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1

UVOD

V današnji informacijski dobi smo ljudje obkroženi z množico informacij, ki se pojavljajo
v različnih medijih: na radiu, televiziji, v knjigah in drugje. Zato je pomembna veščina
posameznika, da prepozna natančne, kakovostne, koristne in relevantne informacije ter s
tem loči zrno od plevela. Enako je tudi pri knjigah. Treba je ločiti vsebinsko, oblikovno
in/ali estetsko kakovostne knjige od polizdelkov in nekakovostnih del.
Eden od pomembnih pokazateljev kvalitete literature so književne nagrade. Večina
književnih nagrad se podeljuje zaradi njene kvalitetne vsebine, zunanje podobe knjige ali
zaradi kvalitetnih ilustracij, le eno priznanje (priznanje zlata hruška) se podeljuje kot
priznanje za celovit založniško-obrtniški izdelek (vsebina, ilustracije, oblikovanje, zunanja
podoba knjige itd.). Knjige, ki dobijo književne nagrade, so ocenjene kot visoko
kakovostne, kar naj bi v bralcih vzbujalo zanimanje zanje.
V magistrski nalogi bom bolje predstavila eno izmed slovenskih nagrad za mladinsko
literaturo: priznanje zlata hruška, ki ga je zasnovala Pionirska. Poslanstvo Pionirske je
razvijati bralno kulturo in promovirati branje med otroki in mladimi. Idejna vodja zlate
hruške me je med intervjujem opozorila, da pri zlati hruški ni smiselno govoriti o literarni
nagradi, temveč o priznanju. Marsikateri založniki namreč pričakujejo, da bodo kot
nagrado za podeljeno priznanje dobili denar. Ker ga ne dobijo, so razočarani. To je tudi
glavni razlog, da v Pionirski ne govorijo o književni nagradi, temveč o priznanju.
Ker se zlatih hrušk še ni poglobljeno raziskovalo, sem se odločila, da to temo bolje
raziščem. Izvedla sem intervju z Darjo Lavrenčič Vrabec, vodjo Pionirske in Oddelka za
otroke in mladino v Knjižnici Otona Župančiča, ter njene ugotovitve povezala s podatki iz
spletnih anket za založnike in knjižničarje slovenskih splošnih knjižnic ter s podatki iz
knjižničnega nadomestila, iz Cobiss-a, z analizo izposoje iz Mestne knjižnice Ljubljana, z
lestvicami Naj 10 v slovenskih knjigarnah in s seznamom 100 najbolj branih knjig iz
Cobiss-a. Osrednje raziskovalno vprašanje magistrske naloge bo, ali zlata hruška pozitivno
vpliva na promocijo, izposojo in prodajo mladinske (in v njenem okviru otroške) literature.
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V intervjuju bom ugotavljala, zakaj so se v Pionirski odločili za organizacijo in
ocenjevanje mladinskih knjig v okviru akcije priznanja zlata hruška, zakaj so se odločili,
da v okviru omenjenega priznanja promovirajo celovitost mladinskih literarnih del, in ne le
vsebine, kakšna je zgodovina tega priznanja, kako so se spremenili kriteriji za ocenjevanje
nagrajenih književnih del od nastanka nagrade do danes, koliko v Pionirski v okviru teh
kriterijev upoštevajo korektnost izdelave knjige, kvaliteto jezika, ilustracij in celotno
oblikovanje, zakaj so se odločili, da v okviru omenjenega priznanja promovirajo celovitost
mladinskih literarnih del, in ne le vsebine, kako ocenjujejo celotno produkcijo mladinske
literature v Sloveniji danes in v primerjavi s prejšnjimi leti (kvaliteta, naklada, prevladujoči
žanri itd.), kako ocenijo dela, ki ne dobijo znaka ali priznanja zlata hruška, in kaj je tisto,
zaradi česar so ta dela slabo ocenjena, koliko jih izdajo samozaložniki in koliko založbe
itd.
Pri slovenskih založnikih bom ugotavljala, kakšno je njihovo mnenje o priznanju zlata
hruška in njegovi promociji, kako vpliva zlata hruška na njihovo založbo, kako pomemben
se jim zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in kdaj ga pri svojem delu
uporabljajo, kako v njihovi založbi promovirajo knjige, ki so bile nagrajene z zlato hruško,
ter po katerih prodajnih kanalih in komu prodajo največ nagrajenih knjig.
Pri knjižničarjih slovenskih splošnih knjižnic bom ugotavljala, kakšno je njihovo mnenje o
priznanju zlata hruška ter o promociji tega priznanja, kako pomemben se jim zdi Priročnik
za branje kakovostnih mladinskih knjig ter kdaj ga pri svojem delu uporabljajo, kako v
njihovih knjižnicah promovirajo knjige, ki so nagrajene z zlato hruško, kaj upoštevajo pri
odločitvi za nakup mladinske knjige in prek katerih prodajnih kanalov naročajo nagrajene
knjige.
Odgovori iz anket in intervjuja bodo dali boljši vpogled v produkcijo, promocijo in prodajo
zlatih hrušk na slovenskih tleh. Pomagali bodo razumeti, zakaj je situacija takšna,kot je,
odpirali bodo nove dileme in vprašanja glede izdajanja in vrednotenja mladinskih del,
predvsem pa bodo lahko v veliko pomoč Pionirski pri nadaljnjem vrednotenju mladinskih
del in zlatih hrušk.

12

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

2

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
2.1

OTROŠKA IN MLADINSKA KNJIŽEVNOST

V Sloveniji založniki ločujejo različne založniške programe knjig glede na njihovo vsebino
in glede na segment trga, ki so mu določene knjige namenjene. Sem spadajo: knjige,
namenjene splošni prodaji, mehko vezane knjige za množično prodajo, otroške knjige,
učbeniki, akademske knjige, strokovne knjige, verske knjige, enciklopedične in
leksikografske knjige (Kovač, 1999).
Mileva Blažić definira mladinsko književnost kot književnost, ki je namenjena
naslovnikom od rojstva do 18. leta starosti (Mileva Blažić, 2011). Po mnenju Pionirske je
mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda (Seznam odličnih mladinskih knjig
2008–2012, [2014]).
Zgoraj omenjena avtorica definira otroško književnost kot del knjižne produkcije
mladinske književnosti, ki je namenjena otrokom do 12. leta starosti (Mileva Blažić,
[2001]). Se pravi, da predstavlja po mnenju Mileve Blažić otroška književnost le manjši
sklop knjig znotraj mladinske literature. Crnković v Lavrič (2002) definira otroško
književnost kot umetnost, ki uporablja besede in opisuje življenje na otroku dostopen
način.
Mladinski književnosti pogosto pravimo tudi literatura za otroke in mladino (Zorn, 1995).
V Sloveniji se je za to vrsto literature najbolj uveljavil termin mladinska literatura, v svetu
pa je bolj uveljavljen termin otroška književnost. Pri nas se za to vrsto literature pojavljajo
tudi drugi izrazi, kot so: mladinske knjige, mladinska dela, knjige za otroke in mladino itd.
(Lavrenčič, 2002).V magistrski nalogi bom za pojma otroška in mladinska književnost
uporabljala skupni izraz mladinska književnost.
Opredeljevanje mladinske (in v njenem okviru otroške) književnosti temelji v strokovni
literaturi na specifičnem bralcu oz. njegovi socialni izkušnji in razvitosti razumevanja
jezika in stvarnosti (Saksida, 1992). Kot piše Saksida (1994), je takšno opredeljevanje
mladinske književnosti le na podlagi bralcev neustrezno, saj se od književnosti za odrasle
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razlikuje po posebnem ustroju besedila. V mladinskem delu poskuša avtor s svojim
načinom pisanja izraziti zunajliterarno resničnost na poseben in mlademu bralcu dostopen
način. Prav tako je v središču opredeljevanja mladinske književnosti delo, in ne bralec:
bralec je lahko vzrok, da delo nastane, neredko pa je tudi posledica (Saksida, 1994).
Različni avtorji različno opisujejo različen pomen mladinske književnosti: nekateri menijo,
da otrok oz. mladostnik ne potrebuje te književnosti za svoj razvoj, saj mu ta ne predstavlja
pomembne vrednote, drugi pa, da je ta književnost potrebna zato, da se z njo otrok oz.
mladostnik osamosvoji od staršev in drugih odraslih (Mestna knjižnica Ljubljana, 2012).
»Optika mladinske književnosti odstira v zadnjem času, tako v svetu kot tudi pri nas, vse
bolj dramatičen in zaskrbljujoč problem sodobne mlade generacije: po eni strani njeno
odvečnost, zaskrbljenost in brezizhodnost, v kateri so mladi žrtve družbenih iger odraslih,
po drugi pa njihovo postopno prebujanje k uporništvu in iskanju novih vrednot, ki zorijo v
odločitev, da se takšnim igram poskušajo odpovedati ali si zamisliti drugačne« (Mestna
knjižnica Ljubljana, 2012). Ne nazadnje je pogosta tema slovenskega mladinskega
leposlovja prav meja, in sicer prepoznavanje in prestopanje mej ter njihovo ustvarjanje in
preseganje (Mestna knjižnica Ljubljana, 2013).
V zadnjih letih se je izdajanje mladinske literature močno povečalo, zato je praktično
nemogoče, da bi starši, pedagogi in knjižničarji imeli pregled nad celotno produkcijo.
Mileva Blažić opozarja na egocentričnost domačih piscev, ki ne želijo biti brani, temveč
želijo le izdajati. Značilnost sodobne mladinske književnosti je potrošništvo, kot tržna niša
pa se kaže predvsem razvoj slikanic (Krkovič, 2011).
S tem pa mladinska literatura izgublja pomembno vrednost, saj temelji na površni
dovršenosti vsebine in ostalih elementov (ilustracije, naslovnica, oblikovanje itd.) knjige.
Tako otrok oz. mladostnik ne samo da dobi v roke slabo kakovostno knjigo, temveč
velikokrat ne ločuje kakovostne knjige od nekakovostne in s tem ni sposoben kritične
presoje, kaj bi pridobil od kakovostnejšega dela. Misli si, da je ta knjiga dovolj dobra zanj,
saj mu v branje ni treba vložiti toliko truda.
Na splošno velja, da obstajajo znotraj otroške in mladinske literature različni knjižni žanri.
Otroško in mladinsko literaturo lahko torej v grobem delimo na leposlovno in
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neleposlovno oz. stvarno (poučno) literaturo. Med otroško leposlovje sodijo bajka, basen,
pravljica, pripovedka, živalske zgodbe, črtica, mladinski roman, poezija, dramatika itd.
Med otroško poučno literaturo pa sodijo knjige z naslednjih področij: naravoslovne vede,
uporabne in družbene vede, umetnost, ročne spretnosti in kreativnost itd. (Žagar, 2000).
Med mladinsko leposlovje sodijo lirika, roman, realistično psihološki roman, zgodovinski
roman, biografije itd. Med mladinske poučne knjige spadajo kuharske knjige, interaktivni
vodniki, slikovni priročniki, zbirke receptov, otroške enciklopedije itd. Nekateri žanri so
tipični za mladinsko književnost, druge pa berejo tudi odrasli bralci (Žagar, 2000). To med
drugim sporoča citat Vegrijeve (1995), ki v njem meni, da je velikokrat tako, da bralcu ni
jasno, ali je sporočilo knjige namenjeno odraslim ali otrokom, in ali se prebrano dogaja v
njem ali v knjigi (Vegri, 1995 v Vegri, 2013, 131–132).Pionirska na grobo razdeli
mladinske knjige na igroknjige (med zlatimi hruškami jih je najmanj), slikanice (med
zlatimi hruškami jih je največ), zgodbice, zbirke pravljic, stripe, fantastiko, resničnost,
poezijo in poučne knjige (Seznam odličnih mladinskih knjig 2008–2012, [2014]).
Kot je zgoraj omenjeno, so uvrstili slovenski založniki otroške knjige v poseben lastni
založniški program. V njih se prepletajo ilustracije in besedilo (Kovač, 1999).Najbolj
razširjena tipologija knjig za otroke in mladostnike, ki se uporablja v slovenskih
knjižnicah, razvršča knjige za otroke in mladostnike v tri skupine (CPM). Sem spadajo:


knjige za otroke do 9. leta starosti (C – ciciban),



knjige za otroke od 10. leta starosti (P – pionir),



knjige za otroke od 13. leta starosti (M – mladina).

V Pionirski knjižnici vsako leto znova naredijo seznam najpogosteje izposojanih knjig oz.
avtorjev, ki nam lahko služi za orientacijo literarnega okusa mladih bralcev (Lavrenčič,
2002). Interni podatki Pionirske knjižnice za leto 1991 kažejo, da so za otroke do devetega
leta starosti najzanimivejše slikanice, visoko uvrščen pa je tudi strip. Otroci nad deset let
najraje berejo pustolovske knjige, stripe in dela trivialne mladinske literature. Mladina nad
trinajst let pa rada bere najstniške dnevnike (Žagar, 2000).
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da v bralnih nagibih slovenskih otrok ni posebno navzoča
želja po estetsko inovativnem in vsebinsko sporočilnem visokem literarnem dosežku
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leposlovja (kot ga ima npr. poezija). Otroci namreč prevzemajo navade in vzorce odraslih,
ki ne segajo množično po poeziji, saj so bolj usmerjeni predvsem v akcijsko tehnične
probleme znotraj literature in življenja (Saksida v Vegri, 2013, 108–132).
2.2

MLADINSKA KNJIŽEVNOST IN NJEN POMEN

Ker je danes tiskana knjiga vezana na razvoj in širjenje znanja in visoke kulture, je
smiselno, da začne posameznik brati ter razvije dobre bralne navade in strategije že v
zgodnjem otroštvu (Kovač, 2009a).Pri razvijanju dobrih bralnih navad in strategij
predstavljajo otroku vzor bralcev odrasli: starši, knjižničarji ter vzgojitelji oziroma učitelji,
ki mu posredujejo svoja prepričanja o branju. Branje mora biti otroku predstavljeno in
razumljeno kot užitek, otroke pa se mora spodbujati k branju (Košir v Blatnik… [etal.],
2005).
Za otroka je zelo pomembno, da berejo odrasli. Če bodo odrasli bralci uživali v branju,
bodo posledično tudi otroci ponotranjili potrebo po branju in bolje razvili svoje bralne
navade. Če otrok začuti pozitiven odnos in ljubezen do branja že v otroštvu, je velika
možnost, da bo rad bral tudi v odrasli dobi. Če pa otroke spodbuja k branju le šola, bodo
najverjetneje po končanem šolanju opustili branje (Košir v Blatnik… [etal.], 2005).
Prepričanja staršev o branju so povezana z njihovo lastno bralno aktivnostjo. Tisti starši, ki
sami veliko berejo in obiskujejo knjižnico, so za otroka pozitiven model bralca. To, da
otroku pokažejo in povejo, kako všeč jim je določena knjiga ter kako radi jo vzamejo v
roko, povečuje otrokovo zanimanje za branje. Pomemben je način, kako starši otroku
posredujejo bralne izkušnje, kako znajo potešiti otrokovo radovednost, kako odgovarjajo
na njegova vprašanja, itd. Svet knjige in svet malega bralca lahko starši povežejo le, če se
naslonijo na otrokovo znanje o svetu, na njegovo okolje in njegovo zanimanje. Otrokovo
doživljanje skupnega branja je odvisno tudi od sposobnosti staršev za ustvarjanje
intimnega in prijetnega vzdušja med skupnim branjem (Buh, 2010; Pomen branja otrokom,
2013).
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Cilj je, da bo otrok postal bralec za vse življenje (Kropp, 2000). Tri temeljna pravila za to
so po mnenju Kroppa:
»1. Vsak dan berite s svojim otrokom!
2. Kupujte raznolike knjige in revije za svojega otroka in zase!
3. Razumno omejite gledanje televizije in igranje računalniških video igric!«
(Kropp, 2000, 6).
Sama zagovarjam ideje avtorjev, ki pravijo, da branje mladinske literature vpliva na
različna področja otrokovega in/ali mladostnikovega delovanja. Različni avtorji iz različnih
znanstvenih disciplin (psihologija, sociologija, kulturologija, etika, jezikoslovje itd.)
različno opisujejo pomen mladinske književnosti za otroka. Navedla bom nekaj zanimivih
pomenov mladinske literature iz različnih virov.


Z branjem se otrok uči novih besed, bogati besedni zaklad,uči se knjižnega jezika
itd. (Bednjički Rošer, 2011).



Mladinske knjige so pomembne za otrokov miselni, socialni, jezikovni razvoj ter
razvoj nekaterih temeljnih akademskih spretnosti (kot sta branje in pisanje).
(Marjanovič Umek… [etal.], 2002).



Otrok potrebuje branje, zato da razume svet okrog sebe (Bednjički Rošer, 2011).



Poleg spoznavanja jezika otrok preko branja pridobiva znanje o svetu in o ljudeh,
njihovih navadah, običajih in vrednotah (Buh, 2010).



Prebrana zgodba je lahko podlaga za pogovor o občutljivih temah, kot so ločitev,
smrt, rojstvo, strah, itd. (Buh, 2010).



Knjiga otroka pomirja, sprošča ali navdihuje (Pomen branja otrokom, 2013).

