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18:15 – 18:30
Oko besede na kongresu IBBY 2014 v 
Mehiki (Vesna Radovanovič)
(Pokrajinska in študijska knjižnica M. 
Sobota)

18:30 – 19:30
Projekcija igranega filma Inšpektor 
filmsko-gledališkega krožka DSŠ 
Lendava in pogovor z avtorji filma
(Pokrajinska in študijska knjižnica M. 
Sobota)

20:00
Večerja in glasbeni večer 
(restavracija hotela Zvezda)

Petek, 10. 10. 2014

9:00 – 11:00
Obiski pisateljev na šolah 

13:00 – 14:30
Kosilo
(restavracija hotela Zvezda)

15:00 – 18:00 
Simpozij »Tabuji v mladinski 
književnosti«
(restavracija hotela Zvezda)

20:00
Večerja in glasbeni večer 
(restavracija hotela Zvezda)

Sobota, 11. 10. 2014

9:00 – 17:00
Ekskurzija po Murski Soboti
(Konfesionalna in kulturna raznolikost 
Murske Sobote)

Program Očesa 
besede 2014

Četrtek, 9. 10. 2014

9:00 – 10:00
Sprejem udeležencev 
(hotel Zvezda)

10:00 – 11:00
Otvoritev festivala
(restavracija hotela Zvezda)

12:00 – 13:00
Podelitev Večernice
(restavracija hotela Zvezda)

13:00 – 14:30
Kosilo
(restavracija hotela Zvezda)

14:30 – 16:45
Kakovostna slikanica 
(Janja Batič, Dragica Haramija)
(restavracija hotela Zvezda)

17:00 – 17:30
Predstavitev projekta 
»Literarni triatlon SPP« 
(Igor Likar)
(restavracija hotela Zvezda)

18:00 – 18:15
Razstava »Usta, polna česna«  
(Borut Gombač)
(restavracija hotela Zvezda)
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2
Večernica
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LETO 2001
Feri Lainšček za knjigo avtorskih pravljic 
Mislice

LETO 2002
Matjaž Pikalo za delo Luža

LETO 2003
Marjana Moškrič za mladinski roman Le-
dene magnolije

LETO 2004
Slavko Pregl za delo Srebro iz modre špilje

LETO 2005
Igor Karlovšek za mladinski roman Gim-
nazijec

LETO 2006
Dušan Dim za roman Distorzija

LETO 2007
Majda Koren za delo Eva in kozel ter Irena 
Velikonja za delo Poletje na okenski polici

LETO 2008
Ervin Fritz za pesniško zbirko Vrane

LETO 2009
Janja Vidmar za delo Pink

LETO 2010
Bina Štampe Žmavc za delo Cesar in roža

LETO 2011
Mate Dolenc za delo Maščevanje male 
ostrige

LETO 2012
Dim Zupan za delo Hektor in zrela hruška

LETO 2013
Peter Svetina za delo Ropotarnica

2.1. Večernica in njeni 
dobitniki

Potem ko sta Podjetje za promocijo kultu-
re FRANC-FRANC ter revija OTROK IN 
KNJIGA ustanovila  VEČERNICO, se je 
projektu nagrade za najboljše slovensko 
mladinsko literarno delo minulega leta 
kot pokrovitelj pridružilo ČZP VEČER. 
O nagradi odloča petčlanska žirija, ki jo 
sestavljajo predstavnik založbe Franc-
-Franc, predstavnik revije Otrok in knjiga, 
predstavnik pokrovitelja ČZP Večer, pred-
stavnik Društva slovenskih pisateljev in 
predstavnik Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije in Slovenske sekcije IBBY. Žirija 
pregleda slovensko mladinsko književno 
produkcijo minulega leta in nato iz ožjega 
nabora literarno-estetsko najkakovostnej-
ših del po sistemu točkovanja pride do 
petih del, ki enakovredno kandidirajo za 
večernico. Avtor dela, ki na zadnjem žiri-
ranju doseže najvišje število točk, prejme 
večernico. Nagrada se tradicionalno po-
deljuje na Srečanju slovenskih mladinskih 
pisateljev Oko besede v Murski Soboti.

Doslej so večernico prejeli naslednji avtorji:

LETO 1997
Tone Pavček za pesniško zbirko Majnice

LETO 1998
Desa Muck za mladinski roman Lažniva 
Suzi

LETO 1999
Janja Vidmar za delo Princeska z napako

LETO 2000
Polonca Kovač za delo Kaja in njena družina
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2.2 Večernica 2014

Žirija v sestavi dr. Aleš Debeljak (pred-
stavnik Društva slovenskih pisateljev), dr. 
Dragica Haramija (predstavnica Podjetja 
za promocijo kulture Franc-Franc in pred-
sednica žirije), Kristina Picco (predstav-
nica Zveze bibliotekarskih društev Slo-
venije in Slovenske sekcije IBBY), Melita 
Forstnerič (predstavnica ČZP Večer) in 
Maja Logar (predstavnica revije Otrok 
in knjiga) je pregledala slovenska mladin-
ska literarna dela, ki so izšla v letu 2013. 
Izmed njih je izbrala naslednjih pet fina-
listov:

Tadej Golob
KAM JE IZGINILA BRINA?
(založba Miš)

Neli Kodrič Filipič
SOLZE SO ZA LUZERJE
(Mladinska knjiga)

Vinko Möderndorfer
KOT V FILMU
(Mladinska knjiga)

Anja Štefan
GUGALNICA ZA VSE
(Mladinska knjiga)

Janja Vidmar
OTROCI SVETA
(Undara Studio)

Vinko Möderndorfer
KOT V FILMU

Na svoji zadnji seji je žirija odločila, da ve-
černico za leto 2013 prejme 

VINKO MÖDERNDORFER. 

