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1  Oko besede

1.1 Srečanje slovenskih mladinskih  
pisateljev Oko besede

Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev, ki mu je 
Feri Lainšček iznašel ime Oko besede, se je na pobudo 
založbe Franc-Franc začelo leta 1995. Naslednje leto 
se je kot sooblikovalka strokovnih vsebin festivala pri-
družila revija Otrok in knjiga, ČZP Večer pa je prevzelo 
pokroviteljstvo nad Večernico, nagrado za najboljše 
slovensko mladinsko literarno delo minulega leta. Po-
delitev Večernice je postala stalnica Srečanja, druge 
stalne vsebine pa so obiski pisateljev na pomurskih 
osnovnih in srednjih šolah, simpoziji, ki jih organizira 
uredništvo revije Otrok in knjiga, razstave v minulem 
letu izdanih slovenskih mladinskih literarnih del, ki 
jih pripravlja Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, ter literarno-kulturna popotovanja, ki so pri-
ložnost za spoznavanje kulturnih in naravnih zname-
nitosti Pomurja. Vsako Srečanje postreže tudi s kakšno 
novo vsebino, umeščeno v t.i. spremljevalni program.

Sicer pa je Oko besede strokovno srečanje akterjev 
sodobne slovenske mladinske književnosti, v prvi vrsti 
njenih ustvarjalcev, torej pisateljev in pisateljic, njenih 
premišljevalcev in razlagalcev – literarnih strokov-
njakov in književnih pedagogov, njenih promotorjev 
(vključujeta se npr. Bralna značka in slovenska sekcija 
IBBY), njenih hraniteljev - knjižničarjev in njenih izda-
jateljev - založnikov. Na njem sodelujoči v dinamičnem 
in konstruktivnem dialogu iščejo odgovore na aktualna 
vprašanja mladinske književnosti.

Najpomembnejša gmotna podpornika Očesa besede, 
brez katerih festivala ne bi bilo, sta Mestna občina 
Murska Sobota in Javna agencija za knjigo RS.
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PETEK, 21. 9. 2012
9:00 – 11:00
Obiski pisateljev na šolah v  
Pomurju in Porabju

10:00 – 11:30
Ogled razstave Mura odprto
(Pomurski muzej Murska Sobota)

12:00 – 13:30
Kosilo 
(restavracija hotela Zvezda)

15:00 – 18:00
Simpozij »Slovenska mladinska književnost, elektronski 
mediji in sodobne IK-tehnologije«
(restavracija hotela Zvezda)

19:00 – 20:00
Večerja 
(restavracija hotela Zvezda) 

20:00
Družabno-glasbeni večer s skupino Zapeljivke 
(restavracija hotela Zvezda)

SOBOTA, 22. 9. 2012
9:00 – 18:00
Popotovanje »Naravna in kulturna dediščina reke Mure«

ČETRTEK, 20. 9. 2012
9:00 – 10:00
Sprejem udeležencev v hotelu Zvezda

10:00 – 11:00
Otvoritev festivala 
(Salon Murska republika v hotelu Zvezda)
Razstava »Večerničina literarna bera 2011«

12:00 – 13:00
Podelitev Večernice
(gledališče Park v Murski Soboti)

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

15:30 – 16:00
»Življenjski krog« - literarno-likovni projekt Lele B. Njatin 
(Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota)

16:00 – 18:00
Recital »Boža me, boža tvoja beseda«
Predstavitev knjige »Nagrajene pisave«
Razstava »Nagrajene pisave«
(Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota)

19:00 – 20:00 
Večerja 
(restavracija hotela Zvezda) 

20:00
Glasbene impresije na harmoniki Boštjana Baše 
(restavracija hotela Zvezda)

1.2 Program Očesa besede 2012
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2.2 Dosedanji dobitniki večernice

1997
Večernica za leto 1996

Tone Pavček: Majnice  
Bina Štampe Žmavc: Ure kralja Mina
Dim Zupan: Leteči mački
Desa Muck: Kremplin
Lela B. Njatin: Velikanovo srce

VEČERNICO JE PREJEL TONE PAVČEK.

1998
Večernica za leto 1997

Desa Muck: Lažniva Suzi  
Milan Dekleva: A so kremšnite nevarne?
Milan Jesih: Štiri igre za otroke
Andrej Rozman Roza: Skrivnost špurkov
Janja Vidmar: Moj prijatelj Arnold

VEČERNICO JE PREJELA DESA MUCK.

1999
Večernica za leto 1998

Janja Vidmar: Princeska z napako
Janja Vidmar: Aknožer
Vitan Mal: Ta grajski
Bina Štampe Žmavc: Muc Mehkošapek
Maja Novak: Vile za vsakdanjo rabo

VEČERNICO JE PREJELA JANJA VIDMAR.

2  Večernica

2.1. O nagradi

VEČERNICO, nagrado za najboljše slovensko mladinsko literarno delo 
minulega leta, sta ustanovila Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc 
ter revija Otrok in knjiga. Kot pokrovitelj nagrade se jima je pridružilo 
ČZP Večer. V strokovnem smislu nad nagrado bdi petčlanska žirija, ki 
pregleda slovensko mladinsko književno produkcijo minulega leta in nato 
iz ožjega nabora literarno-estetsko najkakovostnejših del po sistemu točk-
ovanja pride do petih del, ki enakovredno kandidirajo za večernico. Avtor 
dela, ki na zadnjem žiriranju doseže najvišje število točk, prejme večernico. 
Nagrada se tradicionalno podeljuje na Srečanju slovenskih mladinskih 
pisateljev Oko besede v Murski Soboti.

Žirijo sestavljajo po en predstavnik obeh ustanoviteljev, predstavnik po-
krovitelja, predstavnik Društva slovenskih pisateljev in predstavnik Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije in Slovenske sekcije IBBY.
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2003
Večernica za leto 2002

Marjana Moškrič: Ledene magnolije
Dim Zupan: Trnovska mafija
Miroslav Košuta: Njune zgodbe
Vinko Moderndorfer: Muc Langus in čarovnička Gajka
Jana Bauer: Izginjevalec čarovnic

VEČERNICO JE PREJELA MARJANA MOŠKRIČ.  

