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Spoštovani,

va vprašanja o vlogi staršev v sodobni 
mladinski književnosti; literarno popoto-
vanje po dólinskem Prekmurju bo ude-
ležencem predstavilo še del pokrajine, v 
kateri se srečujemo.

Predvsem pa letošnje Oko besede 
poteka v znamenju 100-letnice priklju-
čitve Prekmurja matičnemu narodu in 
osvetlitve bogate prekmurske literarne 
dediščine, pisane v prekmurščini in v 
slovenskem knjižnem jeziku.

dr. Dragica Haramija

v dneh, ko poletje prehaja v jesen, se 
že 24 let srečujemo v Murski Soboti: pe-
snice in pesniki, pisateljice in pisatelji, 
knjižničarke in knjižničarji, urednice in 
uredniki, raziskovalke in raziskovalci s 
področja mladinske književnosti. Festi-
val Oko besede ponuja tudi letos bogat 
program: podeljena bo 23. večernica; 
študentje so povabljeni na literarnokri-
tiško delavnico; okrogla miza o avtorskih 
pogodbah bo najbrž razvnela vse ude-
leženke in udeležence srečanja; literar-
ne ustvarjalke in ustvarjalci bodo spet 
razveselili osnovnošolce in srednješolce 
iz Murske Sobote, Bakovcev, Beltincev, 
Dokležovja, Kobilja, Ljutomera, Rakiča-
na in Velike Polane; simpozij revije Otrok 
in knjiga bo nedvomno odprl zanimi-

1 Štiriindvajsetič
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2 Branje in otroci s posebnimi  
 potrebami

Društvo Bralna značka – ZPMS se s se-
minarjem na izbrano temo že četrto leto 
zapored vključuje v vsebine Očesa be-
sede. Letos bo izvedlo seminar z nas-
lovom »Branje in otroci s posebnimi po-
trebami«. Vsak predavateljski sklop bo 
izpeljan tako, da bo čas tudi za razgovor, 
ki ga bo vodila Manca Perko, generalna 
sekretarka Društva.
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2.1 
Program  
seminarja

8.00 – 8.30 

Prijave na seminar

8.30 – 9.00 

Uvodni pozdravi in predstavitve: 
Simona Cizar, predsednica društva Argo; 
Marko Kravos, predsednik Društva Bral-
na značka Slovenije – ZPMS;  Darka Tan-
cer Kajnih, glavna in odgovorna urednica 
revije Otrok in knjiga; Manca Perko, Petra 
Potočnik, Ani Korošec, Bralna značka in 
NMSB

9.00 – 9.45

dr. Aksinja Kermauner: 
Branje je pravica vseh

9.45 – 10.30

Nataša Magdič Kukolj, mag. Mateja 
Štefanec Vaupotič, Alenka Tancoš:  
Bralni podvigi za vse ‒ bralna značka 
za učence v prilagojenih oblikah 
izobraževanja

11.00 – 12.30

Podelitev večernice

13.00 –15.00

Odprtje festivala Oko besede in kosilo

15.00 – 15.30

Vesna Vršič: 
Še jaz bi bral

15.30 – 16.00

Biljana Horvat:
Medgeneracijsko branje v CVIU Velenje

16.00 – 16.30

Metka Celec, Silva Felkar:
Lahko branje in Karolinina bralna značka

16.30 – 17.00

mag. Tilka Jamnik:
Priporočilni seznami knjig za otroke s 
posebnimi potrebami

17.00 - 17.15

Zaključek



2.2 
Povzetki 
predavanj

Dr. Aksinja Kermauner
specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja ter docentka na Pedagoški 
fakulteti Univerze na Primorskem, 
aksinja.kermauner@gmail.com

BRANJE JE PRAVICA VSEH

V Sloveniji naj bi bilo po zadnjih po-
datkih kar 25 % posameznikov, ki nima-
jo zadovoljivo razvitih bralnih in pisalnih 
veščin oziroma so prikrajšani za bralno 
kompetenco, torej so bralno ovirani in 
potrebujejo prilagoditve besedil ali celo 
poseben tip gradiva, da bi razumeli nje-
govo vsebino. Bralna pismenost je lahko 
slabša v nekaterih obdobjih posame-
znikovega življenja (priseljenci, otroci, 
oklevajoči bralci) ali pa potrebuje oseba 
stalne prilagoditve (prepis v brajico za 
slepe, prevod v znakovni jezik za gluhe, 
lahko branje za osebe z motnjami v du-
ševnem razvoju itn.). V prispevku bodo 
osvetljene osnovne prilagoditve bese-
dil za posamezne skupine ljudi z bralno 
oviranostjo in predstavljeni postopki, ki 
lahko povsem olajšajo razumevanje be-
sedil. Branje je okno v svet za vse, tudi 
za ljudi z bralno oviranostjo!

Nataša Magdič Kukolj, 
prof. zgod. in slov.,  
mag. Mateja Štefanec Vaupotič, 
mag. defektologije,  
Alenka Tancoš, 
mag. defektologije, podružnična OŠ 
Cvetka Golarja Ljutomer, natasa.kukolj@
siol.net 

BRALNI PODVIGI ZA VSE ‒ 
BRALNA ZNAČKA ZA UČENCE 
V PRILAGOJENIH OBLIKAH 
IZOBRAŽEVANJA

Tone Pavček je zapisal: »Brati po-
meni početi podvige!« Sleherna prebra-
na knjiga je tudi za učence,  vključene v 
različne prilagojene oblike izobraževa-
nja, zares podvig. Čeprav se v različni 
meri srečujejo s težavami na področju 
branja in razumevanja prebranega, so 
ob primernih spodbudah in prilagodi-
tvah vztrajni ter motivirani bralci. Ob 
tem je pomembna primerna literatura, 
tudi v obliki »lahkega branja«, pred-
vsem pa ustrezna glede na kronološko 
starost in razvojne ter psihološke pot-
rebe . Kljub razvojnim posebnostim tudi 
naši mladostniki pogumno preraščajo 
otroške vsebine. Prav v bralnih vsebi-
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nah se skrivajo dimenzije odraščanja in 
opolnomočenja. Ob tem tudi starši pre-
poznavajo pomen branja, ki ni le aka-
demska veščina, temveč način kako-
vostnega preživljanja prostega časa ter 
pomemben dejavnik samostojnosti, ko 
preide v funkcionalno branje. Nenaza-
dnje ima branje nezanemarljive vzgojne 
in terapevtske učinke. Veselimo se no-
vih bralnih podvigov!

Vesna Vršič, 
višja svetovalka področja I, razredni 
pouk, ZRSŠ OE Murska Sobota, vesna.
vrsic@zrss.si

ŠE JAZ BI BRAL

Ali  ste že opazovali otroke pri igri, 
ko posnemajo odrasle pri branju? Ob 
tem uživajo, so sproščeni in se počutijo 
pomembne – branje je pomembno. Vsi 
otroci v vrtcu in ob vstopu v šolo si že-
lijo, da bi se čim prej naučili brati. Usva-
janje tehnike branja je zahteven proces, 
ki je odvisen od razvitosti kognitivnih in 
psihofizičnih zmožnosti posameznega 
otroka. Zdi se, da ta proces nekateri 
otroci usvojijo »mimogrede«, za veči-
no pa predstavlja velik miselni napor 
in zahteva dolgotrajno urjenje. Mnogi 
pedagoški delavci se trudijo, da bi vaje 
dekodiranja in urjenja tekočnosti branja 
naredili za učence čim bolj privlačne, 
zanimive in smiselne. Branje poskušajo 
povezati s pozitivnimi izkušnjami otrok, 
kot jih le-ti doživljajo ob branju pravljic 

in listanju slikanic. Da bodo učenci radi 
brali tudi v prostem času, moramo biti 
pozorni na njihovo kompetentnost, iz-
oblikovan bralni interes, vztrajnost pri 
branju, zmožnost zatopiti se v branje 
itd. V prispevku bodo ob konkretnih 
primerih predstavljene možnosti, kako 
učencem približati in olajšati usvajanje 
tehnike branja, zlasti tistim s posebnimi 
potrebami.