Predstavnik ČZP Večer mu jo bo pode-
lil na slavnostni prireditvi, ki jo bo vodila 
Norma Bale. Predsednica žirije dr. Dragica 
Haramija bo prebrala utemeljitev nagrade, 
učenci Osnovne šole I Murska Sobota bodo 
prebrali odlomek iz petih nominiranih li-
terarnih del, za katera bodo njihovi avtorji 
prejeli posebno priznanje ČZP Večer.
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Tadej Golob
KAM JE IZGINILA BRINA?

Neli Kodrič Filipič
SOLZE SO ZA LUZERJE

Anja Štefan
GUGALNICA ZA VSE

Janja Vidmar
OTROCI SVETA
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Kakovostna 

slikanica
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Dr. Janja Batič je docentka za specialno 
didaktiko (podpodročje likovna vzgoja) na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, 
kjer je zaposlena na Oddelku za razredni 
pouk. Podrobneje se ukvarja z arhitektur-
nim oblikovanjem v osnovni šoli ter z li-
kovnim kodom v teoriji slikanice.

Dr. Dragica Haramija je redna profeso-
rica za predmetno področje »Mladinska 
književnost« na Pedagoški fakulteti in 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 
Podrobneje se ukvarja z žanri v mladinski 
književnosti, z mladinsko prozo (pred-
vsem romani) in z besedilnim kodom v te-
oriji slikanice. Je članica odbora Slovenske 
sekcije IBBY in predsednica Društva Bral-
na značka Slovenije – ZPMS.

Kakovostna slikanica je sožitje kakovo-
stnega besedila, kakovostne ilustracije in 
kakovostnega oblikovanja, njeno spre-
jemanje pa je odvisno tudi od osveščene 
založniške in knjižnične politike ter seve-
da od osveščenih vzgojiteljev in učiteljev. 
Zato je treba slikanico obravnavati inter-
disciplinarno. Pri predstavitvi slikanice 
otrokom mora namreč posrednik (vzgoji-
telj, učitelj, knjižničar) poznati literarne in 
likovne pojme, da bi lahko otroku uspešno 
predstavil to posebno obliko knjige, v ka-
teri sta besedilo in ilustracija enako po-
membna. Slikanica izraža zgodbo z dvema 
sporazumevalnima kodoma, zato je treba 
otroku predstaviti najpomembnejše ilu-
strativne in literarne elemente slikanice. 
V predavanju bosta dr. Dragica Haramija 
in dr. Janja Batič predstavili teoretična iz-
hodišča o slikanici kot posebnem mediju 
in praktične izkušnje iz sodobne slovenske 
slikaniške produkcije.
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4
Usta, polna česna
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čin loteva različnih pesniških postopkov 
pri prikazu bolj ali manj tabuiziranih tem: 
od spolnosti do smrti. Razstava je bila ob 
svoji prvi postavitvi zelo odzivna in je le 
malokoga pustila hladnega. Odlično je bila 
sprejeta zlasti med mlajšimi obiskovalci, 
med odraslimi pa je ob številnih pozitiv-
nih odzivih tu in tam sprožila tudi neo-
dobravanje in kdaj celo zgražanje.

Knjižni predstavitvi dajeta dodatno 
dimenzijo predstavitev ilustracij nekate-
rih razstavljenih pesmi v programu Power- 
point ob spremljavi  otroških recitacij in 
pa »odprta« knjižna vitrina. Slednja nudi 
obiskovalcem možnost, da tudi sami pisno 
izpostavijo izraze ali vsebine, ki so po nji-
hovem mnenju v slovenski mladinski po-
eziji dandanes še vedno tabu. Ob Borutu 
Gombaču sta razstavo likovno in vizualno 
sooblikovali bibliotekarki iz Univerzitetne 
knjižnice Maribor Jerneja Ferlež in Re-
nata Močnik.

Knjižna razstava pesnika in knjižničarja 
Boruta Gombača s pomenljivim naslovom 
USTA, POLNA ČESNA (iz pesmi Vinka 
Möderndorferja Punčkasta izštevanka), 
postavljena v Pokrajinski in študijski knji-
žnici Murska Sobota, s pomočjo razsta-
vljenih pesniških zbirk oziroma izpisanih 
verzov osemnajstih pesnic in pesnikov, 
pa tudi verzov iz zakladnice ljudskega 
slovstva, na svojstven način izpostavlja 
nekatere izrazne in vsebinske tabuje v 
slovenski poeziji za mlade. Prvič je bila 
postavljena aprila letošnjega leta v Uni-
verzitetni knjižnici Maribor v okviru ma-
riborske različice slovenskih dni knjige Ko 
te napiše knjiga 2014. 