2004
Večernica za leto 2003

Slavko Pregl: Srebro iz modre špilje
Desa Muck: Anica in velike skrbi
Peter Svetina: Mrožek dobi očala
Janja Vidmar: Prijatelja
Bina Štampe-Žmavc: Pogašeni zmaj

VEČERNICO JE PREJEL SLAVKO PREGL.

2005
Večernica za leto 2004

Igor Karlovšek: Gimnazijec
Neli Kodrič: Na drugi strani
Desa Muck: Anica in velika skrivnost
Franjo Frančič: Dražen in jaz
Borut Gombač: Velike oči male budilke

VEČERNICO JE PREJEL IGOR KARLOVŠEK.

2000
Večernica za leto 1999

Polonca Kovač: Kaja in njena družina
Kajetan Kovič: Mačji sejem
Lilijana Praprotnik Zupančič: Resnične pravljice  
in pripovedke
Feri Lainšček: Žlopi
Maja Novak: Male živali iz velikih mest

VEČERNICO JE PREJELA POLONCA KOVAČ.

2001
Večernica za leto 2000

Feri Lainšček: Mislice
Marjan Tomšič: Katka in Bunkec
Milan Dekleva: Alica v računalniku
Danila Žorž: Poskus
Matea Reba: Zmajček Bim in Bimbi

VEČERNICO JE PREJEL FERI LAINŠČEK. 

2002
Večernica za leto 2001

Matjaž Pikalo: Luža
Desa Muck: Anica in zajček
Andrej Makuc: Oči
Bina Štampe-Žmavc: Ukradene sanje
Marjan Tomšič: Martova velika junaštva

VEČERNICO JE PREJEL MATJAŽ PIKALO. 
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2009
Večernica za leto 2008

M. Dolenc: Polnočna kukavica in druge zgodbe
Evald Flisar: Alica v nori deželi
Bina Štampe Žmavc: Vprašanja srca
Irena Velikonja: Leto v znamenju polža
Janja Vidmar: Pink

VEČERNICO JE PREJELA JANJA VIDMAR.

2010
Večernica za leto 2009

Mate Dolenc: Kraljičin lipicanec in druge zgodbe
Grega Hribar: Hotel sem samo …
Svetlana Makarovič: Mi, kosovirji
Bina Štampe Žmavc: Cesar in roža
Dim Zupan: Hektor in male ljubezni

VEČERNICO JE PREJELA BINA ŠTAMPE ŽMAVC.

2011
Večernica za leto 2010

Mate Dolenc: Maščevanje male ostrige
Feri Lainšček: Barvice
Peter Svetina: Skrivnost nilskih konjev
Bina Štampe Žmavc: Roža v srcu
Janja Vidmar: Kebarie

VEČERNICO JE PREJEL MATE DOLENC.

2006
Večernica za leto 2005

Dušan Dim: Distorzija
Slavko Pregl: Spričevalo
Janja Vidmar: Fantje iz gline
Danila Žorž: Izkop
Barbara Gregorič Gorenc: Tri pike … 

VEČERNICO JE PREJEL DUŠAN DIM.

2007
Večernica za leto 2006

Miklavž Komelj: Zverinice
Majda Koren: Eva in kozel
Marko Kravos: Trst v žepu
Irena Velikonja: Poletje na okenski polici
Janja Vidmar: Uspavanka za mladega očka

VEČERNICO STA PREJELI MAJDA KOREN IN  
IRENA VELIKONJA.

2008
Večernica za leto 2007

Ervin Fritz: Vrane
Andrej Predin: Na zeleno vejo
Andrej Rozman Roza: Kako je Oskar postal detektiv
Anja Štefan: Štiri črne mravljice
Dim Zupan: Hektor in mala šola

VEČERNICO JE PREJEL ERVIN FRITZ.
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2.4 Podelitev večernice 2012

Večernica se tradicionalno podeljuje na Sre-
čanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko 
besede, sama podelitev je pospremljena s 
kulturnim programom priznanih izvajalcev. 
Na letošnji podelitvi bosta nastopila Maja 
Pihler Stermecki - Bilbi in Gregor Ster-
mecki, prireditev bo vodila mag. Norma 
Bale.

Glavnino publike na podelitvi večernice tvo-
rijo učenci osnovnih šol. Do leta 2010 so bili 
to predvsem murskosoboški osnovnošolci, 
od leta 2011 pa se jim na pobudo ČZP Večer 
in ob sodelovanju Bralne značke Slovenije 
pridružujejo tudi vrstniki z drugih sloven-
skih šol. Društvo Bralna značka Slovenije – 
ZPMS namreč izbere pribl. 100 najbolj vnetih 
mladih bralcev, ČZP Večer pa jim omogoči 
avtobusni prevoz na podelitev večernice. 
Letošnje podelitve se bodo tako poleg ude-
ležencev Očesa besede 2012, predstavnikov 
ČZP Večer, članov žirije in drugih vabljenih 
gostov ter učencev murskosoboških osnov-
nih šol udeležili tudi osnovnošolci iz Velenja, 
Slovenj Gradca, Maribora in Ptuja.

2.3 Večernica 2012

Žirijo večernice 2012 so sestavljali dr. Aleš Debeljak (predstavnik Društva 
slovenskih pisateljev), Melita Forstnerič (predstavnica ČZP Večer), dr. 
Dragica Haramija (predstavnica Podjetja za promocijo kulture Franc-
-Franc in predsednica žirije), Manca Perko (predstavnica revije Otrok in 
knjiga) in Kristina Picco (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slo-
venije in Slovenske sekcije IBBY).