Biljana Horvat, 
višja fizioterapevtka in prof. 
defektologije, Center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje, 
biljanahorvat@gmail.com 

MEDGENERACIJSKO BRANJE V 
CVIU VELENJE 

  Življenje je potovanje in tudi bra-
nje je potovanje. Na teh potovanjih so 
zelo pomembni mostovi, ki povezujejo, 
združujejo in ne ločujejo. Pri medgene-
racijskem branju skušamo preko bra-
nja graditi mostove prijateljstva, razu-
mevanja in sodelovanja med različnimi 
generacijami. V prispevku bo predsta-
vljen Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje (CVIU Velenje), 
govora bo o pomenu branja in bralni 
motivaciji, opisan bo projekt Medge-
neracijsko branje ter potek in način iz-
vajanja tega v CVIU Velenje. Prispevek 
zaključujejo ugotovitve o projektu in 
njegovih pozitivnih učinkih pri razvijanju 
bralne kulture.



Metka Celec, 
vodja Karolinine bralne značke, 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota;  
Silva Felkar,  
vodja Varstveno delovnega centra 
Murska Sobota, metkapravljica@gmail.
com 

LAHKO BRANJE IN KAROLININA 
BRALNA ZNAČKA

S projektom Bralne vezi smo v Po-
krajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota pričeli marca 2017 v sodelova-
nju z Varstveno delovnim centrom Mu-
rska Sobota. Bralcem, ki težje berejo in 
razumejo besedila, smo želeli omogo-
čiti dostop do kulture, literature in in-
formacij v razumljivi obliki,  saj so bili 
dolgo časa prikrajšani za bralne užitke. 
Zdaj so jim na voljo besedila oziroma li-
teratura, ki je napisana v lažje berljivem 
jeziku. Poglavitni cilj je branje in spre-

jemanje informacij na razumljiv način, 
spodbujanje zanimanja za sistematič-
no branje, sposobnost izražanja, šir-
jenje besednega zaklada, sposobnost 
verbalne in neverbalne komunikacije, 
pozitiven odnos do knjižnice ter razvi-
janje sposobnosti interakcije in omo-
gočanje socialne vključenosti. Letos 
bomo v septembru že drugič podelili 
nagrado za osvojitev Karolinine bralne 
značke. Ciljna skupina te bralne akcije, 
ki ima čedalje več bralcev, so osebe z 
motnjami v duševnem razvoju, osebe, 
ki imajo zaradi različnih razlogov težave 
s pismenostjo, starejši, ki težje sledijo 
daljšim tekstom, osebe s posebnimi 
potrebami, slabovidni, naglušni, ljudje 
po poškodbah glave in po kapi, ljudje, 
ki se šele učijo našega jezika, migranti, 
dislektiki idr.  

mag. Tilka Jamnik
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3 Triindvajseta večernica

Nagrado za najboljše mladinsko literarno 
delo minulega leta, imenovano večer-
nica, sta leta 1996 ustanovila založba 
Franc-Franc in revija Otrok in knjiga, po-
kroviteljstvo pa je prevzelo Časopisno-
-založniško podjetje Večer. V letih 1997-

3.1 
Večernica 
skozi čas

2018 je večernico prejelo 12 pisateljev 
(Peter Svetina 3 x) in 8 pisateljic (Janja 
Vidmar 2 x) in leta 2007 je bila nagrada 
izjemoma podeljena dvema avtoricama.
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DOSEDANJI DOBITNIKI VEČERNICE:

3.2 
Triindvajseta 
večernica

Drugega aprila letos je Časnik Večer 
objavil razpis za triindvajseto večerni-
co. Zanjo so se lahko potegovala izvirna 
slovenska mladinska literarna dela (pe-
sniška, prozna in dramska), ki so izšla v 
knjižni obliki pri kateri od slovenskih za-
ložb ali v samozaložbi v letu 2018 oz. no-
sijo to letnico izida in so jih avtorji, zalo-
žniki, ustanove, društva ali posamezniki 
poslali Časniku Večer do 6. maja 2019. 
Žirija v sestavi Igor Saksida (predstavnik 
Društva za humanistična vprašanja Argo 
in predsednik žirije), Darka Tancer Kaj-

2008 – Ervin Fritz

2009 – Janja Vidmar

2010 – Bina Štampe Žmavc

2011 – Mate Dolenc

2012 – Dim Zupan

2013 – Peter Svetina

2014 – Vinko Möderndorfer

2015 – Vladimir P. Štefanec

2016 – Peter Svetina

2017 – Peter Svetina

2018 – Anja Štefan

1997 – Tone Pavček

1998 – Desa Muck

1999 – Janja Vidmar

2000 – Polonca Kovač

2001 – Feri Lainšček

2002 – Matjaž Pikalo

2003 – Marjana Moškrič

2004 – Slavko Pregl

2005 – Igor Karlovšek

2006 – Dušan Dim

2007 – Majda Koren in Irena Velikonja

nih (predstavnica revije Otrok in knjiga), 
Petra Vidali (predstavnica Časnika Večer 
d.o.o.), Dragica Haramija (predstavnica 
Društva slovenskih pisateljev) in Kaja Bu-
cik Vavpetič (predstavnica Zveze biblio-
tekarskih društev Slovenije in Slovenske 
sekcije IBBY) je potem, ko je obravnava-
la celotno slovensko mladinsko literarno 
bero iz leta 2018, razglasila pet finalnih 
literarnih del, ki so enakovredno vstopila 
v zadnji krog izbora za triindvajseto ve-
černico. To so bile knjige:



Igor Karlovšek
PREŽIVETJE

(založba Miš)

Feri Lainšček
NE

(založba Litera)
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Vinko Möderndorfer
JAZ SEM ANDREJ

(založba Mladinska knjiga)

Andrej E. Skubic
BABI NIMA VEČ TELEFONA

(založba Mladinska knjiga)

Janja Vidmar
ČRNA VRANA

(založba Mladinska knjiga)
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3.3 
Program 
podelitve 
triindvajsete 
večernice

Slavnostna podelitev večernice, ki jo bo 
vodila Norma Bale, bo v Gledališču Park 
Murska Sobota. V uvodnem kulturnem 
programu bodo nastopili dijaki 4. letnika 
dramsko-gledališke smeri umetniške gi-
mnazije na Gimnaziji Nova Gorica s pri-
ložnostno uprizoritvijo Sezidal nevidno 

Priredba besedil in režija:

Samanta Kobal, Nataša Konc Lorenzutti

Sodelavca za gibalno in zvočno podobo:

Natalija Arčon, Igor Sviderski

Nastopajo:

Marlena Cej, Dana Golubič Grižančič, Lea 

Figelj, Ana Vita Leban, 

Rene Maraž, Lea Marušič, Luka Seražin, 

Kristina Velikonja, Gaja Velušček

bom hišo. Mentorici sta jo z dijaki prip-
ravili v prvih dveh tednih pouka, pos-
večena je petim nominiranim delom za 
večernico 2019. Iz vsakega od njih sta 
izbrali nekaj odlomkov ali verzov in jih vt-
kali v celoto. Naslov uprizoritve je vzet iz 
pesmi Ferija Lainščka.

Franci Just
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4 Avtor in avtorske pogodbe

Letošnja okrogla miza je posvečena pro-
blematiki avtorskih in sorodnih pravic s 
stališča avtorja. Vodil jo bo Luka Novak 
in na njej predstavil ključne sestavine 
avtorskih/založniških pogodb ter pasti, 
ki tičijo v njih. Govoril bo o razmerju, ki 
nastane med avtorjem in založnikom ob 
sklenitvi založniške pogodbe, predstavil 
ključne elemente založniške pogodbe in 
avtorske pravice, ki se z njo prenašajo, 
osvetlil bo pojme, kot so izključnost in 
neizključnost prenosa, načelo teritori-
alnosti, trajanje in obseg prenosa. Raz-
ložil bo tudi razliko med individualnim 
in kolektivnim upravljanjem, se posvetil 
vlogi agenta pri prevodih v tuje jezike, 
predstavil prednosti in pomanjkljivo-
sti enkratnega honorarja v primerjavi z 
»royalties«, analiziral pa bo tudi pogod-
bene postavke, nanašajoče se na elek-
tronske in zvočne izdaje knjig.