Razstava, ki ni zastavljena kronološko 
in tudi sicer nikakor ne zajema celotnega 
spektra slovenskih mladinskih pesnic in 
pesnikov, veliko bolj kot sistematičnosti 
sledi avtorjevi intuiciji, to pa ji omogoča, 
da se na zračen in igrivo neposreden na-
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5
Oko besede na kongresu 

IBBY v Mehiki
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se kongresa udeležile 4 referentke, ki smo 
sodelovale na paralelnih seminarjih (Tilka 
Jamnik, Božena Kolman Finžgar, Vesna 
Radovanovič, Janja Vidmar) in 2 udele-
ženki s strokovnimi posterji (Aksinja Ker-
mauner in Janja Vidmar).
Podpisana sem predstavila referat z nas-
lovom OKO BESEDE – srečanje slo-
venskih mladinskih pisateljev/EYE OF 
THE WORD – a Meeting of Sloven Au-
tors of Young Adult and Children's Li-
terature. V PP-prezentaciji sem se poleg 
Očesa besede dotaknila tudi festivala slo-
venske narečne književnosti DIALEKTA, 
ki je pod Franc-Francovo organizacijo prav 
tako dobil domicil v Prekmurju.

Vesna Radovanovič

Branje kot izkušnja vključenosti: da bi 
»vsi« res pomenilo vsi/vse je bil naslov 
34. kongresa Mednarodne zveze za mla-
dinsko književnost (IBBY), ki je potekal 
od 10. do 13. septembra 2014 v Ciudad de 
Méxicu. Osrednji del kongresa je bil name-
njen strokovnim obravnavam mladinske 
književnosti: plenarnim referatom ustvar-
jalcev in strokovnjakov za mladinsko knji-
ževnost so sledili referati na paralelnih 
seminarjih in t. i. strokovni posterji.
Na kongresu IBBY v glavnem mestu Me-
hike se je zbralo okoli 1000 udeležencev, 
ki so poleg strokovnega dela obiskali kul-
turne prireditve in slavnosti ob podelitvi 
Andersenovih nagrad in častnih listin ter 
Asahi Promotion Award. Iz Slovenije smo 
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6
Inšpektor

Igrani film gledališko-filmskega 
krožka DSŠ Lendava
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Zgodba

Po anonimni prijavi se na dvojezičnem 
srednješolskem centru pripravljajo na 
prihod inšpekcije. Ravnateljica, ki svoj ko-
lektiv vodi z železno roko, sumi, da je pri-
javitelj nekdo iz kolektiva. Išče pot, kako 
prikriti napake in inšpekcijo preslepiti. 
Ustrahovanje, korupcija, manipulacija in 
prilizovanje ji niso tuji, pokvarjenost in 
izprijenost sta zanjo del vsakdana. Zviti 
in pretkani, kot je, zato niti taka »držav-
na nadloga«, kakršna je šolska inšpekcija, 
ne bo prišla do živega. A po naključju se v 
mestecu ravno tedaj pojavi nepomemben 
akviziterski prodajalec čistilnih filtrov za 
vodo …

Ideja in realizacija

»Film Inšpektor je nastal v sklopu gledali-
ško-filmskega krožka, pri katerem smo se 
s pomočjo mentorjev spopadli z izdelavo 
filma. V nastanek filma je bilo treba vloži-
ti veliko truda, npr. pri izdelavi scenarija, 
snemalne knjige, snemanja filma in mon-
taže.

Ideja o snemanju filma Inšpektor se je 
porodila lansko leto po ekskurziji v Budim-
pešto, ko nam je profesor Štefan Kardoš 
omenil filmski natečaj, kjer po določenem 
literarnem delu skupina posname kratek 
film. Skupaj z Ano Mari in Rebeko smo se 
odločili, da bomo po motivu Gogoljevega 
dela Revizor posneli film Inšpektor. 

Pričeli smo razmišljati o idejah in za-
čeli pisati scenarij. Pri tem nam je seveda 
pomagal profesor z iztočnicami in nam 
svetoval. Dobili smo se tudi z Aronom Hor-
vathom, ki študira filmsko režijo v Ljublja-
ni. Razložil nam je osnovne korake, pojme 
in nam svetoval. Scenarij smo prilagodili 
tako, da so lahko v filmu nastopili vsi, ki so 
želeli sodelovati. Kot glavna lika sta nasto-
pila profesorica Lijana Hanc Krapec v vlogi 
ravnateljice, za vlogo ''inšpektorja'' pa smo 
prosili gosta, Marka Kočarja, ki je znan pi-
sec besedil za popevke, deluje pa tudi kot 
humorist, med drugim na Murskem valu. 
Ostale vloge so zasedli profesorji, dijaki in 
osnovnošolci. V filmu nastopa tudi nekaj 
znanih lokalnih obrazov in družin, sode-
lovale pa so tudi nekatere inštitucije, npr. 
Knjižnica Lendava in Gledališka in kon-
certna dvorana Lendava.«

Peter Bernad
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7
Literarni triatlon SPP
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turo – Zavoda za turizem in kulturo Žirov-
nica, Javnega zavoda Trubarjevi kraji in 
Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport 
in turizem.

Končna tekmovanja v literarnih di-
sciplinah bodo namreč potekala v treh 
zibelnih krajih slovenske besede: v Raščci, 
rojstnem kraju očeta slovenskega jezika 
Primoža Trubarja, v Vrbi, rojstnem kraju 
največjega slovenskega pesnika Franceta 
Prešerna, in na Vrhniki, rojstnem kraju pi-
satelja in dramatika Ivana Cankarja.