Ker je mladinska literatura zelo pomembna za otrokov razvoj in za prihodnji razvoj družbe,
je bistveno, da se tiska in izdaja kar največ kakovostne tovrstne literature (Plahuta Simčič,
2012). Danes se v slovenskem založništvu pojavlja ogromno nekakovostne literature, zato
naj bi bil cilj založnikov v prihodnosti, da povečajo število kakovostnih izdaj.
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2.2.1

Pomen mladinske literature za otrokov govorni razvoj

»Za govorni razvoj je pomemben kontinuum, ki se začne z zgodnjo komunikacijo otrok, z
zgodnjim branjem in pripovedovanjem zgodb otrokom, s spodbujanjem domišljijske in
simbolne igre, s spodbujanjem samostojnega pripovedovanja in s pogovarjanjem. Pri tem
je odrasla oseba naravnana na otroka kot poslušalca in udeleženca komunikacije«
(Marjanovič Umek… [etal.], 2002).
Starši s pogostim branjem mladinske literature in z načinom branja spodbujajo otrokov
razvoj govora in kasneje tudi razvoj njegovih bralnih spretnosti. Mama spodbuja razvoj
otrokovega besednjaka, in sicer oblikovanje povezave »besedilo–beseda« in povezave
»beseda–besedilo«. S pomočjo obeh strategij spodbuja otroka k temu, da povezuje različne
vidike besedila z lastnimi izkušnjami in s predmeti v okolju. Z oblikovanjem povezave
med besedilom in besedo mama informacijo iz besedila poveže in razširi na otrokovo
okolje. Oblikovanje povezave med besedo in besedilom otroka spodbuja k temu, da ta
poveže določene značilnosti okolja z besedilom. Skupno branje otroku omogoča
spoznavanje pisane besede in mu nudi možnost povezovanja lastnih izkušenj z zgodbo
(Marjanovič Umek ...[etal.], 2006)
S poslušanjem branja se otrok uči knjižnega jezika, spoznava, da obstaja več načinov in
možnosti za sporazumevanje, saj uporabljamo pogovorni in knjižni jezik. Dobro
obvladovanje jezika otroku olajša vstop v svet pismenosti (Buh, 2010).
Rezultati raziskave, ki je bila narejena v vrtcu, so pokazali, da so tisti otroci, ki so bili v
vrtcu deležni dodatnega branja mladinske literature, dosegali bistveno višje rezultate na
standardizirani lestvici govornega razvoja in na preizkušnji pripovedovanja zgodbe.
»Raziskave tega področja tudi kažejo, da pogostost in način branja staršev in vzgojiteljev
pozitivno vplivata na otrokovo govorno kompetentnost in branje. Dejstvo je, da se otroci,
ki jim starši v predšolskem obdobju pogosteje berejo, prej naučijo brati« (Marjanovič
Umek… [etal.], 2002).
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2.2.2

Pomen mladinske literature za otrokov čustveni razvoj

V predšolskem obdobju so v otroku čustva najmočnejša. Otroci jih zato pogosto izrazijo na
svoj način, z razvojem pa se jih učijo izražati na primernejši način (Kavčič, Fekonja,
2004). Če hoče brana ali pripovedovana zgodba zares pritegniti otrokovo pozornost, ga
mora zabavati in predramiti njegovo radovednost. Če želimo, da zgodba obogati otrokovo
življenje, mora biti takšna, da spodbuja njegovo domišljijo, mu pomaga, da razvija razum
in si pojasnjuje svoja čustva (Bettelheim, 1999).
Pogosta čustva pri predšolskem otroku so strah, jeza itd. (Kavčič, Fekonja, 2004). Pravljice
mu pomagajo premagovati njegove strahove. Realistične zgodbe predstavljajo običajne
težave, s katerimi se sooča tudi otrok. Ko otrok ugotovi, da nima samo on takšnih težav, jih
začne reševati z večjim pogumom (Bettelheim, 1999).
Poleg neposrednega pomena mladinske literature za otrokov čustveni razvoj obstaja tudi
njen posredni vpliv. To je stik otroka s staršem oz. z odraslim, ki mu bere oz. pripoveduje
zgodbo (Žagar, 2000).
2.2.3

Pomen mladinske literature za otrokov miselni razvoj

Otrokov razvoj poteka od opravljanja določene dejavnosti s pomočjo in podporo odraslega
do samostojnega obvladovanja te dejavnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2003). V
razvojnem obdobju malčka (1–3 let) so značilne interaktivne situacije med otrokom in
odraslim gledanje slikanice, branje in pripovedovanje zgodbe. Ko si otrok skupaj z
odraslim ogleduje slikanico ali mu odrasli pripoveduje ali bere iz nje, se med njima
vzpostavi sodelovanje, kjer pomaga odrasla oseba otroku v območje bližnjega razvoja
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2003).
Poznamo tri poti usmerjanja otroka, ki so povezane s tremi obdobji njegovega bližnjega
razvoja. Prvo pot predstavljata pomoč in podpora, ki ju otrok dobi od odrasle osebe – npr.
mame ali vzgojiteljice, ki otroku bere ali pripoveduje zgodbo, mu pomaga pri igri, itd. Na
tem nivoju otrokovega bližnjega razvoja ta izolirano dojema predmete v slikanici, ob
njihovem poimenovanju pa povezuje določeno ime s sliko predmeta. Otrok se začne
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besedno odzivati šele po drugem letu starosti. Drugo pot predstavlja spodbudno okolje, v
katerem ima otrok na voljo slikanice, knjige itd. V tem območju otrokovega bližnjega
razvoja začne odrasli postavljati poimenovani predmet v nov kontekst, pri čemer se
sklicuje na nekaj, kar je otroku že znanega. Tretjo pot predstavlja igra, saj v igri otrok
doseže raven delovanja, ki je nad njegovo ravnijo razvoja. V interakciji s spodbudnimi
materiali in z razvitejšo osebo igra spodbuja otrokov razvoj do naslednje razvojne ravni.
Skupno branje zgodb otroku in gledanje slikanic je ena od oblik igre, ki ustvarja optimalne
motivacijske pogoje za otrokov razvoj in učenje jezika, spoznavnih in socialnih spretnosti
in strategij za uravnavanje in obvladovanje čustvenih stanj. V tem območju otrokovega
bližnjega razvoja pa prihaja do združevanja kontekstov (Marjanovič Umek, Zupančič,
2003).
2.3

BRANJE V DRUŽINI
2.3.1

Branje staršev otrokom

Starši, ki doživljajo branje kot užitek in se v vsakdanjem življenju zavedajo pomena
branja,svoj odnos do branja prenašajo tudi na svoje otroke. Otroci teh staršev imajo večji
interes in motivacijo za branje ter prepoznavajo branje kot vrednoto (Buh, 2010).Navadno
te otroke prikazovanje človeške izkušnje iz mladinske literature zanima in vznemirja
(Saksida v Vegri, 2013, 108–132).
Vsi otroci potrebujejo starše, da:


jim berejo oz. se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši,



jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje,



si skupaj z njimi izposojajo (ali kupujejo) knjige in drugo gradivo,



sodelujejo z njihovimi učitelji in so jim zgled odraslega bralca (Knjižnica Miklova
hiša Ribnica, [2001]).

Mama se že v prenatalnem obdobju v mislih pogovarja z otrokom, mu zapoje in pove
pravljico. Otrok v njej čuti, da ga z veseljem pričakuje (Milčinski, Pogačnik-Toličič,
1992). Starši pogosto vstopajo v interakcijo s svojim otrokom v kontekstu mladinske
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literature in različnih besedil, še preden otrok izgovori prvo besedo (Marjanovič Umek
…[etal.], 2006). To naredijo tako, da že zelo majhnemu otroku pokažejo knjige s slikami
posameznih predmetov, živali, rastlin itd. Ko starši poimenujejo sliko, se otrok najprej
odziva po svoje (Buh, 2010). Pri prvem stiku otroka s knjigo je ključna posredniška vloga
odraslega, saj ta pomaga otroku pri branju in pogovoru o knjigi. Pri manjšem otroku si
eden od staršev z njim ogleduje slike ter nato naveže pogovor, ki je povezan z vsebino
slik,ali pa mu bere oziroma pripoveduje zgodbo ter odgovarja na njegova vprašanja (Kobe,
1983). Z otrokovim odraščanjem narašča zahtevnost vsebin. Spontano zanimanje otroka za
poslušanje staršev, ki mu berejo, se pojavlja pri različnih starostih. Ne glede na to, kdaj
starši začnejo z branjem, je pomembno, da je za otroka poslušanje nekaj prijetnega,
zanimivega, da se dobro počuti in si želi nadaljnjega branja (Buh, 2010).
Različni otroci na različne načine poslušajo, ko jim odrasli berejo: nekateri lahko samo
poslušajo, nekateri se med poslušanjem igrajo, eni si ob tej priložnosti želijo biti v naročju.
2.3.2

Branje staršev mladostnikom

Za razvoj bralnih navad mladostnika je značilno, da:


raven pismenosti staršev neposredno vpliva na razvoj in rabo bralnih in pisnih
spretnosti pri mladostnikih,



obkroženost z bralnimi gradivi in bralne spodbude iz domačega okolja oblikujejo
mladostnikovo spoznanje o rabi branja in pisanja (Orel, 2005).

Se pravi, da na kasnejše bralne navade poleg branja mladostniku v veliki meri vpliva tudi
to, koliko in katere vrste gradiva imajo doma mladi bralci ter kako pogosto vidijo druge
družinske člane pri branju. Bralne interese mladostnika lahko starši in drugi odrasli
zvišujejo, če skupaj z mladim bralcem obiskujejo knjižnico ali ga napotijo tja, če
obiskujejo različne prireditve, razstave, če spodbujajo raznovrstno branje leposlovnih in
informativnih besedil ter če mladi bralci sodelujejo v bralnih programih v šolah (Zwitter,
2001).
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2.4

BRANJE V VRTCU

Na vprašanje, kaj je najpomembnejši razlog za izobraževanje otrok, se že stoletja glasi
najpogostejši odgovor: »Morajo se naučiti brati.« Razlog, zakaj naj bi se otroci naučili
brati, je od generacije do generacije različen, vse pa se zavedajo, kako pomembno je za
človeka, da zna brati. Toda tega se mora otrok šele naučiti, za kar je potrebno veliko truda
in vaje (Kranjc in Saksida, v Kroflič …[etal.], 2001,79).
Ker gre za obdobje, ko večina otrok še nima razvitih bralnih zmožnosti, se v vrtcu otrok
srečuje s književnostjo preko delovanja vzgojiteljice, ki mu bere (Kranjc, Saksida v Kroflič
…[etal.] , 2001, 79–106). Kadar govorimo o branju v vrtcu, je treba ločiti med dvema
skupinama branja. To sta:


posredovanje književnosti in branje (oz. poslušanje) književnih del, ki so sestavni
del Kurikuluma za vrtce,



posredovanje književnosti in branje (oz. poslušanje) književnih del, ki niso sestavni
del Kurikuluma za vrtce. Sem spadajo tudi druge bralne dejavnosti, kot so: bralna
značka za predšolske otroke, bralni nahrbtnik ali druge uspešne oblike spodbujanja
družinskega branja (Haramija, 2012).

Pri branju v vrtcu se otrok uči ločevati med umetnostnim in neumetnostnim jezikom,
spoznava kakovostna besedila, pregleduje raznolika besedila ter ustvarjalno in subjektivno
sprejema obravnavano besedilo. Pri tem ne spoznava le informacij o stvarnosti, temveč
doživlja umetniškost. Umetniškost je povezanost treh funkcij besedila: spoznavne
(besedilo nam razlaga stvarnost), etične (besedilo vrednoti pojave in ponuja bralcu
možnost etičnega opredeljevanja) in estetske (besedilo vzbuja občutje lepega) (Kranjc in
Saksida v Kroflič …[etal.], 2001, 79–106).
Poleg tega otrok s poslušanjem zgodbe razvija bralno kulturo, in sicer:


otrok razvija pozitiven odnos do poslušanja književnosti, ki mu pomeni sredstvo za
estetsko uživanje in osebnostni razvoj,



pozitivno vrednoti slovensko izročilo in kulturo in
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ob branju pozitivno vrednoti drugačnost, razvija toleranco do drugih in presega
spoznavne omejitve, ki mu jih nalaga realnost (Kranjc in Saksida v Kroflič
…[etal.], 2001, 79–106).

Rezultat branja v vrtcu je lahko tudi znanje. Pri tem otrok razlikuje sprejemanje
književnosti od sprejemanja neumetnostnih besedil in spozna temeljne pojme, glavne
prvine pravljice, pesmi in igre ter nekaj avtorjev otroške književnosti.
Se pravi, da otrok med poslušanjem branja razvije strategije:


pred poslušanjem (aktivira predznanje o vsebini in vrsti besedila, določi namen pri
branju in oblikuje napovedi o besedilu),



med poslušanjem (predstavlja si prostor, čas itd., prepozna in opisuje literarno
osebo, razume zgodbo in temo, zaznava in razume strukturo, izoblikuje svojo
perspektivo in opazuje dogajanje),



po poslušanju (ureja vtise, sooča vzpostavljeni besedilni svet s pričakovanji,
opredeljuje se do celovitosti vsebine in forme, itd.) (Kranjc in Saksida v Kroflič
…[etal.], 2001, 79–106)

Na spletni strani Društva bralna značka (2010) dajejo napotke, katere knjige naj berejo
vrtčevski otroci. Ti bi prišli prav tudi splošnim knjižničarjem pri izbiri in svetovanju knjig.
Strnili bi jih lahko v naslednje ugotovitve:
starost
rojstvo – pol leta

dejavnost
pogovor, petje otroških
pesmic, igranje bibank

vrsta gradiva
nežne uspavanke, preproste otroške
pesmice (izštevanke, nagajivke,
prstne igre, rimanke itd.), bibanke

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
igranje z različnimi igračami –
pol leta – devet mesecev

tudi igralne knjige, kazanje,
poimenovanje in razlaga slik v

igralne knjige, kartonke

knjigi
devet mesecev – tri leta

pripovedovanje in branje

krajše pesmi, pravljice, zgodbe,

krajših del, otrok sam obrača

uganke, igralne slikanice (gibljivke,

liste

tipanke itd.)

začetna faza: branje daljših
mladinskih knjig (o odraščanju
in vzgoji) v nadaljevanjih in s

tri leta – šest let

pomočjo ilustracij, poznavanje

začetna faza: pravljice, kakovostne

literarnih junakov, ogled

izvirne in prevodne slikanice,

risank, obiski lutkovnih

otroške revije, poezija, uganke,

predstav;

dramska besedila;

nadaljevalna faza: branje

nadaljevalna faza:

mladinskih knjig in člankov iz

informativne (poučne) knjige,

interneta glede na interesna

atlasi, enciklopedije, gradivo na

področja mladih bralcev,

internetu

iskanje idej za druge
dejavnosti iz knjig, iskanje
gradiva

Tabela 1: Napotki za branje knjig pri vrtčevskih otrocih
Čeprav so zlate hruške za otroke v vrtcu prezahtevne, pa je vseeno pomembno, da jim
odrasli berejo kvalitetno literaturo, ki je prilagojena njihovi razvojni stopnji.
2.5

BRANJE V ŠOLI

Otroci, ki so stari med 10 in 14 let, berejo v okviru učnih predmetov (npr. književnost,
angleščina itd.). Raziskava o branju angleških besedil pri mladih v Angliji (Coles, Hall,
2002), je pokazala, da:
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imajo fantje večje probleme z osnovno pismenostjo kot dekleta,



dekleta raje berejo fikcijo kot fantje,



dekleta berejo več zgodb,



fantje berejo več zato, da dobijo informacije o določeni stvari,



fantje radi berejo časopise in športne revije,



fantje berejo manj kot dekleta,



otroci pri tej starosti manj berejo, kot ko so starejši.

Bralne navade otrok se dokončno izoblikujejo, ko pridejo v adolescenco. Pri tem jim
pomagajo učitelji in starši. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da je treba brati raznoliko
gradivo, in da pri delu upoštevajo bralne navade in interese svojih učencev.
2.6

POMEN IN NALOGE SPLOŠNE KNJIŽNICE

Splošne knjižnice imajo po Zakonu o knjižničarstvu (2001) opredeljene različne posebne
naloge za otroke in mladino (brez ali s posebnimi potrebami):


splošne knjižnice predstavljajo podporo vseživljenjskemu izobraževanju (to
izobraževanje se začne z učenjem v zgodnjem otroštvu in se nadaljuje z
izobraževanjem v vseh starostnih obdobjih),



zbirajo in posredujejo dokumente lokalne zgodovine ter dokumente sodobnega
življenja lokalne skupnosti,



uporabnikom zagotavljajo splošen dostop do elektronskih gradiv javnih oblasti,



nudijo jim pomoč pri uporabi različnih gradiv in s tem usposabljanje za
informiranje o državljanskih pravicah in dolžnostih tudi tistim, ki niso računalniško
usposobljeni ali nimajo ustrezne opreme, in



opravljajo bibliopedagoške dejavnosti za različne skupine uporabnikov.

Splošne knjižnice ponujajo različne vrste organiziranega dela in bibliopedagoških ur, med
drugim tudi:


Ure pravljic in ure pravljic na bibliobusu (vrtec in osnovna šola): Cilji ur pravljic in
pravljičnih ur na bibliobusu so večinoma enaki, in sicer, da otroci poslušajo
pravljico, spoznavajo pravljični svet, pravljične simbole, števila itd. Pri urah
25

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

pravljic na bibliobusu je še en specifičen cilj, in sicer, da si otroci ogledajo
bibliobus. Ura pravljic traja do 45 minut za največ 40 otrok. Ura pravljic na
bibliobusu traja do 30 minut za 20 otrok.


Igralna ura s knjigo (vrtec in prva triada osnovne šole): Igralna ura s knjigo traja do
45 minut za toliko otrok, kot se udeleženci dogovorijo s knjižničarjem.



Vodeni ogledi mladinskega oddelka (vrtec in osnovna šola): Cilji vodenih ogledov
mladinskega oddelka so, da otroci spoznavajo knjižnični red, postavitev gradiva v
mladinskem oddelku ter pogoje vpisa in izposoje. Voden ogled mladinskega
oddelka traja do 45 minut za največ 30 otrok.



Ogled mesečnih razstav v mladinskem oddelku (vrtec in osnovna šola): Cilji ogleda
mesečnih razstav v mladinskem oddelku so, da si otroci ogledajo mesečne razstave
v oddelku z možnostjo reševanja literarne uganke, ki je vsebinsko vezana na
razstavo. Ogled mesečnih razstav traja 15–20 minut za največ 30 otrok.



Različni tipi bibliopedagoških ur (vrtec in osnovna šola): Cilji bibliopedagoških ur
tipa ena so, da knjižničar otrokom predstavi izbrane teme, ki se vežejo na aktualne
kulturne dogodke, ali pa jih oblikuje v skladu z željami uporabnikov. Teme so
prilagojene šolskemu učnemu načrtu. Bibliopedagoške ure tipa ena trajajo do 45
minut za največ 40 otrok.
Cilji bibliopedagoških ur tipa dve so, da otroci razvijejo odnos do različnih vrst

gradiva (predvsem leposlovja) in postanejo bralno motivirani. Bibliopedagoške ure tipa
dve trajajo do 45 minut za toliko otrok, kot se udeleženci dogovorijo s knjižničarjem.
Cilji bibliopedagoških ur tipa tri so, da se pri otrocih pospešuje Bralna značka in
projekt Knjigobuba (uvodne z motivacijo, zaključne z literarnim programom in s
podelitvijo značk). Bibliopedagoške ure tipa tri trajajo do 45 minut za toliko otrok, kot
se udeleženci dogovorijo s knjižničarjem.
Cilji bibliopedagoških ur z domoznansko tematiko so, da se otroci, stari nad 13 let,
seznanijo z določeno domoznansko temo, ki jo knjižničar izbere po dogovoru (npr.
materialna podoba knjige, pisne podlage, inkunabule, Dalmatinova biblija, zgodovina
tiskarstva s posebnim ozirom na Ptuj, razglednice Ptuja in okolice itd.).
Bibliopedagoške ure z domoznansko tematiko trajajo 30–60 minut za največ 20 otrok.
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Voden ogled študijskega oddelka za osnovnošolce, ki končujejo osnovnošolsko
šolanje, in srednješolce (od 14. leta naprej): Cilji vodenega ogleda študijskega
oddelka so, da knjižničar prihodnjim članom razkaže prostore knjižnice: skladišča,
gradivo v prostem pristopu, izposojevalnico, čitalnico, multimedijsko knjižnico in
študijske sobe. Poudarek je na nudenju osnovnih informacij o pogojih vpisa in
izposoje. Takšen voden ogled traja 20–45 minut za največ 30 otrok.



Voden ogled domoznanskega oddelka (od 13. leta naprej): Cilji vodenega ogleda
domoznanskega oddelka so, da knjižničar vključuje ogled prostorov in kratko
predstavitev pojmov domoznanstvo in domoznanska dejavnost. Po dogovoru je
možna krajša predstavitev domoznanskih zbirk in dragocenosti, ki jih hrani
oddelek. Takšen ogled traja 15–60 minut za največ 30 otrok.



Voden ogled razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici (starost otrok je odvisna od
vsebine in zahtevnosti razstave): Knjižničar organizira voden ogled po razstavi.
Voden ogled traja do 60 minut za največ 30 otrok.



Delavnice na temo razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici (starost otrok je odvisna
od vsebine in zahtevnosti delavnice): Knjižničar pripravlja delavnice priložnostno
in njihovo temo veže na razstave. Delavnice trajajo 10–20 minut. Število otrok je
vezano na vrsto delavnice.



Iskanje gradiva v računalniškem katalogu COBISS/OPAC (od 15. leta naprej): Cilji
iskanja gradiva po COBISS/OPAC-u so, da udeleženci spoznajo osnovna pravila
iskanja gradiva v računalniškem katalogu COBISS/OPAC. Predstavljena je tudi
individualna spletna stran v okviru COBISS-a Moja knjižnica (pregled
izposojenega gradiva, rezervacije, podaljšanje roka itd.). Takšno iskanje traja 30–45
minut za največ 30 otrok.



Specialne ure za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami: Knjižničar sam
predlaga teme, se odloči, za kako stare otroke so namenjene te ure in koliko otrok
bo vključil vanje.



Pravljice z jogo (od 4. leta naprej): Cilji pravljic z jogo so, da otroci poslušajo
pravljico in spoznavajo osnove joge. Pravljice z jogo trajajo za posamezne otroke

27

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

po 45 minut vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od oktobra do julija. Namenjene so
za največ 15 otrok.