Vodja okrogle mize Luka No-
vak je pisatelj, publicist, za-

ložnik, prevajalec in scenarist. 
Na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani je diplomiral iz kom-
parativistike ter se podiplomsko 
izpopolnjeval v Parizu, Kölnu in 
Tübingenu. Je soustanovitelj 
založbe Vale-Novak, prevajalec 
sodobne francoske in angleške 
pripovedne proze v slovenščino, 
avtor dveh romanov v sloven-
ščini in dveh esejističnih knjig v 
francoščini. Je tudi strokovnjak 
za avtorsko pravo in poslovodja 
Slovenske avtorske in založniške 
organizacije  za  pravice repro-
duciranja (SAZOR).

dr. Dragica Haramija
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5 Mlade oči

Literarnokritiška delavnica, ki jo bo vo-
dil dr. Aljoša Harlamov, bo sestavljena iz 
dveh delov. V uvodnem, kratkem teore-
tičnem delu bo dr. Harlamov predstavil, 
kaj je literarna kritika kot žanr, katere 
vrste literarne kritike obstajajo in kakšne 
so njihove specifike, kakšna je vloga li-
terarne kritike v literarnem sistemu in 
kaj je »dvojno branje« literarnega kritika, 
kot ga prakticira sam. V praktičnem delu 
pa bo v dialogu z udeleženci analiziral 
in predebatiral kratke kritiške tekste, ki 
jih bodo pripravili za delavnico. Napisali 
bodo literarno kritiko v obsegu do 6.000 
znakov s presledki, opremljena bo tako, 
kakor da je namenjena objavi za širšo 
javnost (z uvodom, ki na kratko predsta-
vi knjigo in avtorja), njen predmet pa bo 
eno od nominiranih del za večernico 
2019. Zaželeno je (ni pa pogoj), da so vsi 
udeleženci prebrali vsa nominirana dela, 
da bi lažje sodelovali v razpravi in v oceni 
prispevkov drugih udeležencev. 

Vodja delavnice Aljoša Har-
lamov (1983) je urednik za 

leposlovje na Cankarjevi založbi, 
publicist in pisatelj. Leta 2016 je 
doktoriral iz slovenskega moder-
nističnega romana na Oddelku 
za slovenski jezik in književnost 
Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Do leta 2016 je deloval 
kot literarni kritik in leta 2014 za 
svoje delo prejel Stritarjevo nag-
rado. Je tudi glavni urednik revi-
je Mentor in urednik AirBeletrine 
ter avtor romana Bildungsroman 
(Litera 2009).

dr. Dragica Haramija
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6 Obiski pisateljev na šolah

Nastopi pisateljev na pomurskih osnov-
nih in srednjih šolah so stalnica Očesa 
besede od samega začetka festivala in 
na vsakem festivalu znova in znova po-
seben dogodek, saj učencem in dijakom 
omogočajo živi stik z avtorji, katerih pe-
smi in zgodbe prebirajo v šolskih berilih 
in za domače branje. Pisatelji udeležen-
ci Očesa besede 2019 bodo nastopili na 
naslednjih šolah:

• OŠ I, II, III, IV Murska Sobota

• OŠ Bakovci

• OŠ Beltinci

• OŠ Dokležovje

• OŠ Kobilje

• OŠ Velika Polana

• Gimnazija Murska Sobota

• Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

• Srednja biotehniška šola Rakičan

• Srednja ekonomska šola  
Murska Sobota

• Srednja poklicna in tehniška šola 
Murska Sobota

• Srednja zdravstvena šola Rakičan

Vesna Radovanovič
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7 Lik staršev v sodobni mladinski   
 književnosti

7.1 
Simpoziji 
na Očesu 
besede

Simpozij na izbrano temo je osrednji 
strokovni dogodek vsakokratnega Sre-
čanja slovenskih mladinskih pisateljev. 
Festivalski dogodek, ki ga od Očesa be-
sede 1996 naprej pripravlja revija Otrok 
in knjiga oz. njena urednica Darka Tan-
cer Kajnih, je zasnovan tako, da v prvem 
delu povabljeni referenti z zornega kota 

svoje stroke predstavijo svoja dognanja 
o simpozijski temi, v kasnejšo razpravo 
pa se vključijo ostali udeleženci simpo-
zija. Simpozijski referati so kasneje obja-
vljeni v reviji Otrok in knjiga (OIK). Doslej 
so bile na simpozijih obravnavane nas-
lednje teme:
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• Nekateri aktualni problemi 
slovenske mladinske književnosti 
(1995)

• Ali so knjige lahko bolne? (1996)
Referati objavljeni v OIK št. 43.

• Mladinska književnost v času 
elektronskih medijev (1997)
Referati objavljeni v OIK št. 47.

• Seksizem v mladinski književnosti 
(1998)
Referati objavljeni v OIK št. 47.

• Mladinska književnost v času o času 
(1999)
Referati objavljeni v OIK št. 49.

• Etika v mladinski književnosti (2000)
Referati objavljeni v OIK št. 51.

• Humor v mladinski književnosti 
(2001)
Referati objavljeni v OIK št. 53. 

• Drugačnost v mladinski književnosti 
(2002)
Referati objavljeni v OIK št. 56.

• Slikanica v mladinski književnosti 
(2003)
Referati objavljeni v OIK št. 59.

• Struktura junaka v mladinski 
književnosti (2004)
Referati objavljeni v OIK št. 62.

• Barve pokrajin in ulic v mladinski 
književnosti (2005)
Referati objavljeni v OIK št. 65.

• Mladinska književnost v šolskih 
berilih (2006)
Referati objavljeni v OIK št. 67.

• Jezikovno-slogovne uresničitve tem 
sodobne mladinske književnosti 
(2007)
Referati objavljeni v OIK št. 71.

• Slovenska mladinska književnost in 
film (2008)
Referati objavljeni v OIK št. 73.

• Radijska adaptacija mladinske 
književnosti (2009)
Referati objavljeni v OIK št. 76.

• Slovenska mladinska književnost in 
njeno uglasbljanje (2010)
Referati objavljeni v OIK št. 78/79.

• Uprizarjanje in uprizoritve slovenske 
mladinske književnosti (2011)

• Slovenska mladinska književnost, 
elektronski mediji in sodobne IK-
tehnologije (2012)
Referati objavljeni v OIK št. 85.

• Tematiziranje revščine v slovenski 
mladinski književnosti (2013)
Referati objavljeni v OIK št. 88.

• Tabuji v mladinski književnosti (2014)
Referati objavljeni v OIK št. 91.

• Nonsens v mladinski književnosti 
(2015)
Referati objavljeni v OIK št. 94.



• Popularno v slovenski mladinski 
književnosti (2016)
Referati objavljeni v OIK št. 97.

• Vrednote v mladinski književnosti 
(2017)
Referati objavljeni v OIK št. 99.

• Tujstvo in tujost v mladinski 
književnosti (2018)
Referati objavljeni v OIK št. 102.

• Lik staršev v sodobni mladinski 
književnosti (2019)
Referati bodo objavljeni v OIK  
št. 105.

7.2 
Lik staršev 
v sodobni 
mladinski 
književnosti –  
potek 
simpozija

Izbrano temo, nedvomno aktualno, 
bodo v prvem delu simpozija z različnih 
raziskovalnih in pisateljskih zornih kotov 
osvetlili referenti Andreja Erdlen, Alicja 
Fidowicz, Mateja Gomboc, Larisa Javer-
nik, Jana Kolarič, Marko Kravos, Sabina 
Fras Popović in Barbara Zorman. Njiho-
vi referati, ki bodo izhodišče za debato 
in premislek v drugem delu simpozija, 
bodo objavljeni v 105. številki revije Otrok 
in knjiga.
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obravnavo je bil širok, zato se oprede-
ljena tematika v različnih delih pojavlja 
z različno intenziteto. Začetno predvi-
devanje je, da v izbranih romanih kljub 
perečim situacijam ne pride do skrajno 
zaostrenih družinskih razmer. 