Tekmovanje, ki je namenjeno učencem 
zadnje tirade osnovnih šol in dijakom sre-
dnjih šol v Sloveniji in zamejstvu,  je hkra-
ti tudi druženje. Udeležba na literarnem 
triatlonu SPP je prostovoljna izvenšolska 
dejavnost in naj ne bi dodatno obremenje-
vala učencev v času pedagoškega procesa. 
Zato želimo, da se v ta projekt vključijo 
tudi starši udeležencev.

Za družine bodo tekmovanja na Slo-
venski pisateljski poti hkrati prijetno in 
koristno preživet skupen prosti čas. Obisk 
posamezne lokacije bo priložnost za čudo-
vit družinski izlet. Starši bodo lahko svoje 
otroke za tekmovanju talentov spodbujali, 
hkrati pa jim omogočili prihod in spozna-
vanje izročilnih krajev z domačijami slo-
venskega pisateljskega spomina –DOMA 
V JEZIKU. Literarni triatlon naj bi tako 
postal dobrodošla oblika medgeneracij-
skega druženja in sodelovanja.

Sodelujoči mladi ustvarjalci bodo na 
tekmovanju lahko nastopali posamično ali 
v trojkah. Tri discipline tekmovanja naj  bi 
bile: pisanje izvirne poezije, pisanje izvir-
ne proze in pisanje raziskovalnega eseja (o 
jeziku in SPP). Vsi prispevki pa bodo oce-
njeni tudi z vidika nastopa in sporočanja.

Igor Likar

7.1 Slovenska pisateljska pot

Slovenska pisateljska pot (SPP) je kul-
turnovarstveni, književnopedagoški in 
literarnopromocijski projekt, katerega 
pobudnik in nosilec je Društvo slovenskih 
pisateljev oz. njegova Komisija za kultur-
no dediščino. SPP je zamišljena kot tran-
sverzala, ki bo povezovala t.i. pisateljske 
postaje ‒ rojstne domačije slovenskih pi-
sateljev, hiše, v katerih so živeli in delali, 
spominska obeležja, spominske sobe, stal-
ne zbirke ipd., ki spominjajo nanje. Vse te 
postaje želi SPP povezati in jih v sodelo-
vanju z lokalnimi kulturnimi akterji po-
nuditi slovenski kulturni javnosti. SPP je 
projekt v nastajanju, njegov prvi vidnejši 
rezultat je poleg celostne podobe še knji-
ga »Slovenska pisateljska pot – vodnik po 
domovanjih 106 pesnikov in pisateljev«, 
ki je izšla leta 2013. Sicer pa SPP predvi-
deva tudi oblikovanje literarno-kulturnih 
dogodkov in akcij, ki bi spodbujali bralno 
kulturo in zanimanje za slovensko knji-
ževnost. Ena od takšnih akcij je Literarni 
triatoln SPP.

7.2 Literarni triatlon SPP

Literarni triatlon SPP je tekmovanje v iz-
biri besede – v izbiri zapisane, brane in iz-
povedane besede. S tem projektom želimo 
spodbuditi mlade k ustvarjanju, izražanju 
sebe in h krepitvi pozitivne samopodobe. 
Živimo namreč v času, ko so mnoge vred-
note, kot so družina, govorna in pisna 
kultura, sposobnost in odličnost izražanja 
idr., na več kot težki preizkušnji. 

Srečanja tekmujočih mladih bodo po-
tekala v organizaciji treh zavodov za kul-
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8
Simpozij

»Tabuji v mladinski književnosti«
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• Kakšnega bralca oz. kakšno branje 
zahteva leposlovje s tabujskimi 
temami?

• Kakšne so danes strategije 
cenzoričnosti?

• Kdaj govorimo o nevarnosti 
trendovstva, celo konceptualizma 
v mladinski literaturi s tabujsko 
tematiko?

• Katere teme danes v svetu in pri nas 
še veljajo za tabu in zakaj?

8.2. Sodelujoči in 
povzetki njihovih 
prispevkov

O zgoraj razgrnjenih vprašanjih bodo v 
svojih referatih govorili:

8.2.1 BORUT GOMBAČ

Usta, polna česna

Moja razmišljanja o tabujih v slovenski 
mladinski poeziji, zbrana pod dišečim 
naslovom »Usta, polna česna«, povzetem 
po verzu iz pesmi Vinka Möderndorfer-
ja Punčkasta izštevanka, so deloma plod 
dilem, ki so se mi porajale med postavi-
tvijo priložnostne istoimenske razstave v 
Univerzitetni knjižnici Maribor oziroma v 
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota, deloma pa jih je na plan naplavila 
izkušnja lastnega pisanja poezije za mla-
de. Pri tem s pomočjo analize posameznih 
pesemskih detajlov pozivam k pisanju in 

8.1. Simpozijska 
izhodišča
Prof. Darka Tancer Kajnih, urednica revije 
Otrok in knjiga, ki tradicionalno pripravlja 
simpozije na Očesu besede, je za letošnji 
simpozij skupaj s sodelavci revije pripravi-
la naslednja izhodiščna vprašanja.