Žirija je obravnavala slovenska mladinska literarna dela, ki so izšla v letu 
2011, in izmed njih izbrala naslednjih pet finalistov:

Jana Bauer: Groznovilca v hudi hosti

Cvetka Bevc: Desetka

Neli Kodrič: Ali te lahko objamem močno?

Slavko Pregl: Radovedne pravljice

Dim Zupan: Hektor in zrela hruška

Na svoji zadnji seji je žirija odločila, da večernico za leto 2011 prejme 
Dim Zupan za delo Hektor in zrela hruška.
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3  Življenjski krog

3.1 Literarno-likovni projekt Lele B. Njatin

Lela B. Njatin s ciklom pravljic Življenjski krog preizkuša nove možnosti v 
ilustriranju literature. Likovna stvaritev v tem primeru ne sledi literarni, da 
bi jo ilustrirala, pač pa literarna stvaritev sledi likovni in jo ilustrira. Avto-
rica na ta način obravnava tri modernistične skulpture: kip Stanislava Jar-
ma Deklica s piščalko, ki stoji na Trgu sv. Jerneja v Kočevju od 1963, kip 
Stojana Batiča Prometej, ki stoji na Tartinijevem trgu v Piranu od 1959, in 
vodnjak Jožeta Plečnika, ki ob Rožnovenski cerkvi v Kranju stoji od 1956. 
Odločitvi za prav te tri skulpture je botrovalo dejstvo, da je avtorica odra-
ščala z njimi, saj je otroštvo prebila prav v teh treh krajih. Leta 2011 in 2012 
je ustvarila skulpturam pripadajoče pravljice Deklica s piščalko, Prometej 
in Umetnik in ptič ter jih postavila ob skulpture na način javne knjige.

Lela B. Njatin se za to, da bo v zvezo z naštetimi skulpturami postavila pra-
vljice, ni odločila naključno. Zaveda se, da skulpture v zunanjem prostoru 
(za krajane, ki živijo z njimi) sčasoma postanejo prezrti del urbane krajine, 
nemi spomenik umetnosti, ki se utaplja v znani nepremični arhitekturi 
in ki ga palimpsestno nadpisuje besedilo vsakdanje rutine. Vse tri skulp-
ture sodijo v obdobje modernizma, za katerega je značilno, da ustvarja s 
tradicionalnimi tehnikami na inovativen način, pogosto prav s sporočil-
nostjo, ki je umeščena v intermedijski prostor. Zato je tudi Lela B. Njatin 
izbrala tradicionalno pripovedno formo, katere sporočilnost učinkuje na 
inovativen način. S svojo literaturo se je namerila oživiti zanimanje zanje 
v širokem krogu ljudi, predvsem pa pri mladih. Naslonila se je na ljudsko 
izročilo in parafrazirala značilne lokalne tradicionalne motive v pravljič-
nem jeziku, dogajanje pa postavila v konkretno okolje kraja, v katerem se 
nahaja skulptura. Tako skuša okrepiti ustvarjalno moč umetnosti in v zvezi 
s tem računa na smiselne napetosti, ki vstajajo v razmerju med skulpturo 
in literaturo, ter tako dosega, da občinstvo »gleda pravljico in bere kip«.

Jože Plečnik
vodnjak 
(Kranj)

Stanislav Jarm
Deklica s piščalko 
(Kočevje)

Stojan Batič
Prometej
(Piran)
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Monografijo začenja poglavje Mladinsko pripovedništvo, v katerem av-
torica razgrne problematiko proznih književnih vrst in žanrov, pri čemer 
upošteva najnovejša teoretična spoznanja, s kritično presojo pa izpelje 
tipologijo proznih književnih vrst in žanrov, ki želi poenotiti terminologijo. 
Sledi poglavje Slovenske literarne nagrade za mladinsko književnost, v 
katerem  so predstavljene vse nagrade in priznanja, njihov namen in po-
men, navedeni so tudi vsi dosedanji nominiranci. Osrednji del monografije 
je namenjen obravnavi avtorjev, ki so v zadnjih dvajsetih letih (1991–2011) 
prejeli nagrade in priznanja za izvirna slovenska mladinska leposlovna 
prozna dela. V poglavju, ki nosi naslov Opusi nagrajenih slovenskih mla-
dinskih pripovednikov, avtorica obravnava naslednje avtorje: Dušan Dim, 
Mate Dolenc, Nina Mav Hrovat, Igor Karlovšek, Neli Kodrič Filipič, Majda 
Koren, Polonca Kovač, Kajetan Kovič, Feri Lainšček, Svetlana Makarovič, 
Marjana Moškrič, Desa Muck, Bogdan Novak, Nejka Omahen, Mojca Osoj-
nik, Andreja Peklar, Matjaž Pikalo, Lila Prap, Slavko Pregl, Andrej Rozman 
Roza, Primož Suhodolčan, Peter Svetina, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, 
Irena Velikonja, Janja Vidmar in Dim Zupan.

Preglednost vzpostavlja monografija z enotno obravnavo vseh avtorjev. 
Ti so uvrščeni v knjigo po abecednem vrstnem redu, in sicer je vsak avtor 
obravnavan na isti način, tako da si sledijo razdelki:

Nagrade in priznanja (vsebuje navedbo literarnih nagrad in priznanj,  
ki jih je avtor prejel),

Bibliografija (vsebuje podatke o avtorjevih izdanih mladinskih  
literarnih delih),

Dela (vsebuje razčlembo avtorjevega mladinskega opusa),

Sklep (vsebuje zaključno predstavitev značilnosti avtorjeve poetike). 

V zaključnem delu monografije povzetku sledita še navedba virov in lite-
rature ter imensko kazalo.