Počitniške pravljice (od 6. leta naprej): Počitniške pravljice predstavljajo likovne in
literarne delavnice, družabne igre in gibalne vaje. Počitniške pravljice trajajo za
posamezne otroke 45 minut v času poletnih počitnic (od 15. 7. do 15. 8.).
Namenjene so za največ 20 otrok (Neskončne poti splošnih knjižnic: strategija
razvoja slovenskih splošnih knjižnic od 2013–2020, [2013]).

Za splošne knjižnice so zgoraj naštete dejavnosti pomemben element delovanja, saj
podpirajo aktiviranje knjižničnih zbirk za razvoj bralne kulture (knjižnice motivirajo za
branje) in informacijske pismenosti (Neskončne poti splošnih knjižnic: strategija razvoja
slovenskih splošnih knjižnic od 2013–2020, [2013]; Jamnik, 1998). V nekaterih knjižnicah
(npr. v knjižnici Ivana Potrča Ptuj) začnejo knjižničarji otroke in mladostnike učiti
informacijske veščine ter za njih organizirajo različne delavnice in dogodke. Nekateri od
teh dogodkov so namenjeni samo otrokom (bibliopedagoško delo, ure pravljic, počitniške
pravljice, pravljice z jogo, ogled mladinskega, domoznanskega in študijskega oddelka,
specialne ure za otroke s posebnimi potrebami, delavnice, razstave), drugi pa tudi odraslim
(tečaj iskanja po COBISS/OPAC-u, specialne ure za odrasle s posebnimi potrebami, voden
ogled razstav in študijskega oddelka/knjižnice ter bralno motivacijske dejavnosti)
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, [2013]). Te dejavnosti so primerne tako za prosti čas kot za
razvijanje določenih spretnosti in znanja.
Mladostniki, ki hodijo v šolo, si v splošnih knjižnicah najbolj izposojajo učbenike, delovne
zvezke in dela za domače branje, bralno značko in Cankarjevo priznanje (se pravi, v šolske
namene) ter samostojno iščejo in berejo gradivo preko interneta.
Promocija zlatih hrušk v splošnih knjižnicah je zaradi zahtevnosti knjig predvsem
namenjena starejšim osnovnošolcem in srednješolcem, ki se poslužujejo tudi nekaterih
oblik bibliopedagoškega dela, ki so izvorno namenjene mlajšim otrokom (npr. ure pravljic)
(Jamnik, 1998; Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, [2013]; Neskončne poti splošnih knjižnic:
strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic od 2013–2020. [2013]).

28

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

MLADINSKA KNJIŽEVNOST V SLOVENIJI

2.7

Začetki mladinske literature v Sloveniji segajo v 19. stoletje. Ta vrsta književnosti je imela
takrat versko in vzgojno vrednost (Mileva Blažić, 2007).
Zgodovino slovenske mladinske književnosti lahko okvirno delimo na štiri obdobja, in
sicer na:


prvo obdobje (1850–1900): V to obdobje bi lahko postavili začetek mladinske
književnosti (Mileva Blažić, 2014). V njem so za otroke pisali pisatelji za odrasle.
Predstavniki tega obdobja so: Levstik, Stritar, Župančič itd. (Mileva Blažić,
[2001]);



drugo obdobje (1900–1950): V tem obdobju se je slovenska mladinska
književnost začela uveljavljati s kakovostjo (predstavniki so Župančič, Milčinski,
Ribičič itd.), začele pa so nastajati tudi knjige s prvimi ilustracijami (Mileva
Blažić, 2014);



tretje obdobje (1950–1990): Imenovano je tudi kot obdobje razcveta in avtorskih
poetik. V tem obdobju se je mladinska književnost začela institucionalizirati
(Mileva Blažič, [2001]).Pojavila se je tudi institucionalizacija predmetnega
področja na Univerzi (Mileva Blažić, 2014). Predstavniki tega obdobja so: Kovič,
Pavček, Makarovič itd. (Mileva Blažić, [2001]);



četrto obdobje (1990–danes):Prelomnice tega obdobja so: revija Otrok in knjiga,
reviji za otroke Ciciban in Cicido, monografija s področja mladinske književnosti
Pregled slovenskega mladinskega slovstva in druga izdaja Slovensko mladinsko
slovstvo. Predstavniki tega obdobja so: Rozman Roza, Štampe Žmavc itd. (Mileva
Blažić, 2014).

Prelomnice v nastajanju posvetne mladinske književnosti v vseh teh obdobjih so: Vedež,
literarne revije za otroke Vertec, Angelček in Zvonček. Pomembno je tudi uvajanje
ilustracij v časopisih, revijah in knjigah za otroke (Pisanice, Ciciban in še kaj). V tem
gradivu se je mladinska književnost osamosvojila od književnosti za odrasle in postala
avtonomna. Po drugi svetovni vojni je založba Mladinska knjiga izvedla projekt Izvirna
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slovenska slikanica, na univerzah pa sta bila uvedena tudi predmeta mladinska književnost
in didaktika mladinske književnosti (Mileva Blažić, 2014).
2.7.1

Institucionalizacija slovenske mladinske književnosti

Institucionalizacija slovenske mladinske književnosti je potekala na več ravneh:


najprej v knjižnicah: Pojavili so se oddelki za otroke in mlade (Pionirska
knjižnica) ter bibliopedagoške dejavnosti v splošnih knjižnicah (Mileva Blažić,
[2001]). Tako se je začela Pionirska knjižnica počasi spreminjati v center za
estetsko vzgojo otrok (Mestna knjižnica Ljubljana, 2010);



z založbo Mladinska knjiga: Ta je začela zavestno spodbujati koncept razvoja
izvirne slovenske mladinske književnosti, posebej pa slikanice (Mileva Blažić,
2014). Pojavili so se tudi prevodi izvirnega leposlovja v tuje jezike in prevodi iz
tujih jezikov v slovenščino (Mileva Blažić, [2001]). Danes je vloga Mladinske
knjige izredno velika, saj načrtno spodbuja izdajanje in promoviranje izvirne
slovenske mladinske književnosti in izdeluje posebne knjižne zbirke za različne
skupine mladih naslovnikov (npr. Cicibanova knjižnica, Pionirska knjižnica,
Čebelica itd.) (Mileva Blažić, 2014). Založba ima učinkovito poslovno strategijo,
ki je na eni strani seveda prilagodila knjižni program tržnim razmeram oz.
kupcem, hkrati pa izdajanje knjig zadržala kot svojo osnovno dejavnost (Rugelj,
2008);



z institucionalizacijo predmetnega področja na Univerzi (Mileva Blažić, 2014):
Univerze so začele izvajati študijske programe in pisati članke, ki se navezujejo na
mladinsko

književnost.

Danes

je

ena

najbolj

uveljavljenih

slovenskih

univerzitetnih predavateljic in profesoric na tem področju Mileva Blažić.
2.7.2

Pionirska knjižnica in Pionirska – center za mladinsko književnost
in knjižničarstvo

Po drugi svetovni vojni je bila ustanovitev Pionirske knjižnice (1948), skupaj s
sistematičnim razvijanjem knjižnih in književnih interesov mladih bralcev in z vsemi
bibliopedagoškimi dejavnostmi, zelo pomembna za razvoj slovenske mladinske literature
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(npr. razstave, pogovori o knjigah in z avtorji, pravljične in igralne ure itd.) (Mileva Blažić,
2014). V okviru Pionirske knjižnice so nastali različni programi Pionirskega doma, in sicer
likovna, glasbena, plesna, gledališka in filmska vzgoja ter poučevanje tujih jezikov za
otroke. Iz teh dejavnosti sta se kasneje ustanovila Pionirski dom – center za kulturo mladih
in Mladinsko gledališče (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014).
Pionirska izvira iz Pionirske knjižnice, ki je bila od ustanovitve naprej vodilna strokovna
ustanova na področju mladinskega knjižničarstva.
Poslanstvo Pionirske je razvijati bralno kulturo in promovirati branje med otroki in
mladimi. V sodelovanju z različnimi ljudmi so zaposleni v Pionirski razvili in organizirali
sistem vrednotenja mladinske književnosti, ki pripomore k izboljšanju kakovosti te
literature (Gazvoda v Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic: strokovno
posvetovanje z okroglo mizo, 2014a).
Zaposleni v Pionirski s svojimi dejavnostmi povezujejo bogato tradicijo in raziskujejo
nove možnosti širjenja kvalitetne literature za otroke in mlade. Prav tako promovirajo
branje preko različnih dejavnosti, kot so:


Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig,



soizdajanje revije Otrok in knjiga,



nagrada Moja najljubša knjiga,



priznanje zlata hruška,



Knjigometer,



MEGA kviz,



animirani film in



družabna igra (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014).

Pionirska deluje na Kersnikovi ulici 2 v Ljubljani in je del Mestne knjižnice Ljubljana. Ima
14 zaposlenih z različnih področij.
Zaposleni v Pionirski so prepričani, da smemo o knjigi razmišljati z vidika njene ekološke
upravičenosti, kakovosti njene izvirnosti, pedagoške širine ali kulturne dragocenosti. Zato
njihovo vrednotenje knjig v temelju ni ocenjevanje avtorjev, temveč je rezultat vrednotenj
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predvsem namenjen založnikom in zelo velikemu številu tistih, ki so samoizdajatelji
(Zadravec, 2011).
Ustanovitev Pionirske knjižnice v Ljubljani in njeno posodabljanje, ustanovitev Pionirske
knjižnice Rotovž v Mariboru in mreže specializiranih knjižnic po celi Sloveniji so izredno
vplivale na spremljanje mladinske književnosti v smislu razvijanja branja, sprejemanja,
spodbujanja bralnih interesov, motivacije itd. (Mileva Blažić, 2014).
2.8

KAKOVOST MLADINSKE LITERATURE V SLOVENIJI

Če želimo dobiti vpogled v kakovostna mladinska dela, je pomembno, da si znamo
predstavljati, kaj ta dela odlikuje. Kakovostnega književnega besedila ne določa le vsebina,
temveč tudi način njenega prikaza – gre za to, ali je jezik lep ali ne, in za izvirnost
jezikovne upodobitve sveta (Saksida v Vegri, 2013, 113). Na to kaže citat Saše Vegri, ki
pravi, da kakovosti Andersenovih pravljic ne cenimo le po tem, kaj je avtor povedal, pač
pa predvsem po tem, kako je to povedal (Vegri, 1981 v Vegri, 2013, 131). To lahko
posplošimo tudi na druga književna besedila.
Na slovenskem in tujem trgu je še v začetku 21. stoletja vsako leto izšlo ogromno literature
za otroke in mladino ter odrasle. Po mnenju Andersona se je zaradi spletne prodaje
povečevalo število knjig, ki jih ni treba fizično zložiti na police, s tem pa tudi ni zmanjkalo
prostora zanje, saj so jih založniki hranili v skladiščih, čemur pravimo pojav dolgega repa
(Anderson, 2009).
Med celoletnimi produkcijami že omenjenih knjig najdemo veliko mladinskih del. Med
njimi se je pojavilo kar precej slabih izdelkov (Krkoč, 2013). Po mnenju Mestne knjižnice
Ljubljana skoraj polovica letne knjižne produkcije iz leta 2009 ni kakovostna,krivdo za
takšno stanje pa se pripisuje avtorjem, izdajateljem knjig, založnikom, urednikom itd.
(Mestna knjižnica Ljubljana, 2010).
Ob tako velikem številu mladinskih knjig so se kakovostne knjige nekako izgubile (Plahuta
Simčič, 2012).
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Da bi bralci in kupci razlikovali kakovostne knjige od nekakovostnih, Pionirska že več let
zapored pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, v katerem ločuje
kakovostne izdaje del od nekakovostnih (Krkoč, 2013).Pri vrednotenju knjig upošteva
osnovne kvalitete dela,učinkovitost ustvarjalnih postopkov, založniško-obrtniško kvaliteto
in ustreznost glede na ciljnega bralca (Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska, [2010]).
V letu 2010 so izšli 1003 naslovi mladinskih knjig, od tega je bila po vrednotenju Pionirske
knjižnice le približno tretjina mladinskih knjig kakovostnih, dve tretjini mladinskih knjig
pa sta spadali med pogrešljivo in pomanjkljivo literaturo (Plahuta Simčič, 2012). Med
letoma 2008 in 2012 je znak zlata hruška namreč dobilo le 255 mladinskih knjig, od tega
88 slovensko izvirnih del in 167 prevodnih del – celotna produkcija mladinskih knjig je
okoli 1000 na leto (Seznam odličnih mladinskih knjig 2008–2012).
Leta 2012 je izšlo 844 knjig mladinske literature (brez otroške književnosti), od tega pa so
le 99 izdajam (12 % celotne ocenjene knjižne produkcije) podelili naziv za
najkakovostnejše knjige (priznanje zlata hruška). Kot zelo dobrih je bilo označenih 121 del
in kot dobrih 171. Dobre, zelo dobre in odlične knjige so tako skupno zavzemale približno
46-odstotni delež ocenjene produkcije (Krkoč, 2013).
založba, ki je izdala zlato hruško

naslov zlate hruške
Naročje kamenčkov

Založba Miš

Zgodbe iz oddaljenega predmestja
Kako so videli svet
Ropotarna

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
Hugo Cabret
Vojna pošasti: tretji del trilogije Hrup in kaos

Mladinska knjiga

Zgodbe iz Zemljemorja
Cankarjeva založba

Kako sem otrokom razložil demokracijo
Vroči novi svet

DZS

Modrost nilskih konjev

Rokus Klett

Kje pa ti živiš?

Založba Forum

Hribci kremeniti

Založba Sanje

Vreščji mojster

Tabela 2: Preglednica zlatih hrušk po založbah
V strokovni skupini Pionirske knjižnice priporočajo mladim bralcem le vsako tretjo knjigo,
ki izide. Ker je bilo do leta 2012 nekakovostnih knjig preveč, je ključnega pomena, katere
knjige knjižničarji ponujajo v knjižnicah ter kaj starši kupijo mladim bralcem (Plahuta
Simčič, 2012).
2.8.1

Akcije in projekti, ki promovirajo branje kakovostne mladinske
literature v Sloveniji

Obstaja vrsta akcij in projektov, ki promovirajo branje kakovostne mladinske literature.
Spodaj bom opisala le najodmevnejše in najprepoznavnejše:


akcija Moja naj knjiga,



projekt Rastem s knjigo,



dogodek Noč knjige,



dogodek Noč branja in



priznanje zlata hruška (bo opisano v posebnem poglavju).

2.8.1.1 Akcija Moja naj knjiga
Akcijo Moja naj knjiga strokovno organizira in vodi Pionirska knjižnica s pomočjo odbora
za priznanje Moja najljubša knjiga. Ta odbor sestavljajo predstavniki iz splošnih in šolskih
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knjižnic, častni člani odbora pa so predsednik Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
predsednik Slovenske sekcije IBBY (združenje slovenskih avtorjev, književnih in likovnih
ustvarjalcev ter prevajalcev mladinske književnosti in njihovih stanovskih združenj,
strokovnjakov s področja mladinske književnosti, knjižnic, založnikov, knjižničarjev in
vseh drugih, ki književnost posredujejo mladim) in predstavnik mladih bralcev. V okviru te
akcije se podeli priznanje za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in najljubšo v
slovenščino prevedeno knjigo po izboru mladih bralcev. Priznanja se podelijo avtorjem in
založnikom 2. aprila – na svetovni dan knjig za otroke, ki je tudi rojstni dan pravljičarja
Andersena. V akciji lahko za katerokoli knjigo glasujejo vsi otroci, poudarek pa je na
leposlovju. Knjiga, ki petkrat zapored prejme največ glasov, prejme zlato priznanje, nato
pa se jo v naslednjih letih izloči iz glasovanja. Glasove zbirajo knjižničarji osrednjih
območnih knjižnic in osnovnošolski in srednješolski učitelji (KOŽ, 2006).
2.8.1.2 Projekt Rastem s knjigo
Projekt Rastem s knjigo organizira in izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem
splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in
Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, s slovenskimi osnovnimi
šolami, z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, z zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in z zamejskimi osnovnimi
šolami. Začetki projekta segajo v šolsko leto 2006/2007 (JAK, [2001]).
Projekt se vsako leto začne ob mednarodnem dnevu pismenosti. Poteka v splošnih
knjižnicah, slovenskih osnovnih in srednjih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter v šolah v zamejstvu. Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) na javnem razpisu vsako leto znova
izbere dve knjigi slovenskih avtorjev, ki sta primerni za sedmošolce in dijake prvega
letnika srednjih šol. Izbor knjige je osredinjen na kakovostno in aktualno slovensko
mladinsko literaturo, ki s svojo tematiko pritegne najširši krog mladih bralcev. Vsak
sedmošolec ali dijak prvega letnika tako ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice dobi
v dar izbrano knjigo. Ta pripravi za mlade obiskovalce tudi predavanje iz knjižnično-
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informacijskega znanja ter predstavitev najnovejšega mladinskega leposlovja. Ob tej
priložnosti knjižničar učence in dijake seznani z izbrano knjigo in njenim avtorjem. Na
voljo so tudi kratki predstavitveni filmčki z avtorji. Šole in drugi udeleženci projekta nato
izbrano knjigo uporabijo pri pouku za domače branje ali ob prebiranju knjig za bralno
značko (Urankar, 2013).
Cilji projekta Rastem s knjigo so:


spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne
literature,



promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,



spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih
knjižnic in



motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v
založniške programe za mladino ter k povečevanju deleža izdanega izvirnega
slovenskega mladinskega leposlovja (JAK, [2001]).

2.8.1.3 Dogodek Noč knjige
Noč knjige je mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje, nagovarja vse
generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot domišljije in
znanja v družbi, ki v Sloveniji poteka od leta 2014 dalje (Noč knjige, [2014]).
Organizatorji Noči knjige so založba Sanje,festival Sanje, Društvo slovenskih pisateljev,
Narodna in univerzitetna knjižnica, Bukla, Morfem založništvo d. o. o., Skupaj za knjigo,
Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Mestna knjižnica Ljubljana, Društvo slovenskih
književnih prevajalcev, založba Beletrina, knjigarna Libris Koper, šolski center Slovenske
Konjice-Zreče, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Društvo Bralna značka Slovenije –
ZPMS, Amnesty International Slovenija in Slovenska sekcija IBBY (Noč knjige, [2014]).
Knjigarne, knjižnice, kavarne, šole in druge organizacije in javna prizorišča po vsej
Sloveniji na svetovni dan knjige pristopajo kot samostojni prireditelji literarnih branj in
pogovorov, srečanj z avtorji in podpisovanj knjig, delavnic, omizij in drugih dogodkov.
Cilj dogodka Noč knjige je v središče postaviti knjigo v vseh njenih tradicionalnih in
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sodobnih oblikah. Večerni program Noči knjige 2014 dopolnjujeta dopoldanski in
popoldanski program za mlajše, ki sta nadgradnja projekta Noč branja, ki že poteka po
nekaterih slovenskih šolah (Noč knjige, [2014]).Na ta dan se javnosti posreduje več
ključnih novic, povezanih s knjigo, z branjem in s književnim ustvarjanjem, sporočila o
izsledkih aktualnih raziskav, opozorila na boleče točke knjige v Sloveniji, založniki in
knjigarnarji pa se vključujejo tudi s posebnimi ponudbami. Največjo težo se torej daje
dejavnosti, usmerjeni k dvigovanju zavesti o branju (Noč knjige, [2014]).
2.8.1.4 Dogodek Noč branja
Noč branja poteka na slovenskih šolah od leta 2007 naprej. V okviru projekta prek
različnih dejavnosti potekajo branje, pogovori, kreativno pisanje, dramatizacija,
medpredmetno povezovanje in povezovanje z zunanjimi institucijami in ustvarjalci (Zavod
RS za šolstvo, [2007]).
Cilji projekta so, da posameznik:


doživi branje kot dogodek,



poudari pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa,



razvija veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob/po branju in



se druži (Zavod RS za šolstvo, [2007]).