V zgodovini pojavljanja in uveljavlja-
nja tabu tem v evropski in ameriški mla-
dinski književnosti veljajo za veliko pre-
lomnico šestdeseta leta 20. stoletja, ko 
so pisatelji  v duhu časa postopoma začeli 
opuščati dolgoletno tradicijo samocen-
zure. Po mnenju nekaterih raziskovalcev 
so v zadnjih dveh desetletjih na področju 
mladinske literarne produkcije postopo-
ma padli skorajda vsi tabuji.

Čeprav današnja generacija otrok in 
najstnikov s surfanjem po svetovnem 
spletu in TV-kanalih lahko odkriva tako 
rekoč vse skrivnosti in tudi krutosti živ-
ljenja, mnogi starši in učitelji ter strokov-
njaki s področja mladinske književnosti še 
danes odločno zagovarjajo stališče, da je 
oz. bi moralo biti otroštvo čas nedolžnosti, 
ki jo je potrebno za vsako ceno ohranjajo 
tudi v literaturi.
Na simpoziju o tabujih v mladinski knji-
ževnosti bomo iskali odgovore na na-
slednja vprašanja:

• Kakšna je razlika med moralno 
občutljivimi temami in tabuji?

• Katera prevodna in izvirna dela ter 
kateri družbeni procesi so bistveno 
prispevali k detabuiziranju določenih 
tabujev?

• Kako se s sodobnimi tabuji 
spopadajo avtorji, uredniki, starši, 
učitelji, knjižničarji?
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8.2.3 Dr. GAJA KOS

Tabuji v domači mladinski književ-
nosti – med željo po skrivanju in 
željo po razkrivanju 

Ali držijo ugotovitve nekaterih raziskoval-
cev mladinske književnosti, da so iz do-
mače mladinske literarne produkcije tako 
rekoč izginili vsi tabuji? Kakšen razvoj je 
doživela slovenska mladinska problemsko 
naravnana realistična književnost od časa 
Ingoličeve Gimnazijke do današnjih dni? 
Dogajanje na literarni sceni kaže na to, da 
se s tabuji precej bolj junaško kot nekateri 
starši in učitelji spopadajo avtorji; nekate-
ri bržkone v želji, da bi (tudi) z literaturo 
pripomogli k detabuizaciji določenega 
področja/pojava in mladostnikom omo-
gočili izhodišče za debate in razširitev ter 
kritično priostritev pogleda, drugi morda 
manj angažirano, zgolj zato, ker so ugo-
tovili, da se takšne teme berejo bolje od 
kakšnih drugih. Da je torej ukvarjanje s ta-
bujskimi in problemskimi temami modno. 
Ker sta v tovrstni literaturi etična in spo-
znavna razsežnost pogosto bolj izraziti od 
estetske, je v zvezi z njo potrebna posebna 
pazljivost pri vrednotenju, omenjeno dej-
stvo pa priča tudi o tem, da je leposlovni 
status knjig o tabujih in problemskih te-
mah včasih zelo mejen. Kar pomeni, da 
so knjige, ki želijo prispevati k razbijanju 
tabujev, lahko bodisi odlično bodisi slab-
še leposlovje, v najslabšem primeru pa v 
odsotnosti kakršnekoli estetske vrednosti 
zgolj generirajo klišeje in stereotipe.

branju čim bolj polnokrvne poezije, pa naj 
gre za realizem, fantazijo ali prepletanje 
obeh. Kajti nikakor ni le sladka ali ideali-
zirana poezija tista, ki ni zmožna presegati 
tabujev. Poezija s šibko izrazno močjo, ki 
sicer »pogumno« obravnava določeno ta-
buizirano temo, lahko namreč po mojem 
mnenju preseganju le-te naredi več škode 
kot koristi in s tem nikakor ne pripomore 
k temu, da okus po česnu ne bo več le ne-
prijeten, ampak kot del bogatega spektra 
okusov tudi zdravilen.

8.2.2 Dr. DRAGICA HARAMIJA in 
mag. TILKA JAMNIK

Pregled slovenske in prevodne mla-
dinske literature o temi smrti

Smrt je v vsakdanjem življenju, pri če-
mer ne mislimo zgolj na otroke, tako re-
koč prepovedana tema. V sodobni družbi 
je smrt oddaljena od posameznika, z njo 
se redko neposredno srečuje, razen v pri-
meru smrti svojih najbližjih. Množične 
smrti, npr. v vojnah, prometnih nesrečah 
ipd., se posameznika ne dotaknejo, ker se 
dogajajo drugim, neznanim ljudem, na 
drugih koncih sveta. Različni teoretiki, ki 
se ukvarjajo s preučevanjem smrti (npr. 
Nuland, Fässer-Weiber, Taylor) v različnih 
znanstvenih disciplinah (filozofija, medi-
cina, sociologija, religija itd.), vrste smrti 
ne kategorizirajo enako, vendar se pri vseh 
pojavljajo vsaj naslednje kategorije: smrt 
zaradi starosti, smrt zaradi bolezni, smrt 
zaradi nesreče ali delovne nezgode, smrt 
zaradi samomora, smrt kot posledica zlo-
čina (umor) ali vojne. Vseh pet kategorij 
smrti se pojavlja tudi v otroški in mladin-
ski prozi.
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pa medijske dogodke ob tekmovanju v šol-
skem letu 2011/2012. Pri tem prepoznava 
naslednje strategije cenzoričnosti:

• anonimno spletno hujkaštvo: bojkot 
tekmovanja, odstop komisije, vpletanje 
drugih »problemskih« tem in institucij;