4.2 Recital »Boža me, boža tvoja beseda«

Na izid knjige Nagrajene pisave se navezuje recital »Boža me, boža tvoja 
beseda«, ki so ga pod vodstvom Vesne Radovanovič pripravili učenci 
Osnovne šole I Murska Sobota. Ti bodo recitirali odlomke iz nagrajenih 

4  Nagrajene pisave

4.1 Knjiga »Nagrajene pisave«

Kot posebna produkcija Očesa besede 2012 je v okviru Maribora 2012 – 
Evropske prestolnice kulture nastala znanstvena monografija NAGRAJE-
NE PISAVE. Opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripo-
vednikov, ki jo je pripravila dr. Dragica Haramija. V njej avtorica predsta-
vlja opuse sodobnih slovenskih mladinskih prozaistov, ki so bili v zadnjih 
dvajsetih letih nagrajeni z vsaj eno pomembno nagrado ali priznanjem 
za mladinsko književnost. Upoštevane so naslednje nagrade in priznanja, 
podeljena od leta 1991: Levstikova nagrada, večernica, desetnica, izvirna 
slovenska slikanica – nagrada Kristine Brenkove, priznanje Zlata hruška in 
priznanje Moja najljubša knjiga.
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5  Simpozij:

»Slovenska mladinska 
književnost, elektronski mediji 
in sodobne IK-tehnologije«

5.1. Simpozijska izhodišča

Prof. Darka Tancer-Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga, ki tradicionalno 
pripravlja simpozije na Očesu besede, je za razmišljanja na letošnjem sim-
poziju pripravila naslednja izhodišča:

Že pred tremi leti  so založniki na knjižnem sejmu v Frankfurtu napove-
dali, da naj bi leta 2018 z digitaliziranimi vsebinami zaslužili več kot s 
tiskanimi knjigami.

Pričakovanja takega razvoja ne postavljajo pod vprašaj samo obstoja 
klasične knjige na papirnem nosilcu, marveč sprožajo tudi vprašanje o 
oblikah ustvarjanja in branja, ki so potrebne za »klasične« knjige in za 
elektronsko oblikovana besedila.

Branje raznih žanrov elektronske književnosti bralce nagovarja drugače 
kot linearna pripoved. 

Bralci teh besedil morajo poleg doslej tradicionalnih linearnih oblik branja 
razviti tudi nelinearne načine branja oz. procesiranja besedil. Elektronska  
besedila so že z vključevanjem besednih, slikovnih in slušnih gradiv dvo-  
ali večkodna.

literarnih del avtorjev, ki so obravnavani v monografiji. Recital bo spre-
mljala vizualna predstavitev nagrajenih literarnih del, ki sta jo pripravila 
Matej Končan in Robert Kereži.

4.3 Razstava »Nagrajene pisave«

Recital »Boža me, boža tvoja beseda« in predstavitev monografije Nagraje-
ne pisave bo dopolnila še istonaslovna razstava, s katero se v Oko besede 
2012 vključuje Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Višja 
knjižničarka Vesna Radovanovič je zbrala in za razstavo pripravila nagra-
jene knjige avtorjev, ki so obravnavani v monografiji.
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Narašča tudi število  t.i. hibridnih knjig (vook).

Te knjige združujejo besedno pripoved z video pripovedjo oz. prikazom 
delov pripovedi ali demonstracijo raznih postopkov. Zanje se odloča vse 
več pisateljev in založnikov.  Te knjige je mogoče brati tako na elektron-
skih bralnikih kot tudi na nekaterih vrstah mobilnih telefonov.

Z novimi možnostmi elektronske književnosti  se odpirajo tudi vpraša-
nja o njeni naravi.

V čem je podobna tradicionalni književnosti in v čem se od nje razlikuje, 
katere oblike tvorjenja pomena so zanjo značilne in kako jih razumejo in 
uporabljajo bralci elektronske književnosti?

Demokratičnost in fleksibilnost spletnega pisanja

Splet omogoča pisanje, ki se ravna po piscu in bralcu ter ne sili k neki 
vnaprej določeni obliki in avtoriteti. V tem smislu je bolj demokratičen kot 
tisk in bolj odprt za novosti. Postmoderne kulture vedno bolj cenijo razno-
likost, spontanost in menjajoče se položaje.

Ali je/bo  široka možnost objavljanja na svetovnem spletu povzročila 
poplavo manjvrednega pisanja?

Ali elektronski mediji sploh omogočajo literarnost kot kvaliteto ali je ka-
kovost digitalnih oblik že sama po sebi manjša od tradicionalne književ-
nosti?

In kako je/bo z bralnimi zmožnostmi?

Medtem ko so številni kritiki prepričani, da književnost v digitalizirani 
obliki lahko pritegne več bralcev kot tradicionalne oblike pripovedi brez 
vizualne podpore, drugi opozarjajo, da taka besedila povzročajo nazadova-
nje bralne zmožnosti (raziskave PISA).

Uporaba digitalnih oblik besedila je za mlade že marsikje vsakodnevna 
realnost, kako pa je s preučevanjem in poučevanjem branja teh besedil?

Elektronsko književno delo ima vse značilnosti nadbesedil.

Nadbesedilo že v sami osnovi spreminja dosedanje pojmovanje besedila 
kot avtorsko določenega vrstnega reda razbiranja ponujenih vsebin oz. 
besedilnih podatkov, s tem da bralca vabi k poljubnemu izboru in zapo-
redju iz ponujenih vsebin.  Za nadbesedila so značilna nestabilnost, široka 
fleksibilnost in temeljni poziv k interaktivnemu sodelovanju.

Kakšne globinske družbene in kulturne spremembe bo prineslo širjenje 
digitalne kulture?

Ali se bomo kmalu soočali z novo obliko generacijskega prepada med 
bralci?

Prepada med bralci, ki jih bo zanimalo samo branje digitalnih besedil in 
elektronske možnosti knjižnega sporazumevanja, ter (starejšimi) bralci, ki 
se bodo z nostalgijo spominjali oblik linearnega branja umetnostnih be-
sedil? Ali bo slednja besedila za mlajše bralce treba digitalizirati, se pravi 
»prevesti« v elektronske oblike? 

Bo/je računalnik tisti medij, ki bo prevzel prenašanje vseh vrst umetno-
sti, ker bo to nalogo opravljal najbolje?