Ciljne skupine so otroci od 8. leta starosti, mladostniki in odrasli. Sodelovanje je
prostovoljno. Noč branja je sestavljena iz štirih delov: zgodnjega večera (glavne dejavnosti
so uvodna delavnica, pogovor o najljubši knjigi in Skriti zaklad), večera (ki zajema obisk
zunanjega ustvarjalca), časa po polnoči (ki je namenjen tihemu branju) in jutra (glavni
dejavnosti sta zaključna delavnica in podelitev priznanj) (Zavod RS za šolstvo, [2007]).
2.9

PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig se je v preteklosti imenoval Pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žanrih.
Za Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig skrbijo Pionirska ter različni
strokovnjaki in ustanove s področja mladinske književnosti in knjižničarstva. V Priročnik v
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obliki priporočilnega seznama zajamejo vse mladinske knjige, ki so namenjene bralcem do
15. leta starosti in ki so izšle v prejšnjem letu (Ban, 2011).
Priročnik je cenjen med knjižničarji, učitelji in mentorji bralne značke, založniki, avtorji
itd. V njem se po vrednostnih kategorijah (zlata hruška – najvišja kakovostna stopnja, zelo
dobra izdaja – visok kakovostni razred produkcije leta, dobra izdaja – solidna kakovostna
raven produkcije leta, pomanjkljiva izdaja – založniško nedodelane knjige, ki niso
škodljive, in pogrešljiva izdaja – vsestransko nedorasle ali zgrešene knjige) vrednoti
mladinska dela določenega leta (Lavrenčič Vrabec v Vrednotenje književnosti za potrebe
knjižnic: strokovno posvetovanje z okroglo mizo, 2014, 9–10). Najvišjo vrednostno
oznako (znak zlata hruška) dobijo le najboljše (odlične) izdaje leta. Te knjige se opremi z
nalepko, ki jo je oblikoval Damjan Stepančič.
Priročnik vsako leto izdaja in zalaga Mestna knjižnica Ljubljana (Pionirska), tiska pa ga
založba Miš. Izid publikacije podpira Javna agencija za knjigo (Mestna knjižnica
Ljubljana, 2008).
Priročnik sledi starostnim in razvojnim stopnjam mladih bralcev (predbralno obdobje,
devetletka, prehod k mladim bralcem), bralnim interesom mladih bralcev in šolskemu
programu, pri tem pa podpira cilje slovenske nacionalne strategije razvijanja bralne kulture
(Ban, 2011; Mestna knjižnica Ljubljana, [2010]).Priročnik sistematično pregleda
vsakoletno knjižno produkcijo mladinskih del na slovenskem knjižnem trgu in jo vrednoti.
Vse kvalitetne knjige so označene z opombami, samo najkakovostnejše pa so označene in
nekatere med njimi nagrajene s priznanjem zlata hruška. S pomočjo seznama so na enem
mestu zbrane kakovostne mladinske knjige.
Odlika Priročnika je v njegovi priporočilnosti, saj opozarja, katera dela s seznama literature
so kakovostna in bi jih bilo vredno priporočiti v branje. Priročnik je v veliko pomoč
odraslim pri promociji branja: staršem, mentorjem bralne značke, vzgojiteljem, učiteljem,
mladinskim in šolskim knjižničarjem ter vsem drugim strokovnjakom, ki imajo ključno
vlogo pri razvoju in promociji bralne kulture mladih. Priročnik naj bi bil v pomoč
knjižničarjem pri vodenju nabavne politike in založnikom pri oblikovanju založniškega
programa (Ban, 2011).
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Cilji priročnika so:


pregledno in sistematično predstaviti produkcijo mladinskih knjig obravnavanega
leta,



knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnjakom s tega in z drugih
sorodnih področij ponuditi bogastvo knjig za učinkovito knjižnično vzgojo ter kot
spodbudo za branje,



s sistematično urejenimi podatki ponuditi strokovnjakom uporabno snov za
raziskave, analize in načrtovanje na vzgojnem, izobraževalnem, založniškem,
prevajalskem in avtorskem področju,



zagotoviti, da bi imele dobre knjige za mladino enako vrednost kot knjige za
odrasle,



zagotoviti, da bi brali dobre knjige, in



zagotoviti, da bi vedeli, katere knjige so dobre (Mestna knjižnica Ljubljana,
[2010]).

2.10 VREDNOTENJE KNJIG ZA ODRASLE
21. maja 2014 je bilo v Mestni knjižnici Ljubljana organizirano enodnevno strokovno
posvetovanje z okroglo mizo z naslovom Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic. Na
njem se je razpravljalo o možnostih razvoja sistema vrednotenja književnosti za odrasle.
Ideja za to, da bi se v Sloveniji začelo poleg mladinske literature vrednotiti tudi
književnost za odrasle, je v Mestni knjižnici Ljubljana zorela dlje časa: o njej so se začeli
pogovarjati strokovnjaki z različnih področij, vezanih na književnost, izdajanje in uporabo
književnih del, že v času, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige (2010–2011) in
je začel minister dr. Grilc opozarjati na pomen priporočanja knjige.
Temeljna vprašanja, o katerih so na posvetovanju razmišljali, so bila: ali sploh ocenjevati
in priporočati, in če, ali v Sloveniji že obstajajo elementi, ki bi jih lahko povezali v skupno
podlago te morebitne prihodnje zgodbe, ter koliko imamo v Sloveniji zgoraj omenjenih
strokovnjakov, ki bi bili pri tem projektu pripravljeni sodelovati kot neodvisni ocenjevalci
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(Gazvoda v Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic: strokovno posvetovanje z
okroglo mizo, 2014b, 1).
Eden od ciljev tega posvetovanja je, da bi se začelo vrednotiti na področju otroške in
mladinske književnosti v Sloveniji tudi tista področja, ki v slovenskem knjižnem polju ne
dosegajo skoraj nobenih vrednotenj, vendar predstavljajo njegov nemara najobsežnejši del
– to je področje popularnega branja(Gazvoda v Vrednotenje književnosti za potrebe
knjižnic: strokovno posvetovanje z okroglo mizo, 2014b, 1).
Samo Rugelj (v Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic: strokovno posvetovanje z
okroglo mizo, 2014, 5–6) meni, da bi sistem vrednotenja knjig za odrasle poudaril pomen
uredniškega in založniškega dela, vendar se lahko pri takšnem vrednotenju pojavijo težave:
knjig za odrasle je ogromno, obseg teh knjig je bistveno večji kot pri knjigah za otroke, itd.
Na področju mladinske književnosti se že vrednoti otroške in mladinske knjige. To počne
Pionirska, ki vsako knjigo ocenjuje kot celovit založniški izdelek z različnimi kriteriji
(opredelitev osnovnih kvalitet, ocena učinkovitosti ustvarjalnih postopkov, ocena
založniško-obrtniške kvalitete, ocena ustreznosti glede na ciljnega bralca). Cilj Pionirske
je, da promovira kakovostna otroška in mladinska dela (Gazvoda v Vrednotenje
književnosti za potrebe knjižnic: strokovno posvetovanje z okroglo mizo, 2014, 4). Se
pravi, da ločuje mladinsko književnost z umetniško vrednostjo (ki bralca aktivira v
domišljijski in mišljenjski izziv oz. dialoški odziv) od trivialne književnosti (Matajc v
Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic: strokovno posvetovanje z okroglo mizo,
2014, 2–3).
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2.11 SLOVENSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST MED LETOMA 2008 IN 2012
2.11.1 Opis produkcije od leta 2008 do leta 2012

Slika 1: Struktura slovenske mladinske literature med letoma 2008 in 2012, kjer so
mladinska dela razdeljena na poučne in leposlovne knjige
(Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
2011; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, 2012; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, 2013).
Graf 1 prikazuje število poučnih in leposlovnih mladinskih del (vključno z otroško
literaturo) med letoma 2008 in 2012 v Sloveniji. Iz grafa je razvidno, da je med letoma
2008 in 2012 na slovenskem trgu letno izšlo okrog 1000 naslovov mladinske literature. V
vseh letih se je pojavil bistveno večji odstotek leposlovnih knjig kot poučnih. V vseh letih
razen leta 2011, ko je odstotek leposlovja padel za 2 % v primerjavi s prejšnjim letom, je
odstotek leposlovnih knjig naraščal (gibal se je med 78 in 84 %). Število naslovov
leposlovnih knjig se je gibalo od 630 do 960.
Odstotek poučnih knjig je padal v vseh letih razen leta 2010, ko je narastel za 2 % v
primerjavi s prejšnjim letom. Od leta 2010 do 2012 se je odstotek prevodov zmanjšal.
Število naslovov poučnih knjig se je gibalo med 181in 221.
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Slika 2: Struktura mladinske literature med letoma 2008 in 2012, kjer so mladinska dela
razdeljena na izvirno slovenske in prevodne knjige
(Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
2009; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, 2010; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, 2011; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2012; Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska –
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2013).
Graf 2 prikazuje število izvorno slovenskih in prevodnih mladinskih (in otroških) del med
letoma 2008 in 2012. Iz grafa je razvidno, da se je v vseh letih pojavil večji odstotek
prevodov kot izvirno slovenskih mladinskih knjig. Od leta 2008 pa do leta 2010 se je
odstotek izvirno slovenskih mladinskih knjig zmanjševal, od leta 2011 do leta 2012 pa je
skokovito narasel. Število naslovov izvirno slovenskih knjig se je gibalo med 347 in 504
naslovi.
Od leta 2008 pa do leta 2010 se je odstotek prevodov povečeval, po letu 2010 pa je začel
rahlo upadati. Število naslovov prevedenih knjig se je gibalo med 811 in 1181.
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2.11.1.1.1 Promocija mladinskih knjig v knjižnicah in drugih ustanovah
V nekaterih splošnih in šolskih knjižnicah promovirajo tudi mladinske knjige. Mladinski
knjižničarji si prizadevajo za kakovostno knjigo in visok standard bralne kulture (Mestna
knjižnica Ljubljana, 2010).To dokazuje dejstvo, da so knjižnice začele bolj kupovati knjige
z znakom zlata hruška. Znak se je prijel tudi po knjigarnah. Se pravi, da ima ta znak
promocijski naboj (Mestna knjižnica Ljubljana, 2011).
V podporo bralni kulturi in promociji dobrih knjig so v Sloveniji nastale različne
organizacije in dejavnosti, ki omogočajo promocijo kakovosti. Te so (povzeto po različnih
spletnih straneh z interneta):


mreža

splošnih

in

mladinskih

knjižnic

(sodelovanje

na

lokalnih

dogodkih,sodelovanje s šolami in z vrtci,oglaševanje kakovostnih mladinskih knjig
s posterji in z letaki itd.),


mreža šolskih knjižnic sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami,
povezanimi s knjigo in kulturo (MEGA kviz, akcija Noč branja, bralna značka,
Cankarjevo priznanje itd.),



Pionirska knjižnica (akcija Moja naj knjiga itd.),



Pionirska (priznanje zlata hruška, Praznik zlatih hrušk (z organizatorji knjižnega
sejma), Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Knjigometer, v
sodelovanju s šolskimi knjižnicami MEGA kviz itd.),



JAK in druga društva, povezana s knjigo in kulturo (projekt Rastem s knjigo,
nagrade itd.),



organizatorji knjižnega sejma (ček za branje, sejemski popusti itd.),



slovenski založniki (doniranje kopij mladinskih knjig knjižnicam,
sodelovanje na literarnih prireditvah, kjer se bere v živo (v knjigarnah, šolah in

knjižnicah),sodelovanje na sejmu mladinskih knjig v Bologni,
knjižni sejmi,obveščanje lokalnih knjigarn,oglaševanje na spletnih straneh,
akcije,dodajanje tedenskih komentarjev na bloge ali spletne strani,vključevanje
nagrajenih knjig v kataloge mladinskih knjig,uporaba Facebooka, Twiterja ali drugih
socialnih omrežij, kamor se doda komentarje ali vsebine, povezane s temi knjigami,
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delavnice, sodelovanje na lokalnih dogodkih, sodelovanje s šolami in z vrtci,
oglaševanje s posterji in z letaki, recenzije, kjer se obvešča o vsebini teh
knjig, itd.)


slovenske univerze (strokovni reviji Otrok in Šolska knjižnica itd.),



delavci z radia in s televizije (spreminjanje zgodb v scenarij za film ali radijske
oddaje, televizija, animirani film itd.).

2.11.1.1.2 Promocija otroških in mladinskih knjig
V svetu velja za velik promocijski dan knjig 23. april, ki ga je Unesco razglasil za svetovni
dan knjige. Se pravi, da ob tem dnevu postane knjiga medijsko zanimiva, slovenske
založbe pa pripravijo tudi znižanja cen (Štefanec, 2008).
Če primerjam načine promocije odrasle in mladinske literature, ugotovim, da prevladujejo
podobni načini promocije. Specifične načine promocije slovenske mladinske literature, ki
pa se pri promociji knjig za odrasle ne pojavi, predstavljajo ček za branje, Priročnik za
branje kakovostnih mladinskih knjig, Knjigometer, megakviz, animirani film in družabna
igra. Med te načine promocije spada tudi priznanje zlata hruška.
2.11.1.1.3 Najpogostejši načini promocije slovenskih založb, ki so dobile priznanje zlata
hruška od leta 2010 do leta 2013
Cankarjeva

Mladinska

založba

knjiga

X

knjižni program
spletna stran

načini promocije
tiskovne
konference

literarni
dogodki/festivali

Miš

DZS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rokus

Sanje

Forum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klett

gostovanja
domačih ali tujih
avtorjev

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
tedenske novosti
predstavitve po
Sloveniji

X

X

X

X

zgibanke

X

X

X

X

X

X

X

zastopnice, ki

X

pišejo
TV spoti

X

nagrade

X

X

X

X

X

X

X

akcije

X

X

X

X

X

X

X

blogi

X

X

X

X

X

X

X

Facebook

X

X

X

X

X

X

X

Twiter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

recenzije
knjige meseca

X
X

prodor na tuji

X

X
X

X

X

knjižni sejem
brezplačno

X

tiskano gradivo

X

brezplačni emesečniki in e-

X

seminarji
nagradne igre in

X

natečaji
katalogi
knjižni klubi

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabela 3: Najpogostejši načini promocije slovenskih založb, ki so dobile priznanje zlata
hruška v letih od 2010 do 2013
Podatke iz tabele sem zbrala s spletnih strani omenjenih založb.
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Po mnenju lastnika založbe Didakta Rudija Zamana slovenske založbe premalo poudarjajo
nagrajene knjige v različnih kategorijah in pri različnih vrstah nagrad. Takšen je npr.
primer priznanja za kakovostne otroške in mladinske knjige zlate hruške. V tujini bi bilo
takšno priznanje zagotovo izredno odmevno in bi imelo medijski ali komercialni odmev, v
Sloveniji pa zanje žal ne ve niti marsikateri založnik. Tudi knjige, ki so nagrajene, po nekaj
tednih izginejo iz izložb knjigarn in razstavnih prostorov med prodajnimi policami, v nekaj
mesecih nihče več ne ve, katera knjiga je dobila priznanje (Papirnata knjiga se vrača:
intervju z Rudijem Zamanom, [2014]).
2.12 POMEN OBLIKOVANJA MLADINSKIH KNJIG
Raziskave založb Orion (Clark in Philips, 2008 v Furjan, 2013) in organizacije Ipson Book
Trends (Ipson Book Trends v Furjan, 2013) pravijo, da je vizualna podoba knjige tisti
ključni element, zaradi katerega posameznik prime v roke določeno knjigo, jo prelista ali
prebere zapis na hrbtni strani, ko posameznik brska med knjigami v knjižnici ali v
knjigarni, ne da bi vedel, kaj natanko želi. Vizualna podoba knjige in zapis na hrbtni strani
ga prepričata ali odvrneta od izposoje/nakupa (Furjan, 2013).
Dejstvo je, da se iz oblikovanja mladinskih knjig dobro vidi, kakšen odnos ima družba do
otrok. Do pojava protestantizma in katolicizma so otroke doživljali kot pomanjšane odrasle
oz. bitja brez posebnih želja in potreb (Černič Istenič, 1998). Prav zaradi tega odrasli niso
ustvarjali knjig za otroke. V 20. stoletju so začeli otroka razumeti kot osebo s posebnimi
potrebami in željami, ki jo je treba prilagoditi življenju odraslih (Kroflič, 2011). Od leta
1995 dalje je položaj otroka v nekaterih pogledih enak položaju odraslega (Zorn,
1995).Ker je otrok po mnenju strokovnjakov sposoben čedalje več, je pomembno, da mu
zagotovimo kvalitetne storitve in proizvode, namenjene njegovemu osebnostnemu razvoju
(Kroflič, 2011). Zato je za otrokov razvoj pomembno, da pride v stik s kvalitetnimi
knjigami, tako glede vsebine kot tudi oblikovanja.
Otroka torej v 21. stoletju čedalje bolj pojmujemo kot kompetentno bitje, ki preko različnih
medijev (tudi knjig) raziskuje in se sporazumeva (Kroflič, 2011). Dejstvo je, da bo otrok
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največ odnesel od kvalitetnih knjig, zato je pomembno, da je knjiga dobro vsebinsko in
slikovno oblikovana.
Založniki in drugi strokovnjaki so konec 20. stoletja začeli ločevati knjige po starostnih
obdobjih. Ilustracije so začele služiti kot bralni predah in kot popestritev vsebine. Prej
(med letoma 1975 in 1990) so založniki poudarjali predvsem naslovnico. Dejstvo je, da
lahko dobra naslovnica nekaj časa prodaja vsebinsko slabo knjigo, slabo oblikovana
podoba knjige pa lahko upočasni prodajo vsebinsko dobre knjige (Lavrič, 2002).
Se pravi, da je oblikovanje knjige tako s stališča bralca/kupca kot s stališča prodaje v 21.
stoletju izjemno pomembno. Knjiga mora namreč s svojo celostno podobo poskušati ujeti
njenega duha in privabiti bralca/kupca. Dobro oblikovana knjiga odraža vsebino, saj nosi
idejo avtorja, naslova, založbe (Lavrič, 2002).
Ker je oblikovanje knjige ključnega pomena pri izdaji knjige, je pomembno, da je knjiga
lepo oblikovana. Postavlja pa se vprašanje, zakaj je tako: zaradi želje po lepem ali zaradi
boljšega ugleda založbe. Založniki so mnenja, da se tiska knjige za otroke predvsem zaradi
dobička, in ne toliko zaradi same estetike in vsebine. Zato se pojavi vprašanje, kako
kvalitetne otroške knjige tiskajo. Razloga za slabo oblikovanje sta majhnost trga, saj si
založbe finančno ne morejo privoščiti dobrega oblikovalca, in dejstvo, da so prevedene
knjige, ki so imele prednost v oblikovanju že v izvirniku, navadno uspešnejše (Furjan,
2013).
Slovenski založniki, društva, podjetja, sekcije itd. se čedalje bolj začenjajo zavedati
pomena vsebine, ilustracij in zunanje podobe knjige, saj podeljujejo za te elemente različne
nagrade.
Dejstvo je, da je večina nagrad za otroške knjige namenjena predvsem vsebini, zato dajo
slovenski založniki poudarek nanjo. Redkeje se pojavljajo nagrade za ilustracije, kar
pomeni, da je pri slovenskih založnikih pomen ilustracij v knjigi postavljen v ozadje. Edini
dokaz, ki kaže na to, da sta za slovenske založnike hkrati pomembni tako vsebina kot
celotno oblikovanje knjige, je priznanje zlata hruška.
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2.12.1 Oblikovalski elementi knjige
Med oblikovalske elemente knjige sodijo: oblikovanje naslovnice, tipografski elementi in
barve ter besedilo na zavihku (Furjan, 2013).


Naslovnica je velikokrat prva stvar, ki jo potencialni bralec/kupec na knjigi opazi.
Pri oblikovanju naslovnice je najvažneje, da nagovori potencialnega kupca (Furjan,
2013).