• negativne sodbe o besedilih, ki jih 
(»kritični«) bralec sploh ni prebral;

• pritisk staršev na slovenista, ki se mu 
zdi problemsko besedilo primerno in 
zanimivo izhodišče bralnega dogodka 
– pri tem se zastavlja predvsem 
vprašanje strokovne avtonomije 
učitelja kot strokovnjaka za svoje 
predmetno področje;

• neprofesionalno in pristransko 
poročanje (nekaterih) medijev – le 
»škandal« je novica;

• izpostavljanje iz sobesedila iztrganih 
delov pripovedi oz. dialoga – 
ustvarjanje ozračja za cenzorske odzive 
na sporočilnost, ki je v besedilu v 
resnici sploh ni (ali je njen smisel glede 
na sobesedilo drugačen);

• vsebinska in zahtevnostna 
cenzoričnost: vztrajanje v starejših 
vzgojno-poučnih oz. idealizacijskih 
pojmovanjih mladinske književnosti 
(mladinska književnost naj bo vzgojna 
in naj otrok ne »straši«);

• nenavadno, celo zavajajoče 
interpretiranje avtorjevega namena;

• problematiziranje izbire besedil 
za tekmovanje ob hkratnem 
neupoštevanju drugega (obveznega) 
branja.

Strategije cenzoričnosti prispevek pred-
stavlja na podlagi modelov odzivanja star-
šev, ravnateljev in učiteljev ter ob možnih 

8.2.4 DR. VERONIKA ROT 
GABROVEC

Čtivo za »neodgovorne, alkoholike, 
izprijence in kretene«: o prepoveda-
nih in napadanih knjigah v angleš-
čini

Na otvoritvi knjižnega sejma Slovenski 
dnevi knjige 2012 je Ivo Svetina dejal, 
da je knjiga 'naša prijateljica, učiteljica, 
tolažnica, odkrivalka nepoznanih svetov 
in naše orožje. Prav zaradi te palete vlog, 
ki jih igrajo, nas knjige res že od nekdaj 
spodbujajo, a obenem tudi vznemirjajo, 
včasih celo do te mere, da končajo svojo 
pot v skladišču, skrite pod pultom ali – v 
skrajnem primeru – na grmadi. V svojem 
prispevku gledam čez obe veliki luži in raz-
mišljam o tem, čigava je odločitev, da knji-
ga postane nezaželena, kakšni so pri tem 
kriteriji, kako  – če sploh  – se odnos do 
tabuiziranih tem spreminja, predstavim 
pa tudi nekaj knjig, ki so v preteklosti in 
pred nedavnim burile duhove v Ameriki in 
Avstraliji.

 

8.2.5 Dr. IGOR SAKSIDA

Tabuji v mladinski književnosti, 
Cankarjevo tekmovanje in strategije 
cenzoričnosti

Prispevek uvodoma odgovarja na vpraša-
nje, kaj so tabuji v mladinski književnosti 
in kakšno branje zahtevajo. V osrednjem 
delu predstavlja povezavo problemske 
mladinske književnosti, tabujskih tem in 
Tekmovanja v znanju iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje, in sicer prve izra-
zite odzive na problemska dela, predvsem 
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8.2.7 SUZANA TRATNIK

Po Damjanovi poti preko tabujev

Tako kot po svoji poti hodi junak v roma-
nu Ime mi je Damjan (2001), je tudi sam 
roman prehodil svojo pot: od majhne, 
»manjšinske« založbe Škuc-Lambda do po-
natisa pri velikanu Mladinska knjiga in do 
vključitve v nacionalni projekt Rastem s 
knjigo pri JAK-u letu 2014. Čeprav roman 
ni bil napisan za določeno ciljno skupino, 
postaja priljubljeno delo za mlade. Čeprav 
ni bil napisan z namenom »prikrivanja« 
oz. nenadnega razkritja junakovega spo-
la, je obveljal za roman s preobratom. In 
čeprav se neposredno ne ukvarja ne s ho-
moseksualnostjo, ne s transseksualnostjo 
ali transspolnostjo, ne s spolno zlorabo, 
ampak »le« z Damjanovo potjo, je obveljal 
tudi za delo, ki razbija tabuje. Zakaj je bilo 
potrebnih trinajst let, da se je roman pre-
bil na vse knjižne police in se za osvojitvijo 
gledališkega odra prelevil še v filmski sce-
narij? Katera prevodna in izvirna dela ter 
kateri družbeni procesi so morda bistveno 
prispevali k širšemu sprejemanju romana?

8.2.8 JANJA VIDMAR

Mladinska književnost: tabu medij-
ske in literarnokritiške javnosti

V sodobni družbi samega tabuja ni več 
mogoče pojasnjevati kot nekaj prikritega, 
prepovedanega, česar ni dovoljeno kritič-
no obravnavati, temveč je smiselno preu-
čiti ozadje tabuja: kako je mogoče v očeh 
ljudi družbeno stvarnost interpretirati 
tako, da večino prepričaš v svoj pogled na 
nek določen sistem vrednot. Tozadevno 

cenzoričnih (namerno pristranskih) inter-
pretacijah nekaterih najbolj znanih (kla-
sičnih mladinskih) besedil.

8.2.6 ALENKA SPACAL

Sodijo teme spola in istospolne 
usmerjenosti v mladinski književno-
sti še vedno med tabuje?