Kakšen je/bo dolgoročni vpliv E-medijev?

Kako bodo elektronski mediji, zlasti internetna literatura in tudi internet 
sploh, vplivali na percepcijo in sposobnost koncentracije (fragmentariza-
cija predstavnih vsebin zavesti) v smeri od otroškega bralca k odraslemu 
bralcu?

Podobno kot svetovni splet se tudi elektronska književnost hitro širi, če-
prav je največ besedil še vedno v angleščini. Kakšno je stanje v Sloveniji?
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Še linearno branje

Čeprav zanimanje mladih za digitalne možnosti sporazumevanja  in knji-
ževnosti raste,  bo po mnenju mnogih strokovnjakov v 21. stoletju tudi 
njim  potrebna bralna zmožnost, kot jo spodbuja predvsem linearno branje 
tradicionalnih umetnostnih besedil. 

Kako je/bo s »prevajanjem« natisnjenih klasičnih besedil v digitalno 
obliko?

Internetne oblike komunikacije v vsebinah mladinskega leposlovja

V kolikšni meri leposlovje za otroke (že) vsebuje internetne načine komu-
nikacije, npr. E-pošto, SMS-sporočila … v dialoških odlomkih besedil? Koli-
ko so E-mediji tematsko navzoči v sodobni svetovni in slovenski mladinski 
književnosti?

Koliko so novih medijev in IKT vešči ustvarjalci mladinske književnosti, 
učitelji, vzgojitelji, knjižničarji?

Empirično o vplivu elektronskih medijev na bralne navade mladih

Kakšni so aktualni statistični podatki o obisku in izposoji v knjižnicah za 
mlade? Kako elektronski mediji vplivajo na bralne navade mladih? Res ti 
berejo veliko manj, hlastajo po enostavnih, hitro berljivih in napetih zgod-
bah?

Pripovedovanje

Pripovedovanje prežema vse razsežnosti družbene izkušnje. Pripovedo-
vanje je tista temeljna človekova dejavnost, s katero si ljudje od nekdaj 
razlagajo svet okoli sebe in svoj položaj v njem ter si tako osmišljajo ži-
vljenje. Ali je razlika med knjigo, gledališčem, radiem, filmom, televizijo in 
računalnikom res samo tehnične narave, saj gre v vseh primerih za »pripo-
vedovanje zgodbe«?

Ali in kako spodbujati linearno branje?

Kako bi pri mladih, ki se s sestavinami digitalne pismenosti srečujejo že 
pred vključitvijo v šolo kot »digitalni domorodci«, spodbudili zanimanje in 
potrebo po poglobljenem linearnem branju, kot ga terjajo npr. natisnjena 
umetnostna besedila?
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5.3. Povzetki

Dr. Meta Grosman
»Iz izhodišč za letošnjo/današnjo razpravo v okviru Očesa besede lahko 
razberemo vrsto vprašanj, ki se vsa dotikajo vloge in možnih učinkov nove 
vrste besedilnosti, kot jo omogoča sodobna informacijsko-komunikacijska 
tehnologija z novimi oblikami besedil, kot je npr. elektronsko nadbesedi-
lo (ali hipertekst), na dosedanje bralne prakse. Z iskanjem odgovorov na 
vprašanja o razmerju med novimi in tradicionalnimi (= osnovnimi) oblika-
mi pismenosti se danes ubadajo številni strokovnjaki za branje in pisme-
nost pri nas in na mednarodni ravni. Sprva so v novi obliki besedilnosti 
nekateri strokovnjaki videli udejanjenje kritiških pričakovanj Barthesa in 
Derridaja o razvoju besedilnosti (prim. Landow 1992 in Bolter 2000), ven-
dar so te poglede pozneje opustili. Kot vsa predvidevanja prihodnosti pa 
razni odgovori ne prinašajo prepričljive podobe razvoja, tako zaradi hitre-
ga in nepredvidljivega spreminjanja tehnologije, kot tudi zaradi odsotnosti 
eksperimentalno načrtovanih raziskav, ki bi edine nudile trdnejšo osnovo 
za odgovore. Čeprav se vsi strokovnjaki za branje strinjajo o velikem po-
menu elektronske (= digitalne) pismenosti za osebno in družbeno življenje 
v 21. stoletju, prvi kritiški odzivi na razvoj novih oblik elektronske besedil-
nosti razkrivajo zaskrbljenost o možnostih negativnih vplivov na tradici-
onalno poglobljeno branje in dosedanje razumevanje literarnih besedil. V 
svojem delu The Shallows, How the internet is changing the way we think, 
read and remember (Slovenski prevod Plitvine, MK 2011) Nicholas Carr 
predstavlja rezultate številnih kognitivnih raziskav, ki so z uporabo novih 
metod slikanja nevronskih povezav pri branju s funkcionalno magnetno 
resonanco (FMRI) opozorili na zmanjšan obseg bralne pozornosti pri di-
gitalnem branju. Čeprav hkrati poroča o svoji prejšnji zasvojenosti z inter-
netom, meni, da digitalno branje ne omogoča poglobitve v besedilo in s 
tem povezane bralčeve čustvene udeležbe, kot je npr. empatija. Nevarnost 
prehoda iz ‘bralnih možganov’ na ‘digitalne možgane’ podobno skrbi tudi 
slavno ameriško nevrolingvistko Marianne Wolf, ki v svojem delu Proust 
and the Squid, the story and science of the reading brain opozarja na osi-
romašenje delovanja ‘digitalnih možganov’ v primerjavi s poglobljenim 
branjem. Podobno zaskrbljenost v manj sistematično dodelani obliki sre-
čujemo tudi pri nas.

