šinkovcem slikanico 
Kaj se skriva očku v bradi (2017), s Tanjo Koma-
dina pa stripovsko priredbo Moj lajf, po motivih 
povesti Moje življenje Ivana Cankarja (2017). Sne-
ma podkast Glave in zabava ljudi, tudi v predstavi 
Brade.

foto: Marko Prijatelj
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Andrej Ilc je na kongresu Knjiga na Slovenskem 
prejel nagrado za profesionalno odličnost Naj zalo-
žnik leta 2012. V obrazložitvi je zapisano, da je »eden 
od tistih urednikov, ki se je kljub svoji relativni mlado-
sti že zapisal med legende slovenskega založništva. 
Z umirjenim, uravnoteženim in neverjetno prodor-
nim pogledom zna že dolgo vrsto let v mladinski 
program izdaj založbe Mladinska knjiga uvrščati tiste 
knjižne projekte, ki bodo večno ostali z nami kot del 
slovenske kulturne dediščine. Zadnja leta je ustva-
ril izjemno zbirko albumov slovenskih ilustratorjev 
začenši s Čudežnim vrtom, Za devetimi gorami, 
Drevesom pravljic, Zlato ptico ter Za lahko noč. Je 
eden tistih, ki skrbi, da naši otroci še danes prebirajo 
Mačka Murija, Muco Copatarico in druge pravljice, 
ki tako ostajajo večne.« Andrej Ilc je član izvršnega 
odbora Slovenske sekcije IBBY in tudi član mednaro-
dne žirije za Andersenove nagrade.

foto: Osebni arhiv

Blaž Istenič je trenutno 21-letni študent fran-
coščine, ruščine in filozofije na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, sicer pa nekdanji zlati ma-
turant jeseniške gimnazije. Ker ga zanima veliko 
različnih stvari, od znanosti do umetnosti, ima 
včasih težave z usklajevanjem vseh interesov. Ve-
liko vlogo pri njem že od rane mladosti igra tudi 
literatura, zato je navdušen obiskovalec knjižnic. 
Še vedno vsaj z enim očesom spremlja tudi pro-
dukcijo za mlade, čeprav že dolgo posega tudi 
po ostalih raznovrstnih žanrih. V osnovnošolskih 
in gimnazijskih letih je tudi veliko tekmoval na 
različnih tekmovanjih.

foto: Gregor Vidmar

Mag. Tilka Jamnik je po izobrazbi profesorica 
francoščine in primerjalne književnosti, speci-
alistka za knjižno vzgojo otrok do 9. leta starosti, 
magistra bibliotekarstva. Dve desetletji je bila za-
poslena v KOŽ, enoti Pionirska knjižnica oz. MKL, 
Pionirski – centru za mladinsko književnost in knji-
žničarstvo, katerega zunanja sodelavka je še ve-
dno. Je tudi soavtorica beril in priročnikov za pou-
čevanje književnosti v prvem triletju devetletke in 
avtorica treh poučnih slikanic s svojega strokovne-
ga področja. Je članica Bralnega društva Slovenije, 
podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije 
– ZPMS, predsednica Slovenske sekcije IBBY. V za-
dnjem času deluje predvsem kot promotorka bra-
nja mladinske književnosti, družinske pismenosti 
in medgeneracijskega branja; sodeluje v različnih 
oblikah usposabljanja in vodi bralne delavnice. 

foto: Osebni arhiv
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Breda Jelen Sobočan je psihiatrinja, družinska 
psihoterapevtka, mentorica spremljanja zgo-
dnjega razvoja v družini. Več kot 25 let dela v psi-
hiatrični ambulanti. Leta 2012 je izdala pesniško 
zbirko z naslovom Stekleni biseri besed, napisala  
pa je tudi spremne besede k mladinskim pro-
blemskim romanom (John Green Kdo si, Aljaska?; 
Nataša Konc Lorenzutti Lica kot češnje; Isabelle 
Pandazopoulos  Odločitev;  John Green Neskon-
čen stolp želv). 

foto: Hana Sobočan

Darja Lavrenčič Vrabec je diplomirala iz slove-
nistike in bibliotekarstva na ljubljanski Filozofski 
fakulteti ter leta 2000 magistrirala iz mladinske 
književnosti. V Mestni knjižnici Ljubljana je vod-
ja Pionirske – centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo. Aktivno sodeluje pri Priročniku 
za branje kakovostnih mladinskih knjig kot ure-
dnica, pri nacionalnem projektu »Zlata hruška«, 
je članica delovne skupine pri Slovenskem knji-
žnično-muzejskem MEGA kvizu in tudi avtorica 
posameznih vsebinskih sklopov. Aktivno sode-
luje s prispevki na Strokovnih sredah, nekatere 
tudi koordinira in vodi. Piše prispevke s področja 
mladinske književnosti, tudi bibliografije mla-
dinskih avtorjev, aktivno sodeluje na domačih in 
nekaterih mednarodnih konferencah o branju in 
mladinskem knjižničarstvu. Je članica projektne 
strokovne skupine »Rastem s knjigo za OŠ in SŠ« 
pri JAK, članica delovne skupine za pregled in 
dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne 
pismenosti pri Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport RS in članica uredniškega odbora re-
vije Otrok in knjiga. V letu 2017 je prejela Čopovo 
diplomo.

foto: Ana Berce
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Borut Marolt se je rodil leta 1975 v Ljubljani. Po 
končanem osnovnošolskem in gimnazijskem iz-
obraževanju je diplomiral na Oddelku za geogra-
fijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Od leta 2002 
je zaposlen kot učitelj v Zavodu za vzgojo in iz-
obraževanje Logatec. Zavod sprejema in obrav-
nava mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami na podlagi odločbe, ki jo izda center za 
socialno delo, ali na podlagi sklepa sodišča, pri-
stojnega za mladoletnike. V zavodu so nastanjeni 
mladostniki z najtežjimi oblikami disocialnega in 
agresivnega vedenja. Glasbeno pot je začel v prvi 
polovici devetdesetih let kot pevec skupine Pri-
sluhnimo tišini, s katero je izdal dva albuma, leta 
2008 pa se je kot pevec pridružil skupini Niet, v 
kateri je deloval med leti 2008 in 2016, v tem času 
pa so posneli tri avtorske plošče. Leta 2016 je pri 
Založbi Manični poet izšel njegov romaneskni pr-
venec z naslovom Kako se znebiti trupla. 

foto: Tina Rus

Vojko Zadravec je od leta 1982 zaposlen v Pio-
nirski knjižnici v Ljubljani (danes Mestna knjižnica 
Ljubljana). Kot knjižničar se vključi v vse aktivnosti 
knjižnice: praktično delo z otroki (še posebej igral-
ne ure s knjigo, razstave, moja najljubša knjiga) in 
strokovna vprašanja (geselski in naslovni katalog, 
postavitev gradiva za otroke, promocija branja). 
V času 1991/1992 ponovno uvede ukinjene Stro-
kovne srede, skupaj s sodelavci pa se angažira 
za formalno uveljavitev Pionirske kot osrednjega 
slovenskega centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo. V tem času aktivno sodeluje pri 
ustanovitvi Slovenske sekcije IBBY, pri ustanovitvi 
in urejanju revije Šolska knjižnica ter pri spreje-
tju in izvedbi mednarodnega knjižnega kviza. Je 
član uredništva Priročnika za branje kakovostnih 
mladinskih knjig. Član DBL je od leta 1982 in pre-
jemnik Čopovega priznanja 2012. 

foto: Ana Berce
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