V referatu bom ob primeru svoje avtorske 
slikanice Mavrična maškarada (Založba 
Škuc, Zbirka Lambda, 2013) predstavi-
la, kako razumem podajanje vprašanj o 
spolih in o istospolni usmerjenosti v mla-
dinski književnosti, in sicer še posebej v 
literaturi za najmlajše. Pri tem se zastavlja 
vprašanje, ali se tem spola in homoseksu-
alnosti v slikanicah ne obravnava pogosto 
zato, ker otroci omenjenih vsebin še ne bi 
mogli razumeti, ali zato, ker so te teme v 
sodobni družbi še vedno tabuizirane. Ali 
rušenje binarne matrice zgolj dveh bi-
oloških spolov in poudarjanje mnoštva 
spolov za večino še vedno predstavlja 
nerazumljiv odklon od norme? Ali ostaja 
zagovarjanje gibljivih medspolnih identi-
tet še vedno marginalizirano? So potem-
takem z zadržki še vedno pojmovani pri-
meri otrok, ki se že v zgodnjem otroštvu 
ne počutijo udobno s spolom, ki jim je 
biološko dodeljen, in v katerega jih na na-
čin stereotipnih razumevanj spolnih vlog 
sili heteronormativno naravnana okolica? 
Na kakšen način zrcali področje mladinske 
književnosti družbeno stvarnost in kako 
se v leposlovju za otroke soočamo z zgoraj 
omenjenimi tabuji? 
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vega sklada med ženskimi imeni omenili 
tudi moje. Doslej so bila imena s področja 
mladinske književnosti prav tako prezrta, 
tudi dobitnica nagrade Prešernovega skla-
da Lila Prap je npr. prejela nagrado izrecno 
za dve postavljeni razstavi.

Resne debate o književnosti na straneh 
revij, kot so Literatura, Pogledi, Delovi KL, 
Večerova Čitalnica, praviloma izključujejo 
mladinsko književnost, kljub dejstvu, da 
je časnik Večer pokrovitelj nacionalne na-
grade za mladinsko književnost.

Ali torej lahko govorimo o namerni 
prezrtosti kot posledici nepoznavanja in 
arogance ali o tabuju kot strahu, predsod-
ku pred izpovedno močjo in kakovostjo, ki 
bi jo mladinska književnost utegnila imeti 
in z obojim vnesti nemir oz. kršiti ustalje-
na pravila hermetične književnosti?

ostaja mladinska književnost v medijski 
in literarnokritiški javnosti prezrta kot 
področje, ki zaradi nepoznavanja, pred-
sodkov in dvomov ostaja neraziskano in 
nezaželeno.

Če se ustavim samo ob zadnjem pri-
meru: v Mehiki se je v septembru odvijal 
svetovni kongres IBBY, kamor je odpoto-
valo tudi šest udeleženk iz Slovenije, kar 
je po številčnosti primerljivo z domačini 
(od 120 milijonov prebivalcev 300 udele-
žencev kongresa). Razlika je v aktivni ude-
ležbi, kajti z nami je potovala dobitnica 
Častne liste IBBY, preostale udeleženke pa 
smo sodelovale z referati in plakati. Kon-
gres in našo udeležbo je domača medijska 
javnost seveda prezrla. Prvič se je tudi 
pripetilo, da so na Društvu slovenskih 
pisateljev med razpravo o kandidatih za 
Prešernovo nagrado in nagrado Prešerno-
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9
Murska Sobota
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Slovenci in Madžari, so za dolgo tisočletje 
zaznamovali življenje naselja in mu vtisni-
li specifično podobo ter duha.

Razmah naselja je povezan s prome-
tnimi potmi, ki so v srednjem veku po-
vezovale nemške dežele z Ogrsko. Te so 
botrovale nastanku srednjeveške nasel-
bine na zemljišču Belmura ob rimskoka-
toliški cerkvi sv. Nikolaja, ki jo viri prvič 
omenjajo leta 1297. Naselbina z imenom 
Murazombatha se pisno prvič omenja 16. 
julija 1348, kot mesto pa je Murska Sobo-
ta prvič zapisana leta 1366. Posebni status 
so soboški »meščani« dobili leta 1476, ko 
so jih zemljiški gospodje Széchyji oprostili 
vseh tlačanskih obveznosti, tri leta pozne-
je pa je ogrski kralj Matija Korvin mestu 
podelil svobodne sejemske pravice.

Območje, na katerem danes stoji Mu-
rska Sobota, je bilo obljudeno že v sta-
rem veku. O tem pričajo ostanki rimskih 
kmetij z gospodarskimi poslopji, ostaline 
manjših železarskih in lončarskih delav-
nic, tukaj odkriti lonec z 2328 rimskimi 
srebrniki (danes v Arheološkem muzeju 
v Budimpešti), rimski nagrobnik s konca 
1. in začetka 2. stoletja, vzidan v severno 
steno soboške župnijske cerkve, in druge 
arheološke starožitnosti. Tokovi zgodovi-
ne so po razpadu rimskega imperija sem 
zanesli raznotera ljudstva, med drugim 
že v 2. polovici 6. stoletja tudi Slovane, 
katerih prisotnost izpričujejo staroslovan-
ska bivališča, najdena južno od mesta, in 
čez tri stoletja še ogrska plemena. Oboji, 
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ljišča kupil Peter Szápáry in 1690 s kra-
ljevim pristankom postal lastnik Sobote. 
Družina je imela patronat nad mestom vse 
do konca 1. svetovne vojne, ko so tokovi 
zgodovine spet močno posegli v življenje 
mesta in njegovih prebivalcev. Proti koncu 
19. in na začetku 20. stoletja je Sobota za-
čela dobivati nekaj urbanih atributov: tako 
npr. je bilo leta 1856 v mestu ustanovlje-
no prvo večje trgovsko podjetje, nato leta 
1873 hranilnica, 1875. leta kazino s knji-
žnico, 1884 tiskarna, 1893 bolnišnica, v 
letih 1885-1919 je bilo tu tudi uredništvo 
časopisa Muraszombat és Vidéke (Murska 
Sobota in okolica).