5.2. Sodelujoči

V uvodnem delu simpozija bodo o zgoraj razgrnjenih vprašanjih v krajših 
referatih podali svoje izkušnje, ugotovitve in stališča:

dr. Meta Grosman,
strokovnjakinja za področje branja in recepcije književnosti

Miran Pustoslemšek,
psihiater in antropolog

Roman Vodeb,
psihoanalitik

mag. Tilka Jamnik,
bibliopedagoginja

Cvetka Bevc, Majda Koren,
pisateljici

Matjaž Kotnik,
ustvarjalec interaktivnih slikanic

Igor Černe,
bibliotekar
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Tudi na jezikovni ravni v mladinskih knjigah zasledimo uporabo interne-
tnega načina komunikacije: neposredno vključevanje E-pošte in kratkih 
sporočil v besedilo, nadalje drobcev Facebooka, emotikonov in podobno. 
Pogosto se nahajajo že v naslovih in na naslovnicah mladinskih knjig, da 
bi že na prvi pogled pritegnili mlade bralce.

Učitelji književnosti in mentorji branja vse več uporabljajo različne inter-
netne načine komunikacije kot motivacijo, da bi sodobno mladino prite-
gnili k linearnemu branju klasičnih literarnih besedil. V mednarodnem 
prostoru je vse več opozoril različnih strokovnjakov, kako nujno potrebno 
je – prav zaradi naraščajočega internetnega načina komunikacije – poglo-
bljeno in kritično branje ter razumevanje tako umetnostnih kot neumetno-
stnih besedil.

Prispevek nadgrajuje analizo, ki je nastala za potrebe otroških parlamen-
tov v šolskem letu 2010/2011 na temo Vpliv medijev in družbe na oblikova-
nje mladostnika.«

Cvetka Bevc
»Vsaka generacija v obdobju odraščanja izoblikuje nekatere nove elemen-
te sporazumevanja. Pogosto njihova uporabnost postane simbol pripadno-
sti določeni skupini, nosi znamenja upora do okolice in mladostniku služi 
kot preverba pri vprašanjih identitete. Ob pisanju romana Desetka, ki na-
govarja današnjo mladež, mi je uporaba znakovnega sistema mobilnikov 
in facebooka skupaj z najstniškim žargonom predstavljala način, kako se v 
osebnih izpovedih desetih junakov dotakniti njihove avtentične  realnosti. 
Uporaba računalnika, interneta, SMS-sporazumevanja, klepetalnic ipd. 
je del sveta današnjega mladostnika. To je generacija, ki je po eni strani 
zrasla z elektronskimi mediji, po drugi pa se mora soočati z zaostrenim 
sistemom točkovanja, obsežnejšimi učnimi programi in svoje izbore išče 
v turbokapitalističnem loncu, kjer med popkulturo, glasbeno industrijo, 
množico filmov in knjig kot predelani mesni izdelki plavajo ideje o boga-
tih in slavnih. Generacija torej, ki se vse prepogosto brez vrednostne  urav-
nilovke izgublja v številnih možnostih. Mladostnikova govorica in pisava 
seveda z enosmerno uporabo znakovnih sistemov, popačenk, anglizmov, 

Kljub vsem tem skrbem in strahovom ne smemo opustiti prepričanja o 
pomenu digitalne pismenosti za mlade in za prihodnost in razmisleka o 
utemeljenih oblikah njenega poučevanja. Z vsemi njenimi novostmi se jo 
zdi bolj smiselno šteti za nov izziv, za novo možnost človeškega sporazu-
mevanja in delovanja in branja elektronskih besedil z vsemi njihovimi po-
sebnostmi in se hkrati zavzemati za sočasen pouk osnovne (tradicionalne 
= linerane) pismenosti in možnosti poglobljenega branja. Ker tako branje 
lahko razumemo s Tomom Virkom kot urjenje v tem, »da smo zmožni bo-
lje dojemati svet« (Virk, 2012, Bukla, 6. 6. 2012), bi morali iskati tudi potreb-
no motivacijo zanj. Nenazadnje je osnovna pismenost nujno potrebna tudi 
za branje digitalnih besedil, katerih bistvena sestavina so besedni bloki (v 
angl. nodes ali lexias, slov. vozlišča), zato lahko utemeljeno pričakujemo, 
da bosta obe obliki pismenosti - osnovna in digitalna - soobstojali in se 
medsebojno bogatili ali celo dopolnjevali. Nedavno objavljena prva ekspe-
rimentalna raziskava o procesih branja informativnih elektronskih besedil 
kaže na to, da elektronsko branje ni niti enostavnejše niti plitkejše kot 
osnovno linearno branje, marveč poleg bralčevega intenzivnega sodelova-
nja terja tudi trajno prisoten premislek o izbiranju povezovalnikov in bral-
čev kritičen samonadzor. Prav slednji pa bi bil koristen tudi pri osnovnem 
branju, pri katerem kritičnost pogosto predstavlja primanjkljaj in problem. 
Odgovor o prihodnjih oblikah branja bo očitno odvisen od rezultatov 
novejših in sistematičnejših eksperimentalnih raziskav o novih oblikah 
branja. Digitalizacija umetnostnih besedil na papirnatih nosilcih pa pred-
stavlja nov sklop vprašanj, ki jih moramo vsaj sprva razumeti v kontekstu 
vseh problemov, ki se odpirajo s spreminjanjem besedne podobe izvirnega 
besedila.«

Mag. Tilka Jamnik
»Namen prispevka Mladi in mediji v sodobni mladinski književnosti bo 
pregledati, kako mladinska literatura, tako slovenska kot prevedena, prika-
zuje medije in sodobno medijsko situacijo mladih. Zanimalo nas bo tudi, 
ali lahko slovenskim mladim bralcem prispeva k razumevanju njihovega 
vpliva; ali mlade osvešča, opozarja na škodljivost medijskih vsebin in jih 
spodbuja k njihovi kritični uporabi?
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6  Popotovanje