Opisane družbene spremembe 
smo opazovali v tistih slovenskih mla-
dinskih romanih, ki so bili izbrani v pro-
jektu Rastem s knjigo in obravnavajo 
družino v najširšem smislu. Pri inter-
pretaciji smo upoštevali celovitost lite-
rarnih del, vendar smo se osredotočili 
na naslednje motive in teme: družina in 
njene oblike, medosebni odnosi, vloga 
matere in očeta pa tudi vzgoja in po-
ložaj otrok. Skoraj v vseh romanih smo 
opazili določene odmike od tradicije, saj 
se pojavljajo tudi druge oblike družinskih 
skupnosti. Vloge očetov so v primerjavi 
z materami manj usodne in stranske, 
predvsem pa bolj fluidne. Materinstvo v 
romanih sicer ni ravno stereotipno, a se 
liki znajdejo v primežu družbenih zah-
tev in osebnih želja. Matere so pogosto 
pasivne, a ne glede na to predstavljajo 
središče družine, v vsakem primeru pa 
lik, iz katerega izhajajo pozitivne ali ne-
gativne posledice za vse družinske čla-
ne. Največji odmik od norme opazimo 
pri vzgoji otrok, saj so starši relativno 
neuspešni, otroci pa prepuščeni samim 
sebi. Bolj kot mladostniško uporništvo 
lahko opazimo umanjkanje komuni-
kacije med družinskimi člani. Bralec 
družinske razmere odraščajočih zato 
pogosto dojema kot kritične, vendar 
nikoli brezizhodne. H kritičnosti največ-
krat pripomore nasilje, še bolj pa šola 
kot restriktivna institucija. Zaključimo 

7.3 
Lik staršev 
v sodobni 
mladinski 
književnosti –  
povzetki 
referatov

Dr. Andreja Erdlen
je doktorica literarnih znanosti, 
publicistka, pravljičarka, bibliotekarka, 
zaposlena v Mariborski knjižnici.

VLOGA STARŠEV V SODOBNI 
DRUŽINI

Obširnost teme letošnjega sim-
pozija omogoča razmislek s številnih 
zornih kotov. Sami smo lik staršev 
postavili v neposredno povezavo s fe-
nomenom družine, ki je v zadnjih de-
setletjih doživela korenite spremembe, 
pri čemer smo se osredotočili pred-
vsem na medsebojne odnose v dru-
žinski skupnosti. 

Predmet analize so romani, name-
njeni sedmošolcem v projektu Rastem 
s knjigo. Razlog za ukvarjanje z njimi 
je preprost in praktičen: zanimalo nas 
je, kako se družinsko življenje odraža 
v domačih literarnih delih, ki so name-
njena širokemu krogu mladih bralcev in 
strokovnih delavcev. Osnovni kriterij za 



z zanimivostjo, da so navedene ugo-
tovitve v tujejezičnih romanih običajno 
veliko bolj drastične.

Mag. Alicja Fidowicz
je zaposlena na Jagielonski univerzi 
v Krakovu na Poljskem.

STARŠI OTROKA S POSEBNIMI 
POTREBAMI V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI. PRIMER »IMAM 
DOWNOV SINDROM« IN »RUMENI 
KROGI: IME MI JE DRUGAČA«

Starši otroka s posebnimi potreba-
mi so verjetno enako močno stereotipi-
zirana skupina kot njihovi otroci. V popu-
larnih podobah (knjige, filmi, televizijske 
nadaljevanke) starši, ki imajo otroka s 
posebnimi potrebami, nimajo nobene 
pravice do lastne sreče, vedno so ut-
rujeni, žalostni in ne poznajo  nobenega 
užitka. V tem kontekstu lahko opazuje-
mo tudi dejstvo, da oni v mladinski knji-
ževnosti niso tako popularen predmet 
raziskav kot otroci s posebnimi potre-
bami. Cilj tega članka sta predstavitev 
in primerjava lika staršev otroka s po-
sebnim tipom hendikepa (Downov sin-
drom) v slovenski (Helena Kraljič: Imam 
Downov sindrom) in poljski (Eliza Pio-
trowska: Rumeni krogi: ime mi je Druga-
ča, polj. Żółte kółka: mam na imię Inna) 
mladinski književnosti.

Mateja Gomboc
je pisateljica, prevajalka, avtorica 
učbenikov za slovenski jezik in 
publicistka, pomočnica urednice 
otroške revije Mavrica, članica 
uredniškega odbora literarne revije 
Zvon; zaposlena je kot profesorica 
slovenščine na Škofijski klasični 
gimnaziji v Ljubljani.

OČETJE IN SINOVI V SODOBNI 
MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI

V sodobni mladinski književnosti je 
podoba družine eden ključnih motivov, 
redkokdaj pa osrednja tema. Primar-
na socialna celica v dobi adolescence 
izgublja svojo prvenstveno vlogo in se 
podreja iskanju mladostnikove lastne 
identitete znotraj skupnosti prijateljev, 
ljubezenskih iskanj in prebujajoče spol-
nosti. Vendar najstnik, ki so se mu pod 
okriljem družine, zlasti staršev, obliko-
vali osebnost, odnos do sebe in pogled 
na svet, nikakor ne more (in največkrat 
niti noče) prekiniti stika z njo ter zani-
kati vloge, ki jo opravlja v njegovem živ-
ljenju. V skoraj vseh romanih, tudi tistih, 
ki v tem prispevku niso obravnavani, je 
družina kot vibrirajoč mehanizem, ki ne-
prestano brni, čeprav ne v ospredju, in 
poganja motivno kolesje fabule, saj se 
v glavnem liku, kljub iskanju identitete v 
družbi, kompas še vedno obrača k prve-
mu, intimnemu okolju. 

Ob proučevanju mladinskih romanov, 
v katerih je osrednji lik fant, ugotavljam, da 
so matere sicer pogosteje kot očetje ce-
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lovito prisotne v mladostnikovem življenju, 
a so v ozadju in zato največkrat ne igrajo 
ključne vloge. Očetje pa so tisti, ki zazna-
mujejo mišljenje, odločanje in obnašanje 
fantov. 

Larisa Javernik
je magistrica primerjalne književnosti, 
doktorska študentka literature in 
samozaposlena v kulturi kot književnica/
kritičarka 

LIKI STARŠEV V IZVIRNIH 
OTROŠKIH SLOVENSKIH 
SLIKANICAH ZADNJEGA 
DESETLETJA

Prispevek raziskuje izvirne slo-
venske slikanice zadnjega desetletja 
(2009–2019), v katerih se posredno ali 
neposredno pojavi lik staršev. Starši se 
v slikanici navadno pojavljajo v stran-
skih vlogah in imajo znotraj dogajanja 
običajno sekundarno funkcijo. Koncept 
starševstva v izvirni sodobni slovenski 
slikanici se je delno prilagodil trenutne-
mu družbenemu in socialnemu razu-
mevanju družinske celice in njenim raz-
ličicam. Lik staršev prehaja skozi fazo 
detabuizacije, zato se v slikanicah po-
leg pozitivno obarvanih starševskih li-
kov pojavljajo tudi neidealizirane, nepo-
polne in celo odsotne starševske figure 
ter netipični družinski odnosi. Starši so 
v nekaterih primerih celo vzrok trav-
matične izkušnje, ki otroške like v slika-

nicah negativno zaznamuje. V sodobni 
slikaniški produkciji je tako mogoče za-
znati več različic lika staršev: starši, ki 
so vzorniki in simbol varnosti, zabave, 
sočutja ter znanja; fizično ali psihično 
odsotni starši; starši, ki so vir negativne 
izkušnje itd. 