V viharnih letih, ko je Avstro-Ogrska 
odhajala z zgodovinskega prizorišča, je 
bil po razglasitvi madžarske sovjetske re-
publike (1919) v mestu sedež Ravnatelj-
stva za Slovensko krajino, maja 1919 pa 
je Vilmoš Tkalec z balkona hotela Dobray 
(današnji hotel Zvezda) razglasil slab te-
den dni trajajočo Mursko republiko. Po 
pridružitvi Prekmurja takratni Kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je bil v mes-
tu nekaj časa sedež civilnega komisarja za 

Pred turškimi vpadi, ki so bili najhujši 
v prvi polovici 17. stoletja, so se prebival-
ci skušali zaščititi tudi tako, da so mesto 
obdali z zunanjim obrambnim zidom, 
obrambnimi okopi in jarkom. Niso pa 
mestnih vrat zaprli pred širitelji nove vero-
izpovedi, ki so od srede 16. stoletja naprej 
tudi v Mursko  Soboto prinašali Luthrov 
nauk. Evangeličanstvo se je ob naklonje-
nosti zemljiške gospode hitro širilo in v 
skupini enajstih organiziranih prekmur-
skih protestantskih cerkva je bila tudi 
murskosoboška. In v skupini študentov 
protestantske univerze v Wittenbergu, ki 
so podpisali pismo o privrženosti Luthro-
vemu nauku, so bili tudi mladi iz Sobote. 
Leta 1604, ko so kruci napadli in požgali 
Mursko Soboto, je poročevalec zapisal, da 
je ostala samo evangeličanska cerkev. Prva 
vizitacija v protireformacijskem času pa je 
leta 1698 mdr. ugotovila, da je bilo med 
250 prebivalci Murske Sobote 180 evan-
geličanov.

Po Széchyjih je usodo in podobo mes-
ta pomembno krojila fevdalna družina 
Szápáry. Leta 1687 je del mestnega zem-
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skupaj z delom partizanske Prekmurske 
čete. Po drugi svetovni vojni je bila Mu-
rska Sobota sedež okraja, od 1964 sedež 
občine, ki je obsegala območje Ravenske-
ga in Goričkega, po reorganizaciji lokalne 
samouprave leta 1994 pa je sedež mestne 
občine.

Murska Sobota je tudi danes v mar-
sičem mesto drugačnosti in zaradi njih 
za pretežno alpsko naravnano Slovenijo 
svojevrstna posebnost: edino slovensko 
mesto v res pravi ravnici, mesto z edinim 
sovjetskim spomenikom na Slovenskem, 
mesto različnih jezikov in prepoznavne 
prekmurske narečne govorice, tudi konfe-
sionalno raznoliko mesto, v katerem sobi-
vajo evangeličani augsburške veroizpovedi 
in katoličani, binkoštniki in adventisti (v 
preteklosti je bila v mestu tudi močna ži-
dovska skupnost in imela svojo sinagogo). 
Mesto s 14.000 prebivalci je danes sedež 
Mestne občine Murska Sobota, ki skupaj 
s prebivalci okoliških naselij šteje pribl. 
21.000 ljudi.

Prekmurje in nato okrajnega glavarja. Po 
ustalitvi političnih razmer je mesto utrje-
valo svoj položaj upravnega, gospodarske-
ga, kulturnega in izobraževalnega središ-
ča, ki ga je začelo pridobivati ob izteku 19. 
in na začetku 20. stoletja. Poleg državnih 
in verskih osnovnih šol so bile postopoma 
ustanovljene tudi različne poklicne in sre-
dnje šole. K duhovni rasti mesta so mdr. 
prispevali ustanovitev gimnazije (1919) 
ter poldrugo desetletje kasneje ustanovi-
tev študentskega Kluba prekmurskih aka-
demikov (1934) in dve leti kasneje začetek 
izhajanja literarno-kulturnega glasila Mla-
di Prekmurec, družbeno-politično življe-
nje mesta pa so razgibale številne politične 
stranke in njihovi časopisi (v mestu je npr. 
v letih 1932-1941 izhajal tednik Murska 
krajina) ter še bolj mnoga društva in or-
ganizacije, kot npr. telovadna organizacija 
Sokol.

V drugi svetovni vojni, ko so okupi-
rano mesto Nemci predali Madžarom, 
so slednji vzpostavili staro upravno raz-
delitev, ki je trajala do 3. aprila 1945, ko 
so mesto osvobodili vojaki Rdeče armade 

Foto: Ivan Prelog
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