Naravna in kulturna dediščina 
reke Mure

6.1. Prazgodovinska naselbina na Šafarskem

Na severovzhodnem robu vasice Šafarsko v Občini Razkrižje so med 
terenskimi topografskimi deli leta 1960  na terasi z ledinskim imenom 
Gradišče našli ostanke lončenih posod, za katere se je pokazalo, da jih je 
mogoče datirati  v čas bakrene dobe. Na parceli. št. 419. k.o. Šafarsko na 
Gradišču je nato Pokrajinski muzej Murska Sobota v letih 1981-1984 izve-
del sistematična arheološka izkopavanja. Izkazalo se je, da je bila tod praz-
godovinska naselbina, ki jo arheologinja Irena Šavel takole opisuje:

»Na podlagi raziskovanja lahko rekonstruiramo nekdanje bival-
ne objekte v naselbini. Stavbe so bile štirikotne, stene pa narejene 
tako, da so navpično v zemljo zabili nosilne kole, vmesni prostor 
zapolnili s tanjšimi koli in vse skupaj prepletli s tanjšimi vejami. 
Celotna konstrukcija je bila na zunanji strani ometana z ilovico 
s primešanim plevelom. Verjetno je tudi streha imela leseno kon-
strukcijo in bila prepletena z vejevjem, slamo ali trstiko. Vhod v 
hišo je bil morda na ožji strani oziroma na tisti, ki je bila najbolj 
zavarovana pred vetrovi. Prebivalci naselbine so se v glavnem 
ukvarjali z agrarnim gospodarstvom. Najdeno kamnito orodje je 
služilo za obdelavo njiv, ki so bile v neposredni bližini. Ena izmed 
obrti v naselbini je bilo lončarstvo. Glinaste uteži in vijčki so do-
kaz, da se je del prebivalstva ukvarjal s tkanjem. V tem času so 
poznali predvsem volno in lan.«

slenga in še česa lahko ožita njegov  prostor izražanja. Tako kot lahko od-
krijeta tudi novo besedno povezavo ali izraz. Nenazadnje gre le za igranje 
z eno izmed možnih oblik sporazumevanja. Dosti pomembnejše je najbrž 
vprašanje, za označevanje kakšnega sveta okoli sebe mladostniki upora-
bljajo svoje izume. In roman Desetka predvsem v tej smeri išče odgovore.«

Igor Černe
»V prispevku se dotikam vpliva modernih medijev na bralno kulturo otrok, 
mladostnikov in do neke mere tudi odraslih bralcev. Ob tem osvetljujem  
delovanje knjižnice kot ustanove, ki v svojem okolju utrjuje in širi bralno 
kulturo, in na podlagi  aktualnih statističnih podatkov  o obisku in izposoji 
v knjižnicah za mlade podajam trenutno situacijo. Hkrati izpostavljam 
dejstvo, da bi se morala knjižnica v sodobnosti  vedno bolj in zanimiveje 
orientirati širše ter posamezniku ponuditi raznovrsten spekter možnosti 
za kulturno, izobraževalno in prostočasno udejstvovanje in s tem tudi 
nadalje prispevati k dvigu kulturnega nivoja posameznika v okolju, v kate-
rem deluje. Eden izmed segmentov, kjer na tak način knjižnica že vrsto let 
dobro deluje, je tudi umetnost pripovedovanja. Nadalje razgrinjam, zakaj je 
pripovedovanje pomembno in kakšen vpliv ima lahko na posameznika in 
na njegovo percepcijo sveta.«
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6.3. Ferdo Godina – ob 100. obletnici 
rojstva

Miško Kranjec in njegov štiri leta mlajši rojak Ferdo 
Godina sta prva v vrsti slovenskih pisateljev iz Prek-
murja, ki so to slovensko pokrajino prepričljivo vpisali 
v slovenski literarni zemljevid. Ferdo Godina izhaja iz 
Dolnje Bistrice, vasice v neposredni bližini Mure, kjer 
se je rodil 17. oktobra 1912. Njegove prve literarne ob-
jave se začenjajo v letu 1930, ko je – še v prekmurskem 
narečju – v pokrajinskem tedniku Novine objavil krat-
ko zgodbo »V tüjino«. Do leta 1936 je v istem tedniku 
izšlo še dvanajst njegovih kratkih zgodb, po tem letu 
pa so se začele vrstiti njegove objave v osrednjeslo-
venskih literarnih revijah, npr. v Ljubljanskem zvonu, 
Modri ptici in Sodobnosti, pa tudi v mariborskih Ob-
zorjih. V tem obdobju je pisal že tudi svoj daleč najbolj 
znani roman Bele tulpike, ki pa je zaradi zgodovinskih 
okoliščin izšel leta 1945. Po drugi svetovni vojni, ki jo je 
preživel med slovenskimi partizani, je Belim tulpikam 
sledilo še osem romanov, v katerih tematizira sloven-
sko partizanstvo (Jezdec brez konja,  Ko so cvetele 
marjetice), življenje slovenskega povojnega izobražen-
ca in meščana (Babilon ljubezni in sovraštva,  Molčeči 
orkester) ter slovensko (prekmursko) podeželje (npr. 
romani Človek živi in umira, Zaklenjeni dom, Nada, 
vrni se!, Glas samotne ptice). V svojem pisateljskem 
opazovanju slovenskega mesta in vasi po drugi sve-
tovni vojni je Godina registriral in opisal nekatere 
družbene procese, ki so ju zaznamovali, npr. travme in 
družbeno povzpetništvo nekdanjih vojnih tovarišev ter 
posledice, ki jih je eno in drugo puščalo na njihovih 
otrocih, kolektivizacijo/socializacijo slovenske vasi, ki 
je slovenskega (prekmurskega) kmeta razkmetila in 
prisilila v ekonomske migracije. Na družbenoidejni 
ravni je Godina kritik teh procesov, njegova kritika je 
namenjena družbenim odklonom oz. subjektivnim po-
pačenjem. V tem smislu njegovo romanopisje nadaljuje 
tradicijo socialnega realizma in ga afirmativno prilaga-
ja novim družbenim okoliščinam. 