Tipografski elementi so lahko uporabljeni na več načinov in skozi oblikovanje in
mesto, kjer se pojavljajo, sporočajo različno. Lahko npr. organizirajo vsebino,
interpretirajo sporočilo celotnega oblikovanja in usmerjajo pogled opazovalca.
Slikovno gradivo lahko pove veliko o žanru, v katerega knjiga sodi, ter o njenem
sporočilu. Slike podpirajo napisano in lahko opravljajo različne vloge: lahko
organizirajo vsebino in s tem ustvarjajo fokusne točke, interpretirajo besedilo, itd.
(Oldach, 2000 v Furjan, 2013).



Pomemben oblikovalski element so tudi barve. Tople barve vzbujajo tople občutke
in stimulirajo čutno. Tople barve pritegnejo opazovalčevo pozornost od daleč.
Hladne barve pa vzbujajo občutke sproščenosti in miru (Authorhouse, 2013 v
Furjan, 2013).



Besedilo na zavihku je po raziskavi Oriona in Penguina naslednji element, ki
pomembno vpliva na odločitev o nakupu knjige. Besedilo na zavihku ne sme biti
predolgo, biti mora učinkovito, zanimivo, relevantno in kratko. Učinkoviti so lahko
kratki citati vplivnih oseb, časopisov… o knjigi. S prvimi nekaj stavki naj pisec
blurba pritegne bralčevo pozornost (Clark in Philips, 2008 v Furjan, 2013).



V Sloveniji določa vsebino kolofona Zakon o obveznem izvodu publikacij. Po 8.
členu zakona je kolofon obvezen element katerekoli publikacije in vsebuje
naslednje podatke:
o ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne
publikacije,
o oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije,
o navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic,
o navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve,
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o ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije,
o ime ali firmo in sedež založnika,
o leto izida,
o leto natisa ali izdelave,
o število natisnjenih izvodov,
o maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če
cena ni natisnjena drugje v publikaciji) in
o navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.
Prav tako je treba v kolofonu navesti, če gre za novo izdajo, ponatis, faksimile ali dotis
(Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), 2006 v Furjan, 2013).
2.12.2 Književne nagrade za mladinsko literaturo v Sloveniji
Francoska založnica Cremisi v intervjuju v Sobotni prilogi Dela (12. aprila2014) pravi, da
nagrade povzročajo določeno vznemirjenje, kar je v prid književnosti – kot nekakšen
ognjemet so. Pionirska opisuje, da je nagrada »javni izrek družbe, da je kulturna stvaritev
pomembna za njeno preživetje«. Glede na namen imamo v Sloveniji nagrade, ki želijo
zgolj opozoriti javnost na vrhunski prispevek h kulturi in se zanj avtorju primerno
zahvaliti, in nagrade, ki želijo javnost spodbuditi k napredovanju v kulturnem in
občečloveškem življenju ali ustvarjalce spodbuditi k ustvarjanju, itd. (Sij večernice in
zrelost zlate hruške, 2011).
Mariborska knjižnica (2014) in Mestna knjižnica Ljubljana – enota Pionirska knjižnica
(2013) v svojih virih opisujeta naslednje nagrade: priznanje zlata hruška (ki bo
predstavljeno v enem od naslednjih poglavij), Večernico, nagrado Kristine Brenkove za
izvirno slovensko slikanico, Desetnico, Levstikovo nagrado, nagrado Modra ptica, nagrado
Hinka Smrekarja, spominsko nagrado Astrid Lindgren (Alma), nagrado bienala ilustracij v
Bratislavi (Bib), nagrado za najboljšo slovensko ekološko slikanico in nagrado IBBY
častne liste.
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Večernica je vseslovenska literarna nagrada za najboljše izvirno mladinsko leposlovje,
izdano pri katerikoli slovenski ali zamejski založbi ali v samozaložbi v preteklem letu.
Nagrado podeljuje od leta 1997 dalje podjetje Večer iz Maribora.
Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je zasnovala Zbornica knjižnih
založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen nagrade je
spodbujanje ustvarjalnosti na področju izvirne slovenske slikanice in prispevanje k
povečevanju zanimanja zanjo. Nagrada je namenjena avtorju, ilustratorju in založbi.
Desetnico podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev v
Ljubljani. Nagrado se podeli za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v
poeziji ali prozi, ki je nastalo v okviru Društva slovenskih pisateljev. Pokrovitelj nagrade je
založba Izolit.
Levstikove nagrade podeljuje od leta 1949 dalje založba Mladinska knjiga za lastno
produkcijo najkvalitetnejših del s področja mladinske literature. V okviru te nagrade se
podeljujejo tri nagrade: za izvirno leposlovno delo, za izvirne ilustracije in za življenjsko
delo.
Slovenski bienale ilustracije podeljuje nagrade, plakete in priznanja Hinka Smrekarja za
najboljše ustvarjalne dosežke na področju ilustracije v Sloveniji. Namen nagrade je, da
pripomore k uveljavljanju ilustracije kot likovne discipline.
Nagrade bienala ilustracij v Bratislavi (Bib) so podeljene v naslednjih kategorijah: Grand
prix (Velika nagrada bienala), Zlato jabolko in plaketa Bib.
Na svetovni dan Zemlje založba Morfem v sodelovanju z nacionalno družbo za ravnanje z
odpadno embalažo Slopak in s strokovnjaki s področja literature, slikarstva in ekologije od
leta 2009 dalje podeljuje nagrado za najboljšo slovensko ekološko slikanico (NES).
IBBY častna lista je priznanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost, ki ga podeli
tistim mladinskim pisateljem, ilustratorjem in prevajalcem, ki jih priporočijo nacionalne
sekcije IBBY. Nagrade se podeljujejo od leta 1994. Vsaki dve leti uvrsti najboljša dela
posameznih pisateljev, ilustratorjev in prevajalcev na častno listo.
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Večina nagrad nagrajuje le avtorja ali ilustracije, priznanje zlata hruška pa je nagrada za
celovit založniški projekt – se pravi, knjigo kot celoto, ki zajema tako avtorjevo izvirnost
in vsebino kot tudi ilustracije.
Naj omenim še dve prestižni nagradi za odrasle, in sicer sta to kresnik (za romane za
odrasle) in fabula (za izdane zbirke kratke proze). Ti dve nagradi omenjam zato, ker se je
število nominirancev za nagrade vsako leto večalo. Za nagrado kresnik se je leta 1991
potegovalo 17 romanov, v letu 2002 45 romanov, v letu 2007 80 romanov, leta 2008 pa
blizu 120 romanov. Za nagrado fabula se je potegovalo leta 2007 okoli 80 izdanih zbirk
kratke proze, kar je od prvega leta podeljevanja te nagrade prav tako velik porast (Blatnik,
2008). To pomeni, da so literarne nagrade v Sloveniji postale popularno orodje za
promocijo literature in se čedalje več ljudi zanima zanje.
2.13 ZNAK ZLATA HRUŠKA
Zlata hruška je od leta 2008 dalje znak kakovosti slovenske mladinske literature (Mestna
knjižnica Ljubljana, 2014). Od leta 2004 pa do leta 2008 so knjige s tem znakom v
Priročniku označene le kot knjige s tremi polnimi hruškami, od leta 2008 dalje pa te knjige
dobijo še eno oznako – hruško. Zlate hruške spadajo med nove in kvalitetne izdaje –
zimzelenke (Mestna knjižnica Ljubljana, 2009).
Založnik Piano je na debatni kavarni Zlate hruške in slovenski knjižni trg opozoril na
nekatere pomanjkljivosti znaka zlata hruška. Moteče se mu zdi predvsem dejstvo, da je
tovrstno vrednotenje javnosti dostopno z velikim zamikom. Ko že skoraj vstopamo v leto
2012, so pred pedagoge, knjižničarje in starše postavljene šele ocene knjig iz leta 2010.
Darja Lavrenčič Vrabec se te pomanjkljivosti zaveda, a poudarja, da se ta in podobne
dejavnosti lahko sorazmerno razvijajo le zaradi prijaznosti Mestne knjižnice Ljubljana in
zahvaljujoč vsakoletnim uspešnim kandidaturam na javnih razpisih. Za večjo ažurnost in
občo sprejemljivost bi projekt potreboval širši mandat. Poleg tega se veliko knjig v
njihovih rokah znajde z zakasnitvijo, saj je izdaja številnih del z letnico prejšnjega leta
prenešena v naslednje leto. Prav zato ekipa v prihodnje načrtuje na spletni strani Mestne
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knjižnice Ljubljana sprotno pripravljati seznam sprejemljivih in pogrešljivih knjig, s
katerim bi vplivali tudi na nabavo knjižnic.
Žal mnogih knjig z oznako zlata hruška ne gre iskati med prodajnimi uspešnicami. Čeprav
so na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu otroci in mladina dobili ček za branje, ki so
ga lahko unovčili ob nakupu »zlatih knjig«, so na primer iz založbe Modrijan sporočili, da
je bilo zanimanje za nakup izredno majhno. Na vprašanje, kaj bi bilo treba v prihodnje
storiti za izboljšanje položaja, Lavrenčič-Vrabčeva odgovarja: »Da bodo zlate hruške na
terenu še bolj zaživele, so potrebni napori vseh nas, ki delujemo na področju knjige in
branja. Za to je potreben izobražen, knjižni in književni vzgoji naklonjen ter za svoje
strokovno delo motiviran kader. 'Navdušeni bralci ustvarjajo nove bralce,' se glasijo besede
Chambersa, enega pomembnih promotorjev branja.«
V lanskem letu je bil storjen še korak naprej; v priročniku nastali znak zlata hruška se je
začel udejanjati v praksi, saj se pojavlja na platnicah odličnih knjig, na mladinskih
oddelkih splošnih knjižnic in v številnih knjigarnah ter tako v poplavi literarnih produktov
nekoliko olajšuje izbiro.
Odgovorna urednica omenjenega priročnika Lavrenčič Vrabec poudarja, da znak kakovosti
zlata hruška ne vrednoti le besedil ali likovne podobe otroških in mladinskih del, temveč
knjigo kot celoto, torej denimo tudi kakovost tiska, vezave, prevoda ali ciljne naravnanosti
(Krkovič, 2011).
Zlata hruška je nastala na podlagi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig
(Pionirska knjižnica), ki vsebuje seznam knjig s statističnim pregledom, s specifičnimi
opažanji pri branju in z opombami najboljših knjig (Bilban, 2010). Cilj knjižničarjev
Pionirske je bil, da se javnost ozavesti o nujnosti strokovnega/znanstvenega obravnavanja
mladinske književnosti, da pomagajo mladim bralcem poiskati kakovostno literaturo ter da
obveščajo javnost o podatkih s področja mladinske književnosti (Mestna knjižnica
Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo,
2008).
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V zadnjih letih je bil Priročnik dopolnjen tudi z nalepkami in s plakati zlate hruške
(Bilban, 2010).
Že pred zlatimi hruškami, leta 1971, je začela Pionirska objavljati redna letna priporočila v
različnih glasilih in revijah. Na podlagi teh priporočil je leta 1991 v reviji Šolska knjižnica
objavila prvi pregledni izbor dobrih mladinskih knjig – izbor iz produkcije med letoma
1948 in 1990. Leta 1998 je v izdaji Zavoda RS za šolstvo objavila izbor priporočanih knjig
za obdobje 1991–1997, od leta 1999 pa izdaja samostojno publikacijo izbora za preteklo
leto. Namen vseh teh izborov je javnosti predstaviti najboljše mladinske knjige in jih
priporočati v branje. Z naraščanjem produkcije knjig za mladino je tudi Pionirska v svojih
letnih publikacijah zaostrovala merila izbora oz. predstavljanja razlik med kakovostnimi in
manj kakovostnimi knjigami. Leta 2003 (Kozmični poljubi vzporednih svetov) je uvedla
znak za opozorilo na najboljše knjige ( :) ne prezrite). Leta 2005 je v svoj uredniški odbor
prvič vključila tudi zunanje strokovnjake. Leta 2008 je znak :) zamenjala z znakom zlata
hruška in vpeljala interno ocenjevanje knjig od 1 do 5, leta 2010 pa je izpeljala fizično
označevanje najboljših knjig v knjižnicah z znakom zlata hruška. To leto je izpeljala tudi
podelitev priznanja zlata hruška trem najbolj izstopajočim izdajam preteklega leta za
mladino (Zadravec, 2011).
Znak in priznanje zlata hruška imata profesionalno skupino, specializirano za mladinsko
književnost in knjižničarstvo ter promocijo branja, s tem pa tudi ustrezna orodja in sistem
za izvajanje nepristranskega vrednotenja (Zadravec, 2011).
2.13.1 Izbor knjig za zlato hruško
Uredniški odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig vrednoti celotno
produkcijo mladinske literature posameznega leta. Slovenska mladinska dela se ocenjujejo
glede na kvalitete, ki jih lahko izrazimo ali opišemo konkretno: izvirnost, jezik,
sporočilnost,

etičnost,

duhovitost,

poetičnost

itd.

(Mestna

knjižnica

Ljubljana,

2009).Vrednotenje knjig v temelju ni ocenjevanje avtorjev, temveč so rezultati vrednotenj
namenjeni predvsem založnikom in zelo velikemu številu samoizdajateljev (Zadravec,
2011), pa tudi pedagogom, bralcem in staršem (Jaklič, 2012). Namen vrednotenja je
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spodbujanje branja, širjenje dobre knjige, uveljavljanje kakovostne mladinske knjige
(Mestna knjižnica Ljubljana, 2014), promocija slovenskega jezika in slovenske ilustracije
ter promocija Trubarjeve dediščine odličnosti založniškega odnosa do slovenskega jezika
(Zadravec, 2011).
Mladinske knjige se vrednotijo po več kategorijah: dela so lahko pogrešljiva, pomanjkljiva,
dobra, zelo dobra ali odlična (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014). Pogrešljiva izdaja
predstavlja vsestransko nedorasle ali zgrešeno zastavljene knjige (Jaklič, 2010).
Pomanjkljiva izdaja je tista izdaja dela, ki predstavlja založniško nedodelane, a tudi
neškodljive knjige. Dobra izdaja predstavlja knjige, ki nimajo presežnih ambicij glede
kakovosti, a so za utrjevanje bralne kulture nepogrešljive. Zelo dobra izdaja predstavlja
knjige z visokim kakovostnim razredom. Odlična izdaja pa predstavlja tiste knjige, ki po
vsebini in izvedbi izstopajo od ostalih (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014).
Uredniški odbor Priročnika ocenjuje posamezno knjigo kot enovito in celostno kulturno
stvaritev v slovenščini. V razvrščanje je vključena vsaka monografija, ki ustreza spodnjim
pogojem:


napisana je v slovenskem (ali tudi slovenskem jeziku),



ima letnico izida obravnavanega leta in



je v več kot eni osrednji knjižnici opredeljena kot mladinska knjiga (Mestna
knjižnica Ljubljana, 2014).

Po mnenju urednikov si tiste knjige, ki se uvrstijo med odlične izdaje leta, pridobijo
oznako zlata hruška. Sem spadajo leposlovne knjige različnih zvrsti, in sicer igroknjige,
slikanice, zgodbice, zbirke pravljic, stripi, fantastika, resničnost, poezija in poučne knjige
(Mestna knjižnica Ljubljana, 2014). Vsako knjigo, ki dobi ta naziv, se opremi z nalepko z
logotipom zlate hruške.
2.13.2 Priznanje zlata hruška
Priznanje zlata hruška podeljuje od leta 2010 dalje Mestna knjižnica Ljubljana– enota
Pionirska (Mariborska knjižnica, 2014) sama ali v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY.
Gre za nadgradnjo vrednotenja knjig v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig

54

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

(Mestna knjižnica Ljubljana, 2014) in za založniško priznanje (Plahuta Simčič, 2012), v
okviru katerega se ocenjuje vrhunski založniški izdelek kot celota (ocenjuje se avtor,
prevod, ilustracije, oblikovanje, tisk in podobno) v treh kategorijah. Te so:


slovenska mladinska leposlovna knjiga,



izvirno slovenska mladinska poučna knjiga in



prevedena mladinska leposlovna knjiga – priznanje se podeli v sodelovanju s
Slovensko sekcijo IBBY (Kos, 2011; Mariborska knjižnica, 2014).

Za vsako izmed naštetih kategorij se znotraj nje izberejo najboljša dela določenega leta, ki
se jim podeli priznanja. S temi priznanji želi Pionirska opozoriti na pomembnost in
kompleksnost založniškega mojstrstva, od katerega je odvisna knjižna kultura nekega
jezika, posredno pa tudi bralna kultura nekega naroda. S priznanjem Pionirska promovira
kvalitetne mladinske knjige (Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo, 2013; Mestna knjižnica Ljubljana, 2014).
Knjige, ki dobijo priznanje zlata hruška, se označijo z nalepko z logotipom zlate hruške.
Nalepka na knjigi naravnost vabi, da bralec zagrize v nagrajeno knjigo (Plahuta Simčič,
2012).
Od novembra 2010 so knjige z oznako zlata hruška izpostavljene na vidnejše mesto v
Pionirski (Ban, 2011, 31). Poleg tega nekatere založbe (npr. založba Miš) na kasnejše
izdaje zlatih hrušk odtisnejo znak nalepke zlata hruška, tako da na nagrajene knjige ni več
treba lepiti že omenjene nalepke (primer za to je 2. izdaja pesniške zbirke Saše Vegri z
naslovom Naročje kamenčkov, ki jo je izdala založba Miš, iz knjižnice Jožeta Mazovca v
Mostah).
Likovno sta projekt zasnovala Damijan Stepančič in Andreja Globočnik. Celostna podoba
zlate hruške vsebuje nalepko, plakat, kazalko, razglednico s 30 predlogi (zlatimi hruškami)
za kakovostno branje (Ban, 2011, 30) ter seznam zlatih hrušk v obliki brošure (t.i. Seznam
odličnih mladinskih knjig od 2008 do 2012).
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Knjige z zlato hruško se odlikujejo po zanimivi opremi, odlični ilustraciji, vznemirljivi ali
duhoviti temi s pravimi vprašanji, največkrat pa jim manjka dober prevod, skrbna lektura
in korektura, spremna beseda urednika itd. (Mestna knjižnica Ljubljana, 2013).
2.13.3 Praznik zlatih hrušk
Organizatorja praznika zlatih hrušk (Pionirska in Slovenska sekcija IBBY) že več let
zapored organizirata slovesno predstavitev založb, katerih knjige so prejele zlato hruško.
Na njej se v okviru knjižnega sejma podelijo tudi priznanja zlata hruška (Zlate hruške in
ček za branje, 2013).
2.13.4 Ček za branje
Organizatorja slovenskega knjižnega sejma (Cankarjev dom in Zbornica knjižnih
založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije) s pomočjo NLB Vite in
Javne agencije za knjigo že več let zapored zagotavljata finančna sredstva za izdajo čekov
za branje. S temi čeki se promovira projekt Rastem s knjigo. Vrednost čeka je 2 evra.
Namenjen je udeležencem organiziranih skupin osnovnošolske mladine v Šolskem
knjigosledu. Knjižni naslovi, ki so upravičeni do nakupa knjig s čekom za branje, so tisti,
ki so nosilci oznake zlata hruška in so vpisani v seznam zlatih hrušk, ki so ga pripravili v
Pionirski (Zlate hruške in ček za branje, 2013).
2.13.5 Knjige, ki so dobile znak zlata hruška
Knjige, ki so dobile znak zlata hruška, ovrednoti uredniški odbor Priročnika glede na
različne kriterije: izvirnost, jezik, sporočilnost, etičnost, duhovitost, poetičnost itd. Zlate
hruške so knjige, ki dobijo oznako odlično – kar pomeni, da te knjige v odlični meri
ustrezajo vsem kriterijem uredniškega odbora in odstopajo od letne produkcije mladinskih
del.
Znak zlata hruška je dobilo 316 odličnih mladinskih del, od tega 132 izvirno slovenskih in
184 prevodnih del. Največ knjig je dobilo znak leta 2010 (67 naslovov), leta 2011 in 2012
je število naslovov del s tem znakom upadlo na 61 naslovov. Najmanj knjig je dobilo znak
zlata hruška leta 2006 (14 naslovov). Vsa leta se je pojavilo večje število prevodnih knjig z
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istoimenskim znakom kot slovenskih izvirnih. Od leta 2010 se je najboljšim trem
mladinskim knjigam poleg znaka zlata hruška podelilo tudi istoimensko priznanje. Prav
zaradi priznanja se je verjetno povečalo število knjig z znakom zlata hruška – priznanje je
bilo promocija za knjige z znakom zlata hruška. V letih, ko se je podelilo priznanje, se je v
večini let (dve leti od treh) nagradilo po 3 knjige. Izjema je bilo leto 2012, ko se je
nagradilo 4 odlične mladinske knjige, od tega kar 2 prevodni deli.
knjige iz leta