Jana Kolarič
je slovenska pisateljica, pesnica, 
dramatičarka, lektorica in prevajalka

KO JE BOG OČE ODSOTEN

Za razliko od literature za odrasle 
v otroški in mladinski literaturi brez lika 
staršev (mame ali očeta ali obeh) sko-
raj ne gre. Človeški mladič brez staršev 
preprosto ne more preživeti, zato so v 
katerikoli zgodbi, kjer je treba poskrbe-
ti za nego in vzgojo otroka, starši nuj-
ni. Pa čeprav le kot statisti. Boljši avtorji 
skušajo te »starševske statiste« seve-
da nadgraditi, jim vdihniti individualno 
osebnost in morda še lastno intimno 
življenje, ki ne poteka v vidnem polju 
otrok. Da je literatura zrcalo življenja, se 
sicer bere kot obrabljena fraza, vendar 
pa trditev zato ni nič manj resnična. In 
ker dejansko je zrcalo, nam že samo to, 
kdo in kakšen je osrednji starševski lik, 
veliko pove o določeni družbi. V prispev-
ku nas bo zanimala slovenska družba. 
Pri predmetu proučevanja smo se ome-
jili  na devet knjig, ki so bile letos no-
minirane za stanovsko nagrado Društva 



slovenskih pisateljev – desetnico ali pa 
so se nominaciji vsaj zelo približale (bile 
nominirane med prvih petnajst).

Marko Kravos
je slovenski tržaški pesnik, pisatelj, 
esejist ,prevajalec in urednik; v 
letih 1996-2000 je bil predsednik 
Slovenskega centra PEN, od leta 2019 
je predsednik Društva Bralna značka 
Slovenije – ZPMS.

LIK STARŠEV V SODOBNI 
MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI

Tema narekuje razmislek tako o 
odnosih med preteklim, ustaljenim po 
šegah in navadah, ter med novimi obli-
kami življenja in druženja pri teh, ki sto-
pajo spremenjenemu in spremenljivemu 
svetu naproti. Starši so nosilci tradicije in 
reda, otroci se ‒ ali bi se! ‒ morali s tem 
igrati in red preigrati. 

Na to namiguje že slovenski izraz za 
skupnost »prednikov«, očeta in mater. 
Poudarja avtoriteto, ki naj bi jo imeli star-
ci ‒ starejši. Niso torej važni toliko rod in 
geni (v soseščini imajo jeziki za starše 
izraze, kot so genitori in roditelji), pač 
pa mesto na vrhu hierarhične lestvice v 
družbi. Kar ni slabo. Zvečine so namreč 
stari starši tisti, ki pripovedujejo zgodbe 
iz davnega časa in pri tem postanejo po-
zorni do svojega ‒ zaradi pohlevnosti ali 
po usodi ‒ zapravljenega otroštva. Med 

spomini in izmisleki odkrivajo prostor 
svobode in razvezanosti do obveznega. 
In tako postane svet spet cel in okrogel. 
In se lahko kotrlja od ene generacije do …  
tretje in četrte. In nazaj.

Dr. Sabina Fras Popović
je vodja Centra za spodbujanje bralne 
pismenosti v Mariborski knjižnici, 
predsednica Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije, asistentka na Oddelku 
za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo Filozofske 
fakultete v Ljubljani.

LIK STARŠEV ALI MODEL, KI BERE, 
KNJIGO LE DRŽI V ROKI ALI 
SPLOH NE BERE?

Literatura je lahko prav zabav-
na beseda, če jo postavimo v kontekst 
bralne pismenosti in branja, ki je izredno 
naporno, nima svojega centra v možga-
nih in zanj porabimo zelo veliko energije. 
Če se poigramo s črkami v besedi litera-
tura, lahko pridemo do nekaterih zani-
mivih besed: literat, ura, tura, leta in ru-
tar. Če tej slednji besedi malo začetnico 
zamenjamo z veliko, dobimo ime enega 
od trgovinskih središč, kjer lahko v duhu 
potrošniške logike preživljamo prosti 
čas. Če pa besedama rat in ret zame-
njamo zadnjo črko, dobimo besedi rad in 
red, ki ju zelo lahko povežemo v koncept 
literature kot vzgojnega ali prostočasne-
ga konstrukta. 
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Literatura ima zelo različne vloge. 
Vsaj toliko različnih vlog lahko ponuja, 
kot je različnih odjemalcev literature. V 
prispevku nas bo zanimalo, kako je lah-
ko v izbranih delih mladinske literature 
prikazan lik starša, staršev ali odraslih 
posameznikov in njihov odnos do bra-
nja, pisanja in poslušanja na eni strani 
ter odnos do knjige na drugi strani. Za-
nimalo nas bo, kako literati postavijo v 
mladinska literarna dela starše ali odra-
sle, ki glede na svoja leta gojijo (p)ose-
ben odnos do branja in knjig. Zanimalo 
nas bo, kako je v izbranih literarnih delih 
mladinske književnosti opredeljen odnos 
do preživetega časa ob branju in knjigi, 
natančneje, kaj pomeni ura za branje v 
življenju literarnih staršev, kakšen ču-
stven naboj spremlja ta njihov odnos, ali 
je v povezavi z besedo rad ali ne in ali 
njihov odnos opredeljuje red ali nered, ki 
ga bomo iskali v drži literarnih junakov. 

V zaključku prispevka bomo rado-
vedno iskali tudi odgovor na vprašanje, 
ali in kako je opisan življenjski prostor, 
kjer literarni starši preživljajo prosti čas. 
Ali je to rutar z veliko začetnico in njemu 
podobni centri življenja ali pa so to mor-
da knjigarne, knjižnice, športne dvorane, 
parki. Nekaj, kar je povezano z besedo 
tura in sporoča že v prvi asociaciji na-
por, porabo energije in daljše časovno 
trajanje.

Namen prispevka je v izbranih lite-
rarnih delih pogledati, kakšen je odnos 
odraslih literarnih likov do branja, pisa-
nja, knjige, knjižnice, in to morda posta-
viti v korelacijo z odnosom mladih do teh 
pojmov. Pogumna poteza pri načrtova-

nju prispevka bi bila tudi poskus pres-
likave v realno življenje in podkrepitev 
z javno dostopnimi podatki o bralni pi-
smenosti odraslih v slovenskem in med-
narodnem prostoru. 

Izhodišče za ta prispevek in v njem 
izpostavljeno povezavo med likom star-
šev v sodobni mladinski književnosti in 
branjem ter bralno pismenostjo smo po-
iskali v dejavnikih razvoja porajajoče se 
pismenosti, kot jih predstavi IFLA (Inter-
national Federation of Library Associa-
tions and Institutions) in jih povzemata 
Haramija in Vilar (2017, str. 14). Eden od 
treh dejavnikov je zgled odraslega, ki 
bere. Vilar (2017, str. 28) dodaja še, da 
je pomembno tudi zavedanje staršev 
in drugih odraslih o pomenu branja za 
otrokov razvoj ter branje kot vez med 
otrokom in starši/odraslimi.



Dr. Barbara Zorman
je docentka za področje književnosti 
na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem, avtorica znanstvene 
monografije Sence besede: filmske 
priredbe slovenske literature (1948–
1979) in vrste strokovnih ter znanstvenih 
člankov s področja književnosti, 
pedagogike in poučevanja filma.

REPREZENTACIJA MATER 
IN OČETOV V SLOVENSKIH 
MLADINSKIH BESEDILIH, 
OBJAVLJENIH MED LETOMA 1950 
IN 2013

V prispevku raziskujem reprezenta-
cijo mater in očetov v izbranem vzorcu 
slovenskih mladinskih besedil,  obja-
vljenih med letoma 1950 in 2015 v šti-
rih antologijah, tj. dveh izborih iz zbirke 
Čebelica in dveh iz revij Ciciban/Cicido. 
Med temi natančneje analiziram 82 te-
kstov, ki ubesedujejo lik matere ali oče-
ta.  Na osnovi pregleda družboslovnih in 
literarnovednih študij sem izoblikovala 
tri raziskovalna vprašanja. Najprej me je 
zanimalo, kakšno je razmerje med pred-
stavljenimi liki očetov in mater. Drugo in 
tretje vprašanje analizirata starševske 
vloge, ki sem jih po študiji Amy L. DeWitt 
povzela v naslednje kategorije: družab-
nik/ca pri igri, disciplinator/ka, skrbnik/
ca, negovalec/ka in hranitelj/ica. Re-
zultati so pokazali, da se očetovski liki 
pojavljajo v manjšem obsegu kot mate-
re; v dvainosemdesetih besedilih se je 
lik matere pojavil triinsedemdesetkrat, 
očeta pa enainpetdesetkrat. Matere se 

najpogosteje pojavljajo v vlogi skrbnice 
(27), negovalke (23) in disciplinatorke 
(23), relativno pogosto tudi kot hranite-
ljice (13). Očetje se največkrat pojavijo v 
vlogi hranitelja (19) in družabnika pri igri 
(16). V sodobnejših besedilih se očetje 
manj pojavljajo v vlogah disciplinatorja in 
večkrat kot negovalci. 