Delavci muzeja so prazgodovinsko naselbi-
no na Šafarskem v sodelovanju z domačini 
rekonstruirali in si jo je danes mogoče 
ogledati. Na rekonstruirano življenje v njej  
je vezan tudi igrokaz Pred davnimi leti, v 
katerem razkriška dramska skupina pred-
stavlja življenje v naselbini v času, ko člove-
ška govorica še ni bila tako artikulirana, kot 
je danes.

6.2. Murska šuma

Murska šuma je domače poimenovanje za 
Murski gozd, obsežno gozdno območje, ki 
se na površini 361 ha razprostira na skraj-
nem vzhodu Republike Slovenije ob sloven-
sko-hrvaško-madžarski meji. 

Hrastovi gozdovi, ki se prepletajo s sestoji 
črne jelše, mlake, mrtvice, močvirni travniki 
in rokavi Mure, ki jih obdajajo rastišča mo-
čvirskega rastlinja (ločje, rogoza), tvorijo 
edinstveno naravno krajino, v katero ljudje 
doslej niso veliko posegali. Zato lahko tod 
naletimo na rastlinske in živalske vrste, ki 
jih drugod v Sloveniji in tudi Evropi ni več. Foto: Denis Cizar

Foto: Denis Cizar
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6.4. Mursko Središče

Mursko Središče je eno najstarejših mest v Medžimurju, že v 15. stoletju se 
omenja kot pomembnejše trgovsko središče. Gospodarski razcvet je mesto 
doživelo v prvih desetletjih 20. stoletja, potem ko je bila med Čakovcem 
in Lendavo vzpostavljena nova cestna in železniška povezava (1899) in ko 
je bil iz bližnjih črpališč nafte zgrajen naftovod Selnica-Mursko Središče 
(1901). V kraju je bilo tudi pristanišče za t.i. murske ladje, ki so po Muri 
prevažale različne tovore. Svojstven spomenik tej obliki gospodarske rabe 
reke Mure so postavili z »lučico«, pristaniščem, zgrajenim v obliki amfitea-
tra, kjer vse leto potekajo družabno-kulturne prireditve na prostem.

Mursko Središče je znano tudi po premogovništvu. Najprej so premog 
kopali v bližnji Peklenici, leta 1925 pa so na območju Murskega Središča 
odprli prvi rov (Hrastinka 1), v naslednjih letih pa še več drugih. V teh 
premogovnikih so do leta 1972, ko so jih zaprli, skupno izkopali 4.593.961 
ton premoga ali povprečno 157.626 ton letno. Rudarska tradicija je vidna 
na vsakem koraku. Letos so se rudarjem poklonili s posebej oblikovanimi 
svetilkami v mestni »lučici«, sicer pa je na območju nekdanjega premo-
govnika tudi rudarski muzej, v katerem obiskovalcem predstavijo rudarsko 
tradicijo.

Drugače kot v romanih se je Godina človeku približeval v 
svojih nov-lah, objavljenih v knjigah Preproste zgodbe, Kriv-
da Jarčekove Kristine, Viragova Verona in Ljudje (izbor). 
Zaobjeti ga skuša kot posameznika, soočenega s samim 
seboj in svojim bivanjem. V tem človeku – največkrat je vzet 
iz pisateljevega rodnega okolja – išče tisto eksistencialno 
tkivo, ki ne določa le njega in njegovih dejanj, ampak naj bi 
bilo značilno za človeka v obče. Kolikor je njegov novelistični 
junak človek zemlje, je z njo povezan prvinsko in stvarno, v 
naravi najdeva svojo osrediščenost in uravnoteženost. Tudi 
ni premišljevalec o življenju in razumski urejevalec dogod-
kov, ampak se intuitivno in refleksno odziva na dogodke 
okrog njega. To ne preseneča, saj je njegov kreator psihološki 
in eksistencialni agnostik, ki poudarja apriorno nespoznav-
nost človekove eksistence in njegove duševnosti:  »V človeku 
se skrivajo stvari, katerih ne bo nikoli razumel, nikdar jim ne 
bo prišel do dna.«

Poleg pripovedne proze za odrasle je Godina pisal tudi pro-
zo za otroke in mlade, ki jo je objavil v mladinskih listih in 
revijah ter več samostojnih knjigah, npr. Ptice selivke (1950), 
Žemlje (1961), povest Pravljica o logarnici (1962), zgodba Na 
novo leto se ne smeš umiti (1964), Kos rženega kruha (1971) 
in Sezidala si bova hišico (1974), slikanici  Polži podrejo 
oreh (1980), Zmaj v oknu (1983), spominska pripoved iz par-
tizanskih časov Halo, halo, kliče Prekmurje (1984) in »zbirka 
črtic« Siničke v škornju (1987). Za svoje mladinsko pripove-
dništvo, ki v večini snovno izhaja iz mladostnih doživetij na 
Bistrici, je prejel prenekatero pohvalo ocenjevalcev. Le-ti so 
poleg ubranosti pripovedi z življenjskimi izkušnjami naslov-
nika (Anton Slodnjak) poudarjali še iskrenost pripovedi in 
preprostost, v kateri se skrivajo globlje življenjske resnice, 
ter posebno mehkobo v odnosu do pripovedovanega (Mitja 
Mejak). Tem ocenam je mogoče pritegniti, saj Godinova mla-
dinska pripoved sodi v t.i. zbliževalni tip mladinske literature 
in pisatelj v svoji nevsiljivi, z mehkobo prepredeni pripovedi 
mlademu bralcu dopušča, da t.i. globlja življenjska spoznanja 
izlušči iz samih zgodb, v katerih se »srečujejo tako spoznanja 
o človeških značajih, navadah in ravnanju kot domišljija, ki  
zna ta spoznanja presejati v drugačno okolje od običajnega« 
(Niko Grafenauer).

Foto: Denis Cizar

Godinova hiša na Dolnji 
Bistrici, v kateri je veliko 
ustvarjal
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