število izdanih

število ocenjenih

število podeljenih

število dobrih

naslovov

naslovov

zlatih hrušk

knjig

skupaj

%

skupaj

%

skupaj

%

Skupaj

%

810

100

810

100

30

4

126

16

1024

100

725

71

36

4

342

33

2010

1003

100

887

88

67

7

419

42

2011

1181

100

991

84

61

5

484

41

983

100

844

86

61

6

391

40

2008
2009

2012

Tabela 4: Produkcija knjig in podeljenih zlatih hrušk od leta 2008 do leta 2012
Letna produkcija slovenskih knjig je vseskozi naraščala razen leta 2010 in 2012. Največji
upad knjig se je zgodil v letu 2012, ko je letna produkcija upadla za skoraj 200 naslovov.
Produkcija knjig iz leta 2011 je za slabih 18 % večja od produkcije leta 2010. Delež
kakovostnih knjig pa je občutno večji (s tretjine knjig v letu 2010 se je povečal na dobrih
40 % v letu 2011).
Število ocenjenih naslovov (ki jih je ocenila Pionirska v Priročnikih za branje kakovostnih
mladinskih knjig) se je v večini let v odstotkih povečevalo. Leta 2008 je Pionirska ocenila
vso letno produkcijo knjig.
Število podeljenih zlatih hrušk v odstotkih vsa leta ni presegalo 10 %. Od leta 2008 do
2010 je naraščalo, v letih 2011 in 2012 pa je upadlo za 1 %. V letu 2011 je delež zlatih
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hrušk večji od leta 2010 (s 7 % mladinskih knjig v letu 2010 se je povečal na 10 % v letu
2011).
Število dobrih knjig je naraščalo vsa leta razen leta 2012, ko je padlo za približno 90
naslovov.
žanri knjig, ki so dobile
znak zlata hruška

število dobljenih knjig z
znakom zlata hruška

odstotek (%)

igroknjige

10

5

slikanice

65

32

zgodbice

14

7

pesmice in uganke

3

1

zbirke pravljic

12

6

strip

20

10

prigode

1

0,5

izmišljije

1

0,5

fantastika

29

14

resničnost

42

20

poezija

9

4

poučne knjige

49

24

skupaj

206

100

Tabela 5: Produkcija knjig in podeljenih zlatih hrušk od leta 2008 do leta 2012 po žanrih
Med zlatimi hruškami so se v vseh letih najbolj izposojale slikanice (32 %), sledijo poučne
knjige (24 %), knjige s področja resničnosti (20 %), knjige s področja fantastike (14 %),
stripi (10 %), zgodbice (7 %), zbirke pravljic (6 %), igroknjige (5 %), poezija (4 %),
pesmice in uganke (1 %), na zadnjem mestu pa so prigode (0,5 %) in izmišljije (0,5 %).
2.14 SLOVENSKO ZALOŽNIŠTVO IN BRANJE TER KUPOVANJE KNJIG
V Evropi založniki v 21. stoletju konzumirajo, prodajajo in trgujejo z idejami na knjižnem
nosilcu, te prakse pa so potopljene v različne nacionalne zgodovine in kulturne obrazce, na
katerih temeljijo identitete sodobnih evropskih državljanov. V Evropi je nastajala knjiga
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kot fizičen izdelek predvsem na tržnih osnovah, knjižno založništvo pa so razumeli bolj za
kulturno kot gospodarsko dejavnost (Kovač v Šauperl (ur.), 2005).
Slovenska založniška mreža je leta 2010 štela okoli 200 založb, zanjo pa so značilni:


velik obseg knjižne produkcije (izdanih 3500–4000 naslovov letno),



velik obseg knjižne produkcije, ki je v javnem interesu,



nizke naklade izdanih knjig,



razpršenost producentov,



dobro razvita mreža splošnih knjižnic,



visoka izposoja knjig v splošnih knjižnicah,



nizka prodaja za knjige,



slabo razvita mreža knjigarn,



nizek delež prodanih knjig v knjigarnah,



nepovezanost akterjev, ki delujejo na področju knjige (avtorjev, založnikov,
knjižnic in knjigarn) (Janež, 2010) in



velik delež samozaložnikov (Furjan, 2013).

V Sloveniji je v 21. stoletju lastnik knjig v knjigarni navadno založnik, in ne distributer. To
pomeni, da založnik neposredno ali prek distributerja knjigarnam ponudi knjige v prodajo
(Rugelj v Blatnik… [etal.], 2005).
Ministrstvo za kulturo že dolgo časa subvencionira komercialno šibkejše in nacionalno
pomembne knjige. V zadnjem času del svojih sredstev usmerja tudi na področje
knjigotrštva, predvsem na podpiranje prodajnih programov založb in različnih
knjigarniških akcij za promocijo knjig. V Sloveniji imajo založniki namreč slaba prodajna
mesta (Rugelj v Blatnik… [etal.], 2005).
Slovensko založništvo med letoma 1995 in 1997 je bilo po indikatorjih eno najuspešnejših
v Evropi, saj:


so založniki v tem obdobju izdali nadpovprečno število naslovov na milijon
prebivalcev (1711) in
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je bil nadpovprečen delež letnega prometa, izražen v BDP (0,43) (Kovač v Šauperl
(ur.), 2005).

V Sloveniji je bilo leta 2011 izdanih 5.991 knjižnih naslovov (od tega 5.141 ali 86 % prvih
izdaj), od tega 1.456 naslovov leposlovja (24 %) (Kastelic, 2012 v Furjan, 2013),znotraj
slednjega pa 52 % prevodov in 48 % izvirnikov (Statistični urad Republike Slovenije, 2012
v Furjan, 2013). Istega leta so slovenski založniki izdali okoli 1000 naslovov mladinske
literature, slovenske knjižnice pa so letno odkupile od 600 do 800 naslovov mladinske
produkcije, med katero pa se pojavljajo tudi knjige, ki niso visoko na prodajnih lestvicah
(Misli, 2011).
Leta 1995 so založniki prodali 19 % mladinske literature. Leta 1979 in 1984 pa 20
odstotkov (Žnideršič, 2005). Se pravi, da je delež mladinske literature v vseh teh letih
upadel za 1 %.Mladinska knjiga je imela leta 2012 na slovenskem trgu približno 30odstotni delež (Matos, 2012 v Furjan, 2013). Deset slovenskih največjih založnikov pa je
leta 2008 izdalo skupaj približno tretjino vseh knjig (Rugelj, 2010 v Furjan, 2013). Delež
petih največjih založnikov, ki izdajajo več kot 100 knjig letno, se povečuje – leta 2006 je
znašal 19 %, leta 2012 pa že 22,8 % (Kavčič in Kisovec, 2013 v Furjan, 2013).
Slovenski založniki od osamosvojitve naprej s svojo dejavnostjo povezujejo kulturo in
podjetništvo, saj je podjetništvo daleč najboljši mehanizem za oskrbovanje družbe s
knjigami. Če naši založniki delujejo kot svobodni ekonomski subjekti, jim nobena
strankarska ali državna instanca ne more ukazovati, kaj naj izdajajo, in česa ne, hkrati pa
trg odstrani tiste založnike, ki izdajajo knjige, ki jih nihče ne bere (Kovač, 2006). Poraba
knjige v Sloveniji je zaznamovana s slabo razvitimi maloprodajnimi kanali za knjige in z
dobro razvito mrežo splošnih knjižnic z visokim številom izposoj (Zorko, Kovač, 2005).
Kljub majhnemu založniškemu trgu je bila leta 2001 Slovenija založniško nadpovprečno
uspešna država (Kovač, 2001a).
Slovensko založništvo od leta 2001 dalje stagnira. Razlogi za stagnacijo se skrivajo v
dragih prodajnih poteh, neproduktivni izrabi sodobnih informacijskih tehnologij ter v
dejstvu, da za razliko od nekaterih primerljivih držav pri nas leposlovne knjižne uspešnice
ne dosegajo primerljivo visokih naklad (Kovač, 2001b).
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Vzroki za manjšanje števila nakupov se ne kažejo v slabšanju bralnih navad, temveč se
kažejo v neprimerni ceni, prodaji, pa tudi vsebini v Sloveniji izdanih knjig (Kovač, 2002).
Knjižnice postajajo prva in osnovna tarča knjižnih založnikov. Zaradi čedalje manjših
subvencij JAK-a se število pokupljenih knjig s strani knjižnic zmanjšuje (Rugelj v
Blatnik… [etal.], 2005).
Kupci knjig so zato šli iz založb v knjižnice. Tam so si pogosto izposodili več knjig, kot so
jih prebrali. Zato ni čudno, da smo pri rezultatih o bralni pismenosti v povprečju evropskih
držav (Kovač, 2009b).
V naših splošnih knjižnicah se je število izposojenih knjig med letoma 1990 in 1999 več
kot podvojilo (s 7 milijonov na 16 milijonov). Kar seveda pomeni, da so se ljudje vedli
racionalno: namesto da bi za knjigo plačali več, kot bi želeli ali zmogli, so si jo raje zastonj
sposodili v knjižnici (Kovač, 2006). Leta 2007 si je dobrega pol milijona članov splošnih
knjižnic izposodilo 24 milijonov knjižničnih enot (Kovač, 2009a). Leta 2011 so si
uporabniki v splošnih knjižnicah letno izposodili 24,5 milijona enot gradiva, leta 2012 pa
kar 25,4 milijona enot knjižničnega gradiva. »Za primerjavo s primerjavo prodanih knjig v
knjigarnah lahko povem, da se je končnim bralcem v zadnjih letih letno prodalo v 140
slovenskih knjigarnah med 1–1,2 milijona knjig v slovenščini, kar je približno 21-krat
manj, kot je bilo izposojenih enot gradiva v knjižnicah. Medtem ko se v knjižnicah pretok
gradiva povečuje, beležijo knjigarniške statistike v taistem času padanje števila prodanih
knjig« (Gregorin, 2014).
»Razmerje med močjo oskrbovanja slovenskih bralcev s knjigami med knjižnicami in
knjigarnami je vidno tudi po številu izposoj in prodanih izvodih na posameznih mestih na
lestvici.« Leta 2013 je najbolj izposojena knjiga dosegla več kot 8.200 izposoj, knjiga na
stotem mestu približno 3.800 izposoj in knjiga na 500. mestu nekaj več kot 2.300
izposojenih izvodov. V knjigarnah največjega slovenskega knjigotržca se je končnim
kupcem najbolj prodajana knjiga prodala v več kot 2.500 izvodih, stota je dosegla skoraj
500 izvodov, petstota pa skoraj 200 izvodov (Gregorin, 2014).
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Tako visoko število slovenskih knjižničnih izposoj pomeni, da uporabniki knjižnic brskajo
po izposojenem tiskanem gradivu enako kot po spletu – zato ga potrebujejo v velikih
količinah, le malo pa ga natančno preberejo (Kovač, 2009a).
2.15 BRALNE NAVADE IN KUPOVANJE KNJIG V REPUBLIKI SLOVENIJI
V povezavi z bralnimi navadami in s kupovanjem knjig v Republiki Sloveniji so bile
narejene raziskave KIB (Knjiga in bralci). Te predstavljajo celovit vpogled v branje in
kupovanje knjig pri Slovencih.
Prva raziskava (KIB II) je anketirala Slovence v letih med 1973 in 1978. Tako se je leta
1978 število izposojenih knjig iz leta 1973 (2 na prebivalca) povečalo za 0,6 (2,6 na
prebivalca).
61,2 % anketirancev je v zadnjem času prebralo 1 ali več leposlovnih knjig ter 38,1 %
Slovencev je bilo bralcev. Razlog za to je bil, da je bilo v vzorec vključenih precej
osnovnošolcev, ti pa vsi znajo brati.
Raziskava KIB je pokazala, da si je leta 1979 13 % Slovencev izposodilo knjige, 30 % pa
je knjige kupilo. Za razliko od leta 1984, ko sta se odstotka tistih, ki so si izposodili knjige,
in tistih, ki so jih kupili, zmanjšala (leta 1984 si je izposodilo knjige 11 % Slovencev,
kupilo pa jih je 27 % Slovencev).
Če primerjamo raziskave KIB II, KIB III in KIB IV, ugotovimo, da je v letih 1973, 1979 in
1984 leta 1973 najmanjši odstotek Slovencev (50 %) kupilo vsaj 1 knjigo, leta 1979 je bil
ta odstotek največji (61 %). Leta 1984 se je ta odstotek zmanjšal za 2 % glede na leto 1979
in se povečal za 19 % glede na leto 1973 (znašal je 59 %).
Leta 1979 najmanjši odstotek Slovencev (39 %) ni kupil nobene knjige, leta 1984 se je ta
odstotek povečal za 2 % (41 %) glede na leto 1979 in se zmanjšal za 9 % glede na leto
1973 (50 %).
Slovenci so leta 1973 kupovali knjige pri akviziterju (30 %), v knjigarni (24 %), preko
pošte (9 %) in veleblagovnice (1 %), leta 1979 so jih kupovali preko knjižnega kluba (19
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%), pošte (15 %), v knjigarni (14 %) in preko akviziterja (12 %), leta 1984 pa v knjigarni
(19 %), preko knjižnega kluba (18 %), pošte (12 %) in akviziterja (8 %).
Leta 1973 največji odstotek Slovencev (49 %) ni kupil nobene knjige zaradi različnih
razlogov (za 14 % Slovencev so bile knjige predrage, 5 % pa jih niso zanimale). Leta 1979
se je ta odstotek zmanjšal za 10 % (39 %) (za 14 % Slovencev so bile knjige predrage, 11
% jih knjige niso zanimale, 1 % pa jih je reklo, da v stanovanju ni prostora za knjige, in 1
%, da nima možnosti za nakup). Leta 1984 41 % Slovencev ni kupilo nobene knjige (za 33
% Slovencev so bile knjige predrage, 18 % jih knjige niso zanimale, 12 % pa jih je reklo,
da v stanovanju ni prostora za knjige, in 12 %, da nima možnosti za nakup, 10 % pa, da
knjiga kot darilo ni primerna).
KIB IV kaže, da je tretjina Slovencev leta 1979 zadnjo prebrano knjigo kupila (30 %),
manj pa si jih je knjigo izposodilo (13 %). Tudi leta 1984 so zadnjo prebrano knjigo kupili
(27 %), manj pa si jih je knjigo izposodilo (11 %) (Kocijan, Žnideršič, 1980; Kocijan ...
[etal.], 1985; Žnideršič... [etal.],1999).
Leta 1998 je bilo 61 % Slovencev bralcev, leta 2014 pa se je odstotek bralcev zmanjšal na
58 %. Leta 1998 si je 42 % Slovencev izposodilo knjige v knjižnici, 14 % pa jih je knjige
kupilo. Leta 2014 si je večji delež Slovencev (48%) izposodil knjige kot leta 1998, manjši
odstotek pa je knjige kupil (13%) (Rupar, 2014 v Poročilo raziskave z naslovom
»Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji«).
Raziskava o bralnih navadah in kupovanju knjig pri Slovencih iz leta 2013 je pokazala, da
si Slovenci največkrat izposodijo knjige (48 %), manj pa je takšnih, ki kupijo knjigo (13
%). V primerjavi s prejšnjo podobno raziskavo se je število uporabnikov, ki si izposodijo
knjigo, zmanjšalo za 6 %, število kupcev knjig pa se je povečalo za 1 %. Če kupce knjig
opredelimo podrobneje, ugotovimo, da jih 75 % kupuje knjige v knjigarni, 37 % v
trgovskih centrih, 30 % v spletnih knjigarnah, 18 % preko knjižnih klubov, 12 % v
antikvariatih in na knjižnem sejmu, 7 % preko založniških katalogov in prodaje po pošti, 3
% preko telefonske prodaje in 2 % od akviziterjev. Kupci najraje kupujejo knjige, ker radi
berejo in za potrebe vseživljenjskega izobraževanja, manj pa je tistih, ki knjige kupujejo za
darila, zaradi otrok ali ker imajo knjige vrednost.
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Načeloma je 23 % kupcev kupilo 1–3 knjige, 22 % 4–10 knjig, 4 % 11–20 knjig in 1 % 21
knjig in več. Število intenzivnih kupcev je upadlo glede na prejšnja leta. Razlog za to tiči
verjetno v tem, da se je načeloma knjižna produkcija med letoma 2011 in 2013 začela
zmanjševati, čeprav so se naklade povečevale. Tako je knjižna produkcija knjig za otroke
leta 2011 zajemala skoraj 1200 knjig (1178), leta 2013 pa le še 873. Naklade knjig za
otroke so se povečale s 1608 izvodov (2011) na 1803 izvodov letno. Število izdanih
naslovov knjig za otroke se je povečalo s 648 (1998) na 891 (2013) naslovov (Raziskava o
bralnih navadah in kupovanju knjig v Republiki Sloveniji, 2013).
V Evropi ni države, ki bi imela tako neugodno razmerje med prodajo in izposojo knjig kot
Slovenija (Kovač, 2006). V Sloveniji torej izposoja knjig narašča, prodaja pa pada (Hebat,
2005) – na glavo prebivalca slovenski založniki letno prodajo manj kot poldrugo knjigo, v
knjižnici pa v istem času knjižničarji izposodijo kar 8,5 knjige (Kovač, 2006). Predvsem se
izposojajo dela lahkotnejšega leposlovja in uspešnice, medtem, ko zahtevnejše knjige
spadajo med najbolje prodajane, a ne tudi med najbolj izposojane literature (Lovenjak,
2012; Jager, 2008; Gregorin, 2014).
V Sloveniji se torej kupujejo druge knjige, kot se izposojajo. Med stotimi najbolje
prodajanimi knjigami v knjigarnah Mladinske knjige je bilo leta 2013 prodanih največ
knjig s področja popularne psihologije in osebnega razvoja (15), sledi otroško in mladinsko
leposlovje (13), romani (11), darilne knjige (9) in ljubezenski, natančneje erotični romani
(8). Od 101. do 500. mesta močno prevladujejo romani s prevladujočo ljubezensko
tematiko, teh je več kot polovica, sledi otroško in mladinsko leposlovje (51), ki ga
najmočneje zastopata Grozni Gašper in Anica, in kriminalni romani (46). Med 101. in 500.
mestom na prodajni lestvici so prvo mesto osvojile knjige otroškega in mladinskega
leposlovja (71 naslovov), druga najmočnejša kategorija so priročniki za otroke in mladino,
kjer prevladujejo pobarvanke (58), na tretjem mestu so popularna psihologija in osebni
razvoj in kuharice (33 naslovov). Sledijo romani (29), na šestem mestu so ljubezenski
romani (19), na repu lestvice 500 najbolj prodajanih pa so kriminalni romani (5).
Izposojajo se predvsem uspešnice. Za vsemi naštetimi podprtimi uspešnicami so
promocijske aktivnosti: medijska pozornost zaradi nagrad, tematike ali pa samo
promocijske aktivnosti založnika in knjigotržca. Veliko podprtih knjig ne doživi nobene
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javne odmevnosti. Tudi zaradi tega bi bilo primerno razmisliti, da se znotraj podpore
posameznega knjižnega naslova nameni del subvencije ne le proizvodnji posamezne
knjige, temveč tudi njeni promociji (Gregorin, 2014).
Zato ni čudno, da knjige z zlatimi hruškami ne spadajo v seznam najbolj branih knjig v
splošnih knjižnicah. Žal ne obstaja podatek, kakšno je število izposojenih knjig na učenca,
a lahko z gotovostjo trdim, da se še zmanjša število prodanih knjig na glavo prebivalca, če
upoštevam tudi te.
Ker so v Sloveniji nastale razmere, v katerih bi morali založniki znati konkurirati
brezplačni ponudbi svojih lastnih knjig, je pri nas postal ogrožen knjižni trg kot najbolj
racionalen mehanizem za uravnavo ponudbe knjig v družbi. Sedanja kriza ne ogroža le
tistih založnikov, ki izdajajo knjige, ki jih nihče ne bere, temveč je ogrožen celoten
slovenski založniški trg (Kovač, 2006). Resolucija o nacionalnem programu za kulturo
med zastavljenimi cilji izboljšave porabe knjige v Sloveniji navaja tudi spodbujanje
razvoja knjigarniške mreže, enakomerno razporejene po celem slovenskem kulturnem
prostoru, pri čemer predlaga oblikovanje knjigarniških kotičkov v okviru že obstoječih
javnih kulturnih inštitucij (Zorko, Kovač, 2007).
2.16 NAJPOMEMBNEJŠE SLOVENSKE ZALOŽBE, KI SO IZDAJALE OTROŠKE
IN MLADINSKE KNJIGE MED LETOMA 2008 IN 2012
V Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki so izšli pri Pionirski, so med
drugim opisani tudi podatki o slovenskih založbah, ki so izdajale otroško in mladinsko
literaturo med letoma 2008 in 2012. Priročniki navajajo naslednje podatke:
Leto 2008: mladinske knjige je izdajalo 133 založb, 18 naslovov je izšlo v samozaložbi.
Največ naslovov med založbami, ki so izdale več kot 10 knjig, je izdala založba Učila
International (126 naslovov), sledile so ji Mladinska knjiga (89 naslovov), Smart-team (66
naslovov), Didakta (33 naslovov), Karantanija (32 naslovov), Morfem (28 naslovov),
Tehniška založba Slovenije (24 naslovov), Kres in Miš (obe po 21 naslovov), Alica (20
naslovov), Pomurska založba (19 naslovov), Grlica (18 naslovov), Otroška knjiga OKA
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(16 naslovov),založbi Grahovac in Ajda IBO Gomboc (13 naslovov), založba Ved (12
naslovov) in DZS (11 naslovov).
Leto 2009: Največ naslovov med založbami, ki so izdale vsaj 5 naslovov, je izdala založba
Mladinska knjiga (154 naslovov), sledile so Učila International (108 naslovov), Tehniška
založba Slovenije (52 naslovov), Smart-team (36 naslovov), Morfem (31 naslovov), Miš
(30 naslovov), Otroška knjiga OKA (26 naslovov), Karantanija (25 naslovov),
samozaložbe (24 naslovov), Pomurska založba (23 naslovov) itd. (Mestna knjižnica
Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009).
Leto 2010: mladinske knjige je izdalo 165 izdajateljev. Največ naslovov je izdala založba
Mladinska knjiga (Ljubljana) (62 naslovov), sledile so ji Učila International (33 naslovov),
Tehniška založba Slovenija (Ljubljana) (24 naslovov), Miš (Dob pri Domžalah) in Kres
(19 naslovov), Karantanija (Ljubljana) in Didakta (Radovljica) (17 naslovov) itd. Leta
2011 so se kot nove založbe mladinske literature pojavile Buch, Sodobnost International in
Vodnikova založba (4 izdaje). Leta 2012 pa so se pojavile še založbe E-besede, Pivec in
Graffit.
Nekatere knjige, nagrajene s priznanjem zlata hruška, so izdali samozaložniki (Mestna
knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2011).
2.17 ZALOŽBE, KI SO DOBILE PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA
V Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki so izšli pri Pionirski, so med
drugim opisani tudi podatki o slovenskih založbah, ki so dobile priznanje zlata hruška med
letoma 2010 in 2013. Priročniki navajajo naslednje podatke:
Leto 2010: Priznanje zlata hruška so dobile 3 založbe. To so: Miš (Dob pri Domžalah),
Mladinska knjiga in Cankarjeva založba. Pri vseh teh založbah je bila nagrajena po 1
knjiga.
Leto 2011: Priznanje zlata hruška so dobile 3 založbe. To so: Miš (Dob pri Domžalah),
DZS in Rokus Klett. Pri vseh teh založbah je bila nagrajena po 1 knjiga.
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Leto 2012: Priznanje zlata hruška so dobile 3 založbe. To so: Forum, Sanje in Miš (Dob pri
Domžalah). Pri vseh teh založbah je bila nagrajena po 1 knjiga.
Leta 2013: Priznanje zlata hruška so dobile 3 založbe. To so: Miš (Dob pri Domžalah),
Cankarjeva založba in Mladinska knjiga. Pri vseh teh založbah je bila nagrajena po 1
knjiga razen pri založbi Mladinska knjiga, kjer sta bili nagrajeni dve knjigi.
Vse založbe razen Mladinske knjige, so bile v posameznem letu nagrajene za 1 knjigo.
Mladinska knjiga je bila edina založba, ki je bila v istem letu nagrajena za 2 knjigi.
Vsa leta je dobila priznanje le založba Miš (Dob pri Domžalah), Mladinska knjiga in
Cankarjeva založba pa sta bili nagrajeni dvakrat (leta 2010 in leta 2013).
Vse založbe, ki so dobile priznanje zlata hruška, so iz Ljubljane razen založbe Miš (Dob
pri Domžalah).
V nadaljevanju poglavja bom opisala založbe, ki so dobile priznanje zlata hruška.
Založba Miš izdaja otroške in mladinske knjige, leposlovje za odrasle, dramatiko, poezijo,
stvarno literaturo in priročnike, zbirke, knjige s priznanjem itd. (Miš založba, [2013]).
Založba nima knjigarn in spletne knjigarne.
Mladinska knjiga je največja slovenska založba, ki je bila ustanovljena leta 1945 za
izdajanje knjig za predšolske in šolske otroke (Žagar, 2000). Leta 2000 je program
Mladinske knjige zajemal pet različnih založniških programov, in sicer: program za otroke
in mladino, program šolskih učbenikov, program leksikonov in atlasov, program poljudnih
priročnikov ter program leposlovja (Rugelj, 2010). Založba še vedno izdaja otroške knjige,
sodobno slovensko in prevedeno leposlovje, periodične mladinske publikacije (Ciciban, Pil
itd.). Zaradi svojega delovanja spada v sam vrh slovenskega založništva (Žagar, 2000).
Založba uporablja različne prodajne poti: to so knjigarne, zastopniki, prodaja po pošti,
telefonska prodaja, prodaja knjižnicam, šolam, in prodaja od vrat do vrat (Hebat, 2005).
Založba ima knjigarne po vsej Sloveniji in lastno spletno knjigarno Emka.si.
Cankarjeva založba spada pod založbo Mladinska knjiga. Zgodovina Cankarjeve založbe
šteje že več kot šestdeset let in na leto objavi več kot šestdeset naslovov, med njimi so
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najbolj znane zbirke:Moderni klasiki, S poti, Najst, Bralna znamenja in Poezija (Mladinska
knjiga, [2010]).
DZS je eden največjih trgovcev s pisarniškimi in s šolskimi potrebščinami ter strokovnjak
pri oskrbi z učbeniki in z delovnimi zvezki. Je tudi velik ponudnik promocijskih daril in
tiskov in vrhunski strokovnjak na področju oskrbe šolarjev. Leta 2001 je zajemala
založniška dejavnost samo 30 % celotne produkcije (Kovač, 2001). Z izbrano ponudbo
šolskih potrebščin namreč skrbi za večjo vidnost otrok v prometu, za pravilen razvoj
hrbtenice, za ergonomska držala pisal ter za kvalitetne zvezke in drug učni material (DZS,
[2013]). Založba ima knjigarne po Sloveniji in Spletni nakupovalni center.
Založba Rokus Klett je bila ustanovljena leta 1991 kot del založbe Rokus. Znana je
predvsem po izdajah učbenikov. Na začetku je tiskala kakovostne darilne knjige, okoli leta
2000 pa se je usmerila v razvoj učbeniških kompletov in dodatnih gradiv za devetletko
(Rugelj, 2010). Založba ima lastno spletno knjigarno založba.com.
Založba Forum je neodvisna produkcijska hiša, ki je bila ustanovljena leta 1994 kot zavod
za umetniško in kulturno produkcijo. Založba je naslednik prvega civilnega združenja ŠKD
Forum. V njenem okvirju se ukvarjajo z izdajanjem filmov, multimedijskih virov, stripov
in gradiv na novih medijih (Ljudmila, [1999]).
Poslanstvo založbe Sanje je podpora in širjenje ustvarjalnosti, ki jo odlikujejo presežne
kvalitete. Založba si prizadeva razmišljati in se odločati preko uveljavljenih vrednostnih,
estetskih, žanrskih, političnih ali geografskih omejitev (Sanje, 2003–2010).
2.18 NASLOVI, KI SO DOBILI PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA MED LETOMA
2010 IN 2013
V Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki so izšli pri Pionirski, so med
drugim opisani tudi naslovi književnih del, ki so dobili priznanje zlata hruška med letoma
2008 in 2012. Priročniki navajajo naslednje podatke:
Priznanje zlata hruška, podeljeno leta 2010:
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Priznanje zlata hruška so dobili 3 naslovi (4 % vseh zlatih hrušk),od tega en naslov v
kategoriji izvirno slovenske leposlovne novosti, en v kategoriji prevedene leposlovne
novosti in en v kategoriji izvirne poučne novosti (2 slovenska avtorja in 1 tuji).
V kategoriji izvirne leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Naročje
kamenčkov avtorice Saše Vegri, ki je bila izdana pri založbi Miš (Dob pri Domžalah).
Pionirska jo je v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig uvrstila na področje
poezije.
V kategoriji prevedene leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Hugo
Cabret, avtorja Briana Selznicka, ki je bila izdana pri založbi Mladinska knjiga. Pionirska
jo je v omenjenem priročniku uvrstila med mladinska dela s področja resničnosti.
V kategoriji izvirne poučne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Kako sem
razložil otrokom demokracijo avtorja Mira Cerarja, ki je bila izdana pri Cankarjevi založbi.
Pionirska jo je v omenjenem priročniku uvrstila med poučne knjige s področja
družboslovja.
Priznanje zlata hruška, podeljeno leta 2011:
Priznanje zlata hruška so dobili 3 naslovi (5 % vseh zlatih hrušk), od tega en naslov v
kategoriji izvirno slovenske leposlovne novosti, en v kategoriji prevedene leposlovne
novosti in en v kategoriji izvirne poučne novosti (1 slovenski avtor in 2 tuja).
V kategoriji izvirne leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Modrost
nilskih konjev avtorja Petra Svetine, ki je bila izdana pri založbi DZS. Pionirska jo je v
omenjenem priročniku uvrstila med zgodbice.
V kategoriji prevedene leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Zgodbe
iz oddaljenega predmestja avtorja Shauna Tana, ki je bila izdana pri založbi Miš (Dob pri
Domžalah). Pionirska jo je v omenjenem priročniku uvrstila na področje fantastike.
V kategoriji izvirne poučne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Kje pa ti živiš?
avtorice Žive Deu, ki je bila izdana pri založbi Rokus Klett. Pionirska jo je v omenjenem
priročniku uvrstila med poučne knjige s področja umetnosti.
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Priznanje zlata hruška, podeljeno leta 2012:
V kategoriji izvirne leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Hribci
kremeniti avtorja stripov Marjana Mančka, ki je bila izdana pri založbi Forum. Pionirska jo
je v omenjenem priročniku uvrstila med stripe.
V kategoriji prevedene leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Vreščji
mojster avtorja Walterja Moersa, ki je bila izdana pri založbi Sanje. Pionirska jo je v
omenjenem priročniku uvrstila na področje fantastike.
V kategoriji izvirne poučne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Kako so videli
svet, ki sta jo napisala dva avtorja, in sicer Lucija in Damjan Stepančič, in je bila izdana pri
založbi Miš (Dob pri Domžalah). Pionirska jo je v omenjenem priročniku uvrstila med
poučne knjige.
Priznanje zlata hruška, podeljeno leta 2013:
Priznanje zlata hruška so dobili 4 naslovi (7 % vseh zlatih hrušk). Od tega en naslov v
kategoriji izvirno slovenske leposlovne novosti, dva v kategoriji prevedene leposlovne
novosti (3 % vseh zlatih hrušk in 50 % nagrajenih zlatih hrušk) in en v kategoriji izvirne
poučne novosti (2 slovenska avtorja in 1 tuji).
V kategoriji izvirne leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Ropotarna
avtorja Petra Svetine, ki je bila izdana pri založbi Miš (Dob pri Domžalah). Pionirska jo je
v omenjenem priročniku uvrstila med zgodbice.
V kategoriji prevedene leposlovne novosti sta dobili priznanje zlata hruška kar dve knjigi.
Prva je Vojna pošasti avtorja Patricka Nessa, ki je bila izdana pri založbi Mladinska knjiga.
Druga je Zgodbe iz Zemljemorja avtorice Ursule K. Le Guin, ki je bila prav tako izdana pri
založbi Mladinska knjiga. Pionirska ju je v omenjenem priročniku uvrstila na področje
fantastike.
V kategoriji poučne leposlovne novosti je dobila priznanje zlata hruška knjiga Vroči novi
svet avtorice Lučke Kajfež Bogataj, ki je bila izdana pri Cankarjevi založbi. Pionirska jo je
v omenjenem priročniku uvrstila med poučne knjige s področja geologije, vremenoslovja.
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Iz teh podatkov lahko vidimo, da spada med zlate hruške največ nagrajenih del iz
kategorije prevedene leposlovne novosti (pet zlatih hrušk). Zlate hruške iz drugih dveh
kategorij (izvirne leposlovne novosti in poučne leposlovne novosti) predstavljajo po štiri
nagrajena dela v vsaki izmed kategorij. V kategoriji poučne leposlovne novosti se pojavijo
zlate hruške s štirih različnih področij: zemljepis, umetnost, družboslovje in geologija,
vremenoslovje.
Med zlate hruške spada največ del s področja fantastike in poučnih knjig (v vsaki kategoriji
po štiri zlate hruške). Sledijo dela s področja zgodbic (dve zlati hruški). Najmanj del je s
področja resničnosti, stripov in poezije (v vsaki kategorija po ena zlata hruška).
2.19 PROMOCIJSKE