Darka Tancer Kajnih
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8 Spremljevalni program

V spremljevalnem programu si bodo 
udeleženci Očesa besede 2019 ogledali 
priložnostni razstavi v Pokrajinski in štu-
dijski knjižnici Murska Sobota in stalno 
razstavo v Pomurskem muzeju Murska 
Sobota, v sklopu proslavljanja 100-letni-
ce združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom pa bodo prisostvo-
vali literarno-glasbeni prireditvi, ki pred-
stavlja književnost prekmurskih Sloven-
cev.
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8.1 
Razstave

Tradicionalno razstavo Večerničina lite-
rarna bera 2018 je pripravila višja knji-
žničarka Vesna Radovanovič, v njej pa 
predstavlja izbor mladinskih literarnih 
del, ki so izšla v letu 2018 in jih je vze-
la v strokovni pretres žirija za podelitev 
večernice. V razstavi Črte in črke Cvetka 
Hojnik predstavlja svoje slike in umetni-
ške knjige.

Stalna razstava Pomurskega muze-
ja Murska Sobota, ki je leta 1999 prejela 
posebno priznanje European Museum of 
the Year Award, kronološko pregledno 
in podkrepljeno s poetičnim pristopom 
predstavlja življenje prebivalcev ob reki 
Muri v prazgodovinskem obdobju, rimski 
dobi, v času slovanske poselitve, v ob-
dobju romanike in gotike, v 19. stoletju, 
času med obema svetovnima vojnama, 
v drugi svetovni vojni in po njej. Poleg 
tega se posebej fokusira še na ljudsko 
lončarstvo in cehe ter ljudsko bivalno 
kulturo, v sklopu prezentacije pomurskih 
gradov pa izpostavlja baročni salon v 
soboškem gradu.

8.2  
O Prekmurju 
in njegovi 
književnosti

V okviru proslavljanja 100-letnice zdru-
žitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom je Društvo za humanistična 
vprašanja ARGO pripravilo literarno-glas-
beni dogodek z naslovom O Prekmurju in 
njegovi književnosti. V njem predstavlja 
izbrana leposlovna besedila prekmur-
skih avtorjev iz obdobja pred združitvijo 
in literarnih ustvarjalcev, ki so v stoletju 
po združitvi s svojimi literarnimi opusi 
slovensko književnost zaznamovali z ne-
izbrisljivimi panonskimi barvami.

Ob spremljavi harmonikarja Vida 
Ščavničarja in režiji Ferija Lainščka na-
stopajo Norma Bale, Simona Cizar, Dra-
gica Haramija, Franci Just, Vesna Rado-
vanovič in Darka Tancer Kajnih.
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8.3 
Literarna 
ustvarjalnost 
prekmurskih 
Slovencev

sedila – zvečine priložnostna in folklor-
no obarvana poezija – so bila objavljena 
kot dodatek v neleposlovnih knjigah ali 
pa so ostala v rokopisih. Poglavitni prek- 
murski literarni dosežki iz tega časa so 
prva prekmurska posvetna pesem Ver-
šuš vandalici (1774) Davida Novaka, pesmi 
v tretjem delu knjige Starišinstvo i zva-
činstvo (1807) Števana Sijarta in Pesem-
ski pristavek Jožefa Košiča v njegovi knji-
gi Zobrisani Sloven i Slovenka med Mürov 
i Rabov (ok. 1845).

Pohájaj theáter divják,
mogao boš se vkrotiti;
v njem čigli si velki bedák
moreš se kaj navčiti.
Koga círa v srci žalost
eti se pá razvedrí.
Gledálišna igra radost
v-stárom dedi pobüdí.

(Jožef Košič: Slovenska 

pesem na dén odpiranja 

prvoga vogrskoga  gledá-

lišča, 1837)

»Ogrski Slovenci«, kot so rojaki na Kranj-
skem, Koroškem in Štajerskem pred le-
tom 1919 pogosto imenovali slovenske 
prebivalce območja med Rabo in Muro, 
so v 18. stoletju svoj narečni ljudski govor 
izoblikovali v knjižni jezik in v njem po-
leg verskih, šolskih, publicističnih, stro-
kovnih, poljudnih idr. knjig ustvarjali tudi 
literarna besedila, v katerih so avtorji 
pri ubesedovanju človekove osebne in 
družbene eksistence uporabljali estetski 
pristop. Po skromnih začetkih v zadnji 
tretjini 18. stoletja se je prekmurska lite-
rarna dejavnost postopoma razvila v re-
gionalni literarni sistem z avtorskimi sku-
pinami (najpogosteje duhovniki, učitelji, 
časnikarji, dijaki/študentje), posredniki 
(neleposlovne knjige, časopisi, koledarji 
in drugi periodični tiski) ter sprejemniki 
(večinoma preprosti bralci nižje social-
no-izobrazbene ravni). Pri tem velja do-
dati, da so poleg izvirnih literarnih bese-
dil objavljali tudi literarne prevode, zlasti 
iz madžarske književnosti, v manjši meri 
iz nemške in slovenske.

Od zadnje tretjine 18. stoletja do 
srede 19. stoletja je bila prekmurska li-
terarna produkcija šibka, leposlovna be- 39



Razmere so se začele izboljševati v 
drugi polovici 19. stoletja, še zlasti po izi- 
du prvega prekmurskega časopisa Pri-
jatel (1875−1879) in za njim še katoliških 
periodičnih tiskov – koledarja Kalendar 
srca Jezušovoga (1904−1944), meseč-
nika Marijin list (1904−1941) in tednika 
Novine (1913−1941). Te periodične publi-
kacije so namreč objavljale tudi literarna 
besedila in so postale posrednik, ki je z 
oblikovanjem mreže sodelavcev omo-
gočil razmah literarne produkcije in ji z 
vzpostavitvijo distribucijskih kanalov za-
gotavljal pot do sprejemnikov. Okrog 20 
avtorjev je ustvarilo tematsko raznoliko 
poezijo (verske, priložnostne, domo-
vinske, vojne, filozofsko-refleksivne in 
osebno izpovedne pesmi) in pripovedno 
prozo (vzgojne, poučne, vaške, folklor-
no-idilične, vojne in zgodovinske črtice, 
krajše zgodbe in povesti), pesništvo Av-
gusta Pavla in Jožefa Baše Miroslava pa 
predstavlja literarno-estetski vrh prek-
murske književnosti v obdobju pred 1919.

Tam, gde siva Müra teče,
tam, gde njeni valovje,
tam se čüti dobro srce,
tam mi düša mérna je.

Tam je moja domovina,
tam stoji moj rojstni dom,
dom, šteroga v tom živlenji
pozábo nigdár ne bom.

Tam je cvela moja mladost,
tam je stála zibel mi.
Tam me nekaj dojde starost,
tam želem počivati.

(Jožef Baša Miroslav: Tam 

gde, 1914)

Ne povesi obvüpano, národ, 
glavo!
Nede tak vsigdar, kak je bilo!
Stoj močno na svétih, starin-
skih tlej,
v lepšoj bodočnosti vüpanje 
mej!

[…]

Zdaj zobstom nam sunce v 
sprotolji, v leti
z plávoga néba toplo žarí:
dnévi so naši mráčni, obláčni,
i síva nas megla düši, daví.

Al' vörte mí, drági moji rojáki!
Konec de enkrát trplenja, 
nevol!40



Prídejo svétki znova veséli
i britki v očáj vaši skúz več ne 
bo! 

Zdaj trda okoli nás kmica 
vladüje
i slepa nas megla sküšáva, 
daví;
te sunce z vedríne jásno zasíja
i kmica i megla se brž razkadí.

[…]

Nede tak vsikdár, kak je bilo!
Ne povesi obvüpano, národ, 
glavo!
Stoj močno na svétih, starin-
skih tlej,
v lepšoj bodočnosti vüpanje 
mej!

(Avgust Pavel: Nede tak vsig-

dar, kak je bilo, 1917)

Po letu 1919, ko je Prekmurje pos-
talo najmlajša slovenska pokrajina, se 
je literarna ustvarjalnost v prekmur-
skem jeziku nadaljevala, razmahnila pa 
se je tudi med prekmurskimi izseljenci 
v ZDA. Njen poglavitni posrednik so bili 
tiskani mediji različnih idejno-političnih 
provenienc, ki so izhajali v prekmuršči-
ni. Okrog njih so se oblikovali kulturni 
krogi z literarnimi skupinami, v katerih 
so se starejšim avtorjem pridružili mlaj-
ši ustvarjalci. Med najvplivnejšimi so bili 
katoliški kulturni krog Novin, Marijinega 

lista in Kalendarja srca Jezušovoga z li-
terati Franjem Horvatom, Ivanom Kram-
pačem, Julijem Kontlerjem, Miškom 
Kranjcem in Ferdom Godino (na začet-
ku njune literarne poti), evangeličanski 
kulturni krog pri koledarju Evangeličan-
ski kalendari (1923-1942) in mesečniku 
Düševni list (1922-1941) z osrednjim av-
torjem Janošem Flisarjem, kulturni krog 
koledarja Dober pajdaš kalendarium 
(1923-1943) z vodilnim avtorjem Fran-
cem Talanyijem in kulturni krog tednika 
Murska krajina (1932-1941) z avtorico 
prekmurskih pripovedi Berto Kološvari. 
Za prekmurske izseljence v ZDA pa je bil 
najpomembnejši literarni posrednik te-
dnik Amerikanski Slovencov glas (1921-
1954, osrednji avtorji Aleksander Kardoš, 
Jožef Novak in Šandor Polgar), ki je iz-
hajal v pensilvanskem mestu Betlehem, 
v katerem so prekmurski priseljenci 
razvili tudi presenetljivo bogato gleda-
liško dejavnost. Literarni ustvarjalci iz 
teh kulturnih krogov so dotedanjo pre-
kmursko literarno produkcijo motivno-
-tematsko in zvrstno razširili ter dvignili 
njeno literarno-estetsko raven. V prek-
murski pesniški mozaik so dodali social-
ne, izseljenske in domovinske pesmi, ki 
so pesniški odraz takratnih življenjskih 
razmer in eksistencialnih občutij prek- 
murskega človeka, impresionistično 
obarvano krajinsko liriko ter osebno 
izpovedno in refleksivno poezijo, ki v 
vsebini in slogu išče stik s sodobnimi li-
terarnimi tokovi. Polje pripovedne proze 
so razširili z nekaj novimi pripovednimi 
žanri, tudi daljšimi, v katerih so v rea-
lističnem slogu predstavljali družbene 
razmere tistega časa. 
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Vtuno sam v trepeti mračnoga 
večera,
razgrno ti roke v objem.
Znova se mi na bregaj nemira
čuni zlati misli lübe ziblejo v 
prijeten sen.

Dol po Müri mi veslariš,
mesec ti obsevle pot.
Z belov rokov v mesečini si 
krmariš,
kita tvoji vlasi razmetavle kun-
drav plot.

Vsakši den si ti pri meni,
mehki düh na me rosiš.
Daj, ednok se me okleni,
da me nigdar ne püstiš.

(Ivan Krampač: Pesem v 

večernih vöraj, 1944)

Vendar v novem zgodovinskem 
kontekstu ta literarna produkcija ni 
mogla biti več reprezentant prekmurske 
skupnosti v slovenski nacionalni literarni 
kulturi. Pokrajina se je namreč tudi je-
zikovno-kulturno integrirala v slovenski 
prostor in na začetku 30. let 20. stoletja 
se je mlajša generacija avtorjev – po jav-
ni polemiki o prihodnjem kulturnem ra-
zvoju – odločila za literarno ustvarjanje v 
knjižni slovenščini. Najvidnejši predstav-
nik te literarne generacije, Miško Kranjec, 
je s svojimi novelami in romani v 30. letih 
Prekmurje vrisal v slovenski literarni ze-
mljevid. Med obema svetovnima vojna-
ma so mu sledili ustvarjalci iz kroga revije 
Mladi Prekmurec na čelu s Ferdom Go-
dino (literarni sodelavci Ali Kardoš, Ma-

rika Kardoš, Frida Kovač, Nace Kranjec 
Pajlin, Franc Šebjanič, Vanek Šiftar), po 
2. svetovni vojni pa se je število njiho-
vih pisateljskih naslednikov podeseteri-
lo. V stoletju po združitvi je več kot 50 
pisateljev in pisateljic iz Prekmurja izdalo 
vsaj eno leposlovno knjigo in deseterica 
od njih je ustvarila literarne opuse, ki so 
konstitutivni in nepogrešljivi del sodobne 
slovenske književnosti.

Po 2. svetovni vojni je literarno 
ustvarjanje v prekmurščini za dobro pol-
stoletje presahnilo. Slovenska jezikovna 
politika je namreč v letih 1945-1990 kot 
edini ustrezen in legitimen kulturni ter 
narodno reprezentativni jezikovni kod 
priznavala slovenski knjižni jezik in v tem 
smislu ni bila naklonjena narečjem. Po letu 
1990 se je odnos do t. i. neknjižnih zvrsti 
jezika, predvsem narečja, demokratiziral 
in v procesu literarne revitalizacije slo-
venskih narečij se je izkazalo, da so lah-
ko le-ta učinkovito sredstvo za literarno 
izražanje. V minulem četrtstoletju se je v 
slovenskem zamejstvu in tudi znotraj dr-
žavnih meja produkcija narečne literature 
opazno povečala. Med slovenskimi av-
torji, ki so dokazali, da je lahko narečje v 
besedilih ustvarjalnih osebnosti kultiviran 
govor in prepričljiv literarni nagovor, pre-
dnjačijo prav pisatelji iz Prekmurja (Evgen 
Car, Jože Ftičar, Štefan Kardoš, Feri Lain-
šček, Tine Mlinarič, Branko Pintarič, Milivoj 
Roš, Dušan Šarotar, Milan Vincetič) in Po-
rabja (Irena Barber, Karel Holec, Francek 
in Dušan Mukič) in njihovo ustvarjanje 
v prekmurščini je danes eden nosilnih 
stebrov sodobne slovenske narečne 
književnosti.



Šürka mürska je ravnica,
duge so prejk njej potij,
pa je megla pa je kmica,
mnougi se stopaj zgibij.

Nama je pa nekaj pravlo,
ge se križajo potij,
da tak düjša düjšo najde,
se je drüjgo brez močij.

Visko je nebou nad Müjro,
daleč voda ta tečej,
kakše senje se ftopijo,
šaš mrtvice zarastej.

Müva sva pa srečo mela,
bijla pout je do srca,
se, ka sva si gda želela,
fküper najša sva doma.

(Feri Lainšček: Müva, 2014)

Prekmurski avtorji so v sodobno 
slovensko narečno književnost prispe-
vali preko 30 samostojnih knjig poezi-
je, pripovedne proz in dramatike, med 
katerimi je tudi prvi narečni roman v 
slovenski književnosti (Jože Ftičar: Za 
nápršnjek vedrine, 2004) in prvi roman 
o slovenskem Porabju (Francek Mukič: 
Garaboncijaš/Črnošolec, 2005). To pro-
dukcijo dopolnjujejo še številna dramska 
besedila za ljudski oder v Prekmurju in 
Porabju ter pesemska in pripovedna be-
sedila, objavljena v časopisu Porabje in 
Slovenskem/Porabskem koledarju.