STRATEGIJE,

VEZANE

NA

ZLATO

HRUŠKO

V

PIONIRSKI IN PRI SLOVENSKIH ZALOŽNIKIH
Promocijo zlate hruške organizirajo predvsem:


Pionirska sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami



in slovenski založniki sami ali v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Promocija poteka v založbah, splošnih in šolskih knjižnicah, v različnih medijih ter na
knjižnem sejmu.
Pionirska sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami organizira naslednje
promocijske dejavnosti, ki so vezane na zlato hruško:


Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig,



praznik zlatih hrušk,



zgibanko Seznam odličnih mladinskih knjig 2008–2012



zimzelenke,



ček za branje,



plakate,



kazalke,



vezalke,



razglednice,
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nalepke z logotipom zlate hruške (označevanje zlatih hrušk in prodaja dodatnih
nalepk za založnike, knjižničarje itd.)



priznanje zlata hruška,



komentarje o prireditvi, kjer se podeljujejo zlate hruške, in o samem pomenu zlatih
hrušk na Twiterju in Facebooku,



prispevke, vezane na zlate hruške, v različnih medijih – na radiu, televiziji,
internetu, v časopisih itd., in



sodelovanje pri izboru knjig za bralno značko, domače branje in Cankarjevo
priznanje (seznami knjig, kjer se pojavijo zlate hruške).

Slovenski založniki sami ali v sodelovanju z drugimi organizacijami organizirajo naslednje
promocijske dejavnosti, ki so vezane na zlato hruško:


knjižni sejem (plakati, nalepke na ovitkih knjig, stojala za zlate hruške, zlate hruške
so omenjene pri predstavitvah založb v okviru Šolskega knjigosleda, ček za branje,
podelitev priznanja na prazniku zlatih hrušk itd.),



zlate hruške in priznanje zlata hruška dajo na vidna mesta (izložbe itd.),



dodatno jih označujejo z nalepkami z logotipom zlate hruške,



oglašujejo jih na spletnih straneh in v lastnih spletnih knjigarnah (zlate hruške
posebej označijo),



oglašujejo jih na družbenih omrežjih,



oglašujejo jih v založbah (plakati, nalepke z logotipom zlate hruške na nagrajenih
knjigah itd.),



pišejo in objavljajo prispevke v katalogih in v časopisih založb, na radiu, televiziji
itd.,



oglašujejo reklame,



organizirajo literarne prireditve (literarni večeri, nastopi avtorjev, ki so napisali
nagrajeno knjigo, itd.) in



sodelujejo s šolami, z vrtci in s knjižnicami, predvsem v okviru knjižnega sejma
(Šolski knjigosled, razstave nagrajenih knjig, pogovori v knjižnicah itd.).
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V okviru knjižnega sejma se organizira naslednje promocijske dejavnosti:


zaključna prireditev, kjer se nagradi nagrajene knjige (praznik zlate hruške),



Šolski knjigosled,



razstave in



ček za branje.

2.20 PROMOCIJSKE STRATEGIJE, VEZANE NA ZLATO HRUŠKO, PRI
SLOVENSKIH KNJIŽNIČARJIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Knjižničarji splošnih knjižnic in osnovnošolski šolski knjižničarji seznanjajo učence s
knjigami z zlatimi hruškami preko različnih dejavnosti in dogodkov:


preko razstav, kjer so na stojalih izpostavljene kakovostne nagrajene knjige,



dodatnega označevanja nagrajenih knjig z nalepkami z logotipom zlate hruške,



sodelovanja pri bralnih uricah in urah pravljic, kjer se berejo nagrajene knjige,



kupovanja nagrajenih knjig,



organiziranja literarnih dogodkov, večerov z ustvarjalci zlatih hrušk,



seznamov, na katere so uvrščene tudi knjige z zlatimi hruškami (seznam zlatih
hrušk, v osnovnošolski knjižnici tudi seznam knjig za bralno značko, domače
branje, Cankarjevo priznanje itd.),



lepljenja plakatov, na katerih so izpostavljeni naslovi knjig z zlatimi hruškami, itd.,



priporočanja zlatih hrušk uporabnikom knjižnic,



obveščanja bralcev o zlatih hruškah preko spleta (Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica, 2014) itd.
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3

EMPIRIČNI DEL
3.1

CILJI RAZISKAVE

V okviru raziskave me je zanimalo, kako je priznanje zlata hruška cenjeno pri založnikih in
pri knjižničarjih splošnih knjižnic ter kako vpliva na promocijo, izposojo in prodajo
kakovostne mladinske literature. To osnovno raziskovalno vprašanje sem razdelila na pet
raziskovalnih vprašanj:
RV1: Kako knjižničarji splošnih knjižnic in založniki ocenjujejo pomen akcije
nagrajevanja mladinske literature z zlato hruško?
RV2: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na produkcijo kakovostne mladinske literature?
RV3: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na promocijo kakovostne mladinske literature?
RV4: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo mladinske literature?
RV5: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo kakovostnih mladinskih del?
Za vsako raziskovalno vprašanje sem oblikovala naslednje hipoteze:
RV1: Kako knjižničarji splošnih knjižnic in založniki ocenjujejo pomen akcije
nagrajevanja mladinske literature z zlato hruško?
H1: Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo kriterije za dodelitev priznanja kot
založniki (jasnost, objektivnost, celovitost založniškega projekta).
H2: Knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo priznanje zlata hruška kot založniki.
H3: Knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo akcije, povezane s priznanjem zlata hruška,
kot založniki (dobra zasnovanost, spoštovanje in cenjenost).
H4: Knjižničarji splošnih knjižnic pripisujejo Priročniku za branje kakovostnih mladinskih
del večji pomen kot založniki.
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H5: Založniki uporabljajo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih del za odločanje o
programu založbe, knjižničarji splošnih knjižnic pa predvsem za priporočanje knjig.
RV2: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na produkcijo kakovostne mladinske literature?
H1: Knjižničarji splošnih knjižnic se bolj kot založniki strinjajo s trditvijo, da se priznanje
zlata hruška dodeljuje najboljšim izdajam mladinske literature v določenem letu.
H2: Založniki se manj kot knjižničarji splošnih knjižnic strinjajo s trditvijo, da se zaradi
možnosti pridobitve tega priznanja njihova založba načrtno bolj usmerja v izdajanje in
produkcijo kakovostnih mladinskih del, zato njihova založba pri svojem delu v odločitve le
malo vključuje kriterije tega priznanja.
RV3: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na promocijo kakovostne mladinske literature?
H1: Večina založnikov ocenjuje priznanje zlata hruška kot primerno promocijo, zato tudi
meni, da priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb.
H2: Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo primernost promocije kot založniki.
H3: Oboji kot način promocije pogosto uporabljajo nalepke in plakate.
RV4: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo mladinske literature?
H1: Zlate hruške se bolje izposojajo od drugih mladinskih del iz Priročnika.
RV5: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo kakovostnih mladinskih del?
H1: Zlate hruške se prodajajo bolje od drugih mladinskih del.
H2: Založniki prodajo največ zlatih hrušk šolam in knjižnicam.
H3: Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje upoštevajo pri odločitvi za nakup
mladinske literature Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in mnenje Pionirske.
H4: Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje naročajo zlate hruške preko zastopnikov.
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3.2

RAZISKOVALNE METODE

Za preučevanje raziskovalnih vprašanj in hipotez sem uporabila različne raziskovalne
metode, in sicer:


spletni anketi, narejeni v orodju En Klik Anketa (1KA): prva je bila namenjena
založnikom, ki delajo v založbah, ki so med letoma 2010 in 2012 izdale knjige, ki
so dobile priznanje zlata hruška, druga pa knjižničarjem slovenskih splošnih
knjižnic;



intervju z vodjo Pionirske Darjo Lavrenčič Vrabec;



analizo podatkov iz različnih virov (podatki iz Priročnikov za branje kakovostnih
mladinskih del, transakcija izposoje (podatki iz knjižničnega nadomestila, Cobiss-a
in analize izposoje v Mestni knjižnici Ljubljana, ki mi jo je posredoval analitik
knjižnice Marijan Špoljar), zaloga nabavljenih mladinskih knjig v splošnih in vseh
knjižnicah (podatki iz Cobiss-a), lestvice desetih najbolj prodajanih knjig v
knjigarnah ter seznam stotih najbolj branih knjig v Cobiss-u).