Franci Just
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9  Literarno popotovanje

Med kraji, ki so v (lokalni) slovenski po-
pularni glasbi postali geografski identi-
fikatorji Prekmurja, je tudi Kobilje. V prvi 
kitici dionizične pesmi Iden doj po Kobilji 
je kraj povezan z vinom in pitjem, ki je 
poleg npr. ravnice z žitnimi polji, štorkelj, 
mlinarjev, privlačnosti žensk, nostalgi-
je po domu, elegičnih razpoloženj, duše 
(Mirjana Plantan: Ideniteta slovenskega 
prostora v popularni glasbi, 2011) eden 
od značilnih splošnih identifikatorjev 
Prekmurja v taisti glasbeni zvrsti. Kobilje 
res obdajajo skrbno negovani vinogra-
di in tamkajšnje društvo vinogradnikov 
vsako leto junija na hribu svetega Mar-
tina pripravi tradicionalno prireditev dan 
odprtih vrat vinskih kleti. A slovenskih 
krajev z bogato vinogradniško tradicijo, 
kjer je na ljudskih rajanjih mogoče priti 
v psihofizično stanje, kot ga ubeseduje 
pesem Iden doj po Kobilji, je na pretek.

9.1 
Kobilje

Iden doj pu Kobilji pijan kak 
žandar.
Tan me srieča moj pajdaš, el’ 
ga preci maš.
Pišta, Janči, Joška, Karči, či me 
najdeš v eton šanci,
pelaj me domou, uvači jes nig-
dar ne prijden domou.

(ga preci maš ‒ si močno 

pijan; šanc ‒ jarek; uvači/

ovači ‒ sicer)
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Veliko manj pa je krajev, kjer se 
lahko obiskovalci podajo na poti zdra-
vilnih energij. V Kobilju sta dve: tista na 
območju Zgornje šume ima 26 zdravil-
nih točk, ona na hribu sv. Martina pa 22 
zdravilnih točk. Kot je odkril radiestezist 
in bioenergetik Igor Ziernfeld, se namreč 
od bližnjega Bukovniškega jezera in tam-
kajšnjega zdravilnega Vidovega izvira širi 
proti Kobilju zdravilno energijsko polje, ki 
v kraju meri 120 m. 

Še manj je slovenskih krajev, kjer 
bi lahko občudovali drevo brek (Sorbus 
torminalis), ki je bilo nekoč razširjeno v 
gozdovih severne Evrope in zraste do 25 
m visoko. V parku ob cerkvi sv. Martina 
v Kobilju pa je največji primerek te dre-
vesne vrste v Sloveniji z obsegom 255 
cm in občina Kobilje je brekov list dodala 
v svoj grb. Druga naravna znamenitost 
Kobilja je 200 let star skorš (Sorbus do-
mestica), ki raste na hribu Sv. Martina.

Poleg iskalcev naravnih znameni-
tosti v Kobilju pridejo na svoj račun tudi 
tisti, ki znajo uživati ne le ob pogledu na 
palače in katedrale velikih mest, ampak 
tudi v kulturnih miniaturah in ljudski ar-
hitekturni dediščini. Pogled poznavalcev 
bodo gotovo pritegnila barvna okna žu-
pnijske cerkve sv. Martina, za katere je 
izdelal načrte slikar Stane Kregar.

Ljubitelje podeželske arhitekture pa 
bo navdušila t. i. Panonska domačija. A 
ne zaradi svoje starosti – zgrajena je bila 
leta 1901 – in morebitne tradicionalne 
podobe panonske hiše iz lesa in ilovice. 
Od takšnih hiš se namreč precej razli-
kuje, saj v primerjavi z njimi predstavlja 

nov tip zidane hiše, t. i. visoko pode-
želsko arhitekturo, katere nosilci so bili 
premožnejši lastniki. Kobiljsko hišo št. 66 
poleg rezbarsko dovršenih vrat, visokih 
pravokotnih oken in bogato okrašenih 
stavbnih členov v ometu (npr. pilastri, ki 
navidezno členijo fasadne ploskve, pro-
filno oblikovani venci in okenski okvirji)  
krasi odprta veranda s štirimi stebri, ki 
podpirajo streho nad vhodom. V notran-
josti hiše sta etnografsko najzanimivejša 
kuhinja z domiselno zasnovanim zida-
nim štedilnikom s pečico, kotličkom s 
pipico za toplo vodo in posebno komoro 
za sušenje mesa ter »iža« (izba) z ime-
nitno staro lončeno pečjo.

Sicer pa je Občina Kobilje, v kate-
ri na površini 19,7 km² živi 570 prebival-
cev, ena izmed treh občin v Republiki 
Sloveniji, ki imajo le eno naselje. Leži na 
skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob 
slovensko–madžarski meji, kjer je tudi 
mejni prehod Kobilje–Nemesnép. Že-
ljo po svoji občini je ob njeni ustanovi-
tvi spremljala zaskrbljenost prebivalcev, 
ali bo skupnost zmogla »zadovoljiti vse 
tekoče potrebe občanov in kraja ter Ko-
bilje popeljati na pot razvoja, napredka 
in revitalizacije«. Kakor lahko razbere-
mo iz zapisov na spletni strani občine, 
menijo, da jim je to uspelo: »Vendar da-
nes lahko ugotavljamo, da smo uspeli s 
skupnimi močmi veliko narediti. Kobilje 
ni več 'bogu za hrbtom'. Okno v svet Ko-
bilju na vzhodu odpira mejni prehod z 
Madžarsko, na zahodu pa pot, ki vodi po 
slikovitem Krajinskem parku Goričko ali 
skozi naselje Dobrovnik v smeri Murska 
Sobota v notranjost Slovenije. Obnovlje-
na je šolska zgradba z novo telovadnico 



in vrtcem. Ponašamo se z lastno pošto 
s stanovanjem, s pisarno Zavarovalnice 
Triglav in obnovljeno domačijo št. 66, v 
kateri je Telehiša in tudi razstavni pro-
stori, ki služijo za srečanja društev. Med 
prvimi smo predali namenu kanalizacij-
sko omrežje in čistilno napravo z dovo-
zno potjo in brvjo čez Kobiljski potok.«

9.2 Literarna matineja

Za uvod v literarno matinejo se bos-
ta predstavili dve kulturni skupini OŠ Ko-
bilje: a) učenci, vključeni v interesno de-

javnost Prekmurski jezik in kultura, bodo 
nastopili s predstavo Kobilje - tu smo 
doma; b) učenci, ki sodelujejo v otro-
ški folklorni skupini, bodo izvedli plesno 
predstavo Ob bistrem potočku je mlin.

V nadaljevanju bo izveden literarno-
-glasbeni dogodek  O Prekmurju in nje-
govi književnosti ‒ literarna matineja, za 
zaključek pa bodo svoja dela interpreti-
rali Klarisa Jovanovič, Vesna Radovano-
vič in Denis Škofič.

Franci Just
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10 Oko besede in Nacionalni    
 mesec skupnega branja

Na pobudo Bralnega društva Slovenije, 
Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
Mestne knjižnice Kranj, Društva sloven-
skih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY,   
Združenja splošnih knjižnic, Mariborske 
knjižnice in Mestne knjižnice Ljublja-
na letos od 8. septembra (mednarodni 
dan pismenosti)  do 13. oktobra poteka 
drugi Nacionalni mesec skupnega bra-
nja, ki želi prispevati k boljšemu prepo-
znavanju pomena bralne pismenosti in 
bralne kulture na nacionalni ravni. Letos 
se  Nacionalni mesec skupnega branja 
vključuje v evropsko bralno kampanjo 
EURead (Evropa bere), kater skupni cilj 
je omogočiti slehernemu državljanu, 
da postane bralec in dejavno sodelu-

je pri družbenih odločitvah. V ta namen 
kampanja povezuje že obstoječe bralne 
aktivnosti po vsej Evropi in širi zavest o 
pomembnosti izobraževanja ter pisme-
nosti že v zgodnjem otroštvu.

Tako kot že lani se je tudi letos Dru-
štvo za humanistična vprašanja ARGO z 
dogodki Očesa besede 2019 pridružilo 
Nacionalnemu mesecu skupnega bra-
nja. Vključene aktivnosti so navedene 
v Seznamu dogodkov NMSB 2019 na 
https://nmsb.pismen.s.

Franci Just
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