V okviru posamezne spletne ankete me je zanimalo, kako založniki in knjižničarji splošnih
knjižnic ocenjujejo in vrednotijo priznanje zlata hruška, kakšni se jim zdijo kriteriji za
vrednotenje nagrajenih knjig v okviru omenjenega priznanja, kako promovirajo nagrajene
knjige, po katerih prodajnih kanalih jih prodajajo, itd. V obeh spletnih anketah sem pri
večini trditev uporabila ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri nekaterih vprašanjih pa so kot
odgovor označili najbolj relevantne trditve. V posamezni spletni anketi sem uporabila
vprašanja o mnenjih in stališčih in odprta vprašanja (Ambrožič, M. v Šauperl, A. (ur.),
2005). S pomočjo orodja 1KA sem avtomatsko analizirala rezultate in naredila grafe.
Ker me je zanimalo, koliko se ocene anketirancev skladajo z oceno idejne vodje priznanja,
sem v ta namen z njo izvedla intervju. V njem sem pridobila relevantne podatke o samem
priznanju, njegovi zgodovini, promociji, pomenu priznanja za založnike in knjižničarje itd.
Pri intervjuju sem uporabila vprašanja odprtega tipa (Ambrožič v Šauperl (ur.), 2005).
Da bi ugotovila, ali se stališča anketirancev in intervjuvanke skladajo z objektivno
merljivimi podatki, sem analizirala dostopne podatke o zalogi in izposoji mladinske
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literature, ki je bila obravnavana v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig.
Podatke o prodaji so mi posredovali založniki sedmih založb, ki so izdale nagrajene zlate
hruške, podatke o mesečni izposoji mladinske literature pa mi je za Mestno knjižnico
Ljubljana posredoval Marijan Špoljar.
3.2.1

Zasnova in potek dela

V okviru empiričnega dela magistrske naloge sem sestavila raziskovalna vprašanja in po
pogovoru z mentorjem izbrala metode za zbiranje in analiziranje podatkov. Delo sem
začela s spletnima anketama: najprej sem vsebinsko sestavila obe anketi, ju prepisala v
word in v pregled poslala mentorju. Ko sem dobila njegov odgovor, sem v word-ovem
dokumentu popravila napake. Nato sem odprla spletno orodje 1KA ter ustvarila spletni
anketi (najprej za založnike, nato pa še za knjižničarje slovenskih splošnih knjižnic): v
obrazec sem za vsako spletno anketo posebej vpisala besedilo, trditve oz. vprašanja in
ocenjevalno lestvico, ga oblikovno uredila, itd. Končani spletni anketi sem testirala in
objavila. 7 založbam in 60 splošnim knjižnicam sem po elektronski pošti poslala vabilo, v
katerem sem pozvala založnike in knjižničarje k reševanju spletne ankete, in povezavo na
spletni anketi. Anketne vprašalnike sem poslala vsem založbam, ki so do začetka raziskave
izdale vsaj eno delo, ki je dobilo priznanje zlata hruška. Na anketni vprašalnik so se
odzvali založniki iz vseh založb. Anketne vprašalnike sem poslala tudi 61 splošnim
knjižnicam v Sloveniji. Prejela sem 61 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Anketne
odgovore sem obdelala z osnovno statistiko (frekvence, odstotki, standardni odklon).
Nato sem se lotila intervjuja. Najprej sem sestavila vprašanja, ki sem jih po pregledu
mentorja preko elektronske pošte poslala v Pionirsko. Počakala sem na odgovor (ki je bil
pritrdilen), nato sem se dogovorila za datum intervjuja. Na diktafon sem posnela intervju,
ga prepisala na računalnik in uredila. V septembru sem intervju znova poslala v Pionirsko,
intervjuvanka ga je avtorizirala in poslala nazaj po elektronski pošti. Transkribirano
besedilo intervjuja sem obdelala s kvalitativno analizo teksta.
Na koncu sem analizirala podatke iz različnih virov (podatki iz Priročnikov za branje
kakovostnih mladinskih del), transakcijo izposoje (podatki iz knjižničnega nadomestila,
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Cobiss-a in analize izposoje v Mestni knjižnici Ljubljana, ki mi jo je posredoval analitik
knjižnice Marijan Špoljar), zalogo nabavljenih mladinskih knjig v splošnih in vseh
knjižnicah (podatki iz Cobiss-a), lestvice desetih najbolj prodajanih knjig v knjigarnah ter
seznam stotih najbolj branih knjig v Cobiss-u). Za vsak podatek sem izračunala absolutne
in odstotne frekvence.
3.3

REZULTATI

V prvem delu rezultatov bom predstavila ugotovitve iz intervjuja, ki se nanašajo na
zgodovino nastanka priznanja zlata hruška, nato pa še rezultate iz anket za založnike in
knjižničarje splošnih knjižnic.
3.3.1

ZGODOVINA NASTANKA PRIZNANJA ZLATA HRUŠKA –
KODIRANJE INTERVJUJA

3.3.1.1 Ocena akcije nagrajevanja mladinske literature z zlato hruško
Začetki evidentiranja in vrednotenja književnosti za otroke in za mladino so stari že več
desetletij. Začetek je leto 1972, ko so začeli bibliotekarji in literarni komparativisti v reviji
Otrok in knjiga objavljati preglede mladinske književnosti nekega leta. Takrat so iz nje že
izvzeli tisto, kar je bilo v slovenski knjižni produkciji namenjeno za otroke v nekem
določenem letu.
Prav zaradi tega razloga je Pionirska postala Center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo. Pionirska dela na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Delo
evidentiranja in vrednotenja je nacionalni projekt, ki ga zaposleni v Pionirski opravljajo z
vso težo odgovornosti, ker se zavedajo, kako pomembno in vplivno je. Najprej je bilo to
delo zelo predstavitveno, potem pa je bilo treba v poplavi informacij pokazati, kaj je tisto,
kar je dobro, zelo dobro in nekakovostno. Iz tega so se rodile zlate hruške (znak zlata
hruška) kot prepoznavni znak kakovosti na področju dobre leposlovne in poučne knjige za
otroka in mladino.
Da so v Pionirski prišli do znaka zlata hruška, je bilo potrebno zorenje, k temu pa jih je
prisilila situacija na slovenskem knjižnem trgu: hiperprodukcija, poplava marsičesa in
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potreba po tem, da pokažejo laični javnosti, otrokom, staršem, pa tudi strokovni javnosti
(od vzgojitelja, ki dela v vrtcu, do učitelja, ki dela v osnovni šoli, se izobražuje na
univerzi), kaj je tisto, kar je dobro, in kaj je tisto, kar je manj dobro. To je tudi priporočilo
kolegom, ki delajo v šolskih knjižnicah, na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, kaj
nabaviti in kako graditi svojo knjižno zbirko.
V Pionirski edini dejansko pogledajo celotno produkcijo knjig za otroke in mladino v
nekem časovnem okviru.
Delo, ki ga opravljajo, je celoletno, vsakodnevno delo. V Pionirski imajo kader, ki to zna
in zmore. Je pa to delo, ki je tudi entuziastično in prostočasno.
V Pionirski s pomočjo Knjigometra priporočajo na ravni seznama kolegom, ki nabavljajo v
šolskih in mladinskih knjižnicah knjige za otroke in mladino.
V Mestni knjižnici Ljubljana so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo pred kratkim, 21.
maja 2014, zasnovali strokovni posvet z naslovom Vrednotenje književnosti za potrebe
knjižnic.
V Pionirski založnikov izdelek,ki ga ta da v javnost, ki ga producira, objektivno
ocenjujejo.
3.3.1.2 Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na produkcijo kakovostne mladinske
literature?
Razmere na knjižnem trgu in založniška produkcija za otroke so se spremenile v začetku
devetdesetih let: povečalo se je število izdanih knjig. Včasih je na leto izšlo bistveno manj
knjig. V zadnjem času se je število založnikov, ki izdajajo manj kvalitetna dela, povečalo.
Danes je kvalitetnih približno 45 % vseh mladinskih del. Zlate hruške se prijemljejo.
Znak zlata hruška slovenske založnike opogumlja, da je vendarle pomembno proizvajati
dobro kakovost ter gojiti slovenske izvirnosti.
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3.3.1.3 Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na promocijo kakovostne mladinske literature?
Na slovenskem literarnem polju obstaja že veliko nagrad za področje mladinske
književnosti, ki nagrajujejo literarno vsebino. V Pionirski pogledajo na izdelek v celoti, ker
vedo, koliko slabih izdelkov se nahaja na našem knjižnem trgu.
Zlate hruške so se vizualno udejanjile z vso promocijo: z znakom zlata hruška, z nalepko,
ki se lepi na knjige, s kazalkami, z razglednicami, s plakati, s podelitvijo priznanj zlata
hruška, s snovanjem praznika zlata hruška.
V Pionirski sodelujejo z Zavodom za šolstvo ter s komisijo za Cankarjevo tekmovanje, kjer
so priporočali kakovostne mladinske knjige, tudi zlate hruške. Sodelujemo tudi v projektu
Slovenski muzejski megakviz. Zlate hruške so tudi navzoče na knjižnem sejmu.
S svojim priročnikom Pionirska ne propagira zgolj zlatih hrušk, ki so res najvišja ocena
kakovosti, temveč tudi zelo dobre in dobre izdaje
3.3.1.4 Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo mladinske literature?
Glede na rezultate na področju bralne pismenosti je zdaj zadnji čas, da kot narod končno
naredimo nacionalno strategijo na tem področju, zato da se lahko v nekem doglednem
času, vsaj upam, pohvalimo z nekimi boljšimi, uglednejšimi rezultati. Ček za branje je
dobra motivacija za razvijanje bralne kulture na Slovenskem.

3.3.1.5 Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo kakovostnih mladinskih del?
Za knjižničarje ima pomen; od tega, da je signal, kaj nabavljati, kako graditi svojo zbirko,
do tega, kakšno mladinsko književnost promovirati, kakšne knjige spravljati v roke otrok,
kakšno prostočasno branje graditi. Tudi mentorje bralne značke v Pionirski nagovarjajo,
opozarjajo, kakšne kakovostne knjige obstajajo in kaj promovirati med najširšim krogom
otrok.
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3.3.2

ZGODOVINA NASTANKA PRIZNANJA ZLATA HRUŠKA –
SPLETNA ANKETA

3.3.2.1 Prvo raziskovalno vprašanje: Kako knjižničarji splošnih knjižnic in založniki
ocenjujejo pomen akcije nagrajevanja mladinske literature z zlato hruško?
V tem poglavju bom ugotavljala, kakšna je ocena akcije nagrajevanja mladinske literature
z zlato hruško knjižničarjev splošnih knjižnic in založnikov. Hipoteze, ki sem jih
zasnovala, so naslednje:
Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo kriterije za dodelitev priznanja kot založniki
(jasnost, objektivnost, celovitost založniškega projekta).
Knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo priznanje zlata hruška kot založniki.
Knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo akcije, povezane s priznanjem zlata hruška, kot
založniki (dobra zasnovanost, spoštovanje in cenjenost).
Knjižničarji splošnih knjižnic pripisujejo Priročniku za branje kakovostnih mladinskih del
večji pomen kot založniki.
Založniki uporabljajo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih del za odločanje o
programu založbe, knjižničarji splošnih knjižnic pa predvsem za priporočanje knjig.
Pri potrjevanju hipotez si bom pomagala s podatki iz:


ankete za založnike,



ankete za splošne knjižničarje.
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Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška in njegovi promociji? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 5 (1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam,
4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

Kriteriji za dodelitev
priznanja so jasni.
Kriteriji za dodelitev
priznanja so
objektivni.

Odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

0

2

2

2

0

(0%) (33%) (33%) (33%) (0%)
3

0

2

2

0

(43%) (0%) (29%) (29%) (0%)

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj
6 (100%)

6

25

3.0

0.9

7 (100%)

7

25

2.4

1.4

7 (100%)

7

25

2.4

1.5

Kriteriji za dodelitev
priznanja zajemajo
vse elemente
kakovosti celovitega

3

1

0

3

0

(43%) (14%) (0%) (43%) (0%)

založniškega projekta.

Tabela 6: Odnos založnikov do kriterijev za dodelitev priznanja
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja so jasni je odgovorilo 6 založnikov. Pri srednjih
ocenah (ocene 2, 3 in 4) sta na vprašanje podala odgovor po 2 založnika: 2založnika se
večinoma ne strinjata s to trditvijo, 2 se malo strinjata s to trditvijo in 2 se večinoma
strinjata s to trditvijo. Noben anketiranec se popolnoma ne strinja ali se popolnoma strinja
s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 3.
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja so objektivni je odgovorilo 7 založnikov. Večina
anketirancev (4 ) se strinja s to trditvijo. Polovica anketirancev se malo strinja s to trditvijo
in polovica se jih večinoma strinja s to trditvijo. 3 anketiranci se popolnoma ne strinjajo s
to trditvijo. Noben anketiranec se večinoma ne strinja ali se popolnoma strinja s to
trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,4.
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja zajemajo vse elemente kakovosti celovitega
založniškega projekta (naslovnica, notranje oblikovanje, vsebina, ilustracije, jezik,
tehnične in tipkarske napake) je odgovorilo 7 založnikov. Večina anketirancev (4) se ne
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strinja s to trditvijo: 3 anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, en pa se
večinoma ne strinja s to trditvijo. 3 anketiranci se večinoma strinjajo s to trditvijo. Noben
anketiranec se malo ali popolnoma strinja s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,4.
Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5
(1 –popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

Kriteriji za dodelitev
priznanja so jasni.
Kriteriji za dodelitev
priznanja so
objektivni.

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

2

5

11

25

18

(3%) (8%) (18%) (41%) (30%)
2

3

14

27

15

(3%) (5%) (23%) (44%) (25%)

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj
61 (100%)

61

159

3.9

1.0

61 (100%)

61

159

3.8

1.0

60 (100%)

60

159

4.1

1.0

Kriteriji za dodelitev
priznanja zajemajo
vse elemente
kakovosti celovitega

2

2

6

28

22

(3%) (3%) (10%) (47%) (37%)

založniškega projekta.

Tabela 7: Odnos splošnih knjižničarjev do kriterijev za dodelitev priznanja
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja so jasni je odgovorilo 61 knjižničarjev. Večina
anketirancev (56) se strinja s to trditvijo: 14 anketirancev se malo strinja s to trditvijo, 27
se jih večinoma strinja s to trditvijo in 15 se jih popolnoma strinja s to trditvijo. 5
anketirancev se s to trditvijo ne strinja: 2 anketiranca se popolnoma ne strinjata s to
trditvijo, 3 pa se večinoma ne strinjajo s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je 3,9.
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja so objektivni je odgovorilo 61 knjižničarjev.
Večina anketirancev (54) se strinja s to trditvijo: 11 anketirancev se malo strinja s to
trditvijo, 25 se jih večinoma strinja s to trditvijo in 18 se jih popolnoma strinja s to
trditvijo. 7 anketirancev se s to trditvijo ne strinja: 2 anketiranca se popolnoma ne strinjata
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s to trditvijo, 5 pa se jih večinoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je
3,9.
Na trditev Kriteriji za dodelitev priznanja zajemajo vse elemente kakovosti celovitega
založniškega projekta (naslovnica, notranje oblikovanje, vsebina, ilustracije, jezik,
tehnične in tipkarske napake) je odgovorilo 60 knjižničarjev. Večina anketirancev (56) se
strinja s to trditvijo: 6 anketirancev se malo strinja s to trditvijo, 28 se jih večinoma strinja
s to trditvijo, 22 pa se jih popolnoma strinja s to trditvijo. 4 anketiranci se s to trditvijo ne
strinjajo: polovica (2) anketirancev se popolnoma ne strinja s to trditvijo, polovica (2) pa se
jih večinoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je 4,1.
Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška in njegovi promociji? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 5 (1– popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4
– večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
Podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

1

1

2

1

2

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Akcije, povezane s
priznanjem zlata
hruška, so dobro

(14%) (14%) (29%) (14%) (29%)

7 (100%)

7

25

3.3

1.5

7 (100%)

7

25

2.3

1.5

zasnovane.
Akcije, povezane s
priznanjem zlata
hruška, so spoštovane
in cenjene med

3

1

2

0

1

(43%) (14%) (29%) (0%) (14%)

založniki.

Tabela 8 Odnos založnikov do akcij, povezanih s priznanjem zlata hruška
Na trditev Akcije, povezane s priznanjem zlata hruška (podelitev nagrad, Priročnik za
branje kakovostnih knjig…), so dobro zasnovane je odgovorilo 7 založnikov. Večina
anketirancev (5) se strinja s to trditvijo: 2 anketiranca se malo strinjata s to trditvijo, eden
se večinoma strinja s to trditvijo, 2 pa se popolnoma strinjata s to trditvijo. 2 anketiranca se
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ne strinjata s to trditvijo: polovica anketirancev se popolnoma ne strinja s to trditvijo,
polovica pa se jih večinoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 3,3.
Na trditev Akcije, povezane s priznanjem zlata hruška, so spoštovane in cenjene med
založniki je odgovorilo 7 založnikov. Večina anketirancev (5) se ne strinja s to trditvijo: 3
anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, eden pa se večinoma ne strinja s to
trditvijo. Trije anketiranci se strinjajo s to trditvijo: 2 anketiranca se malo strinjata s to
trditvijo, eden pa se popolnoma strinja s to trditvijo. Noben anketiranec se malo strinja s to
trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,3.
Kakšno je vaše mnenje o promociji priznanja zlata hruška in založb, ki izdajajo knjige, nagrajene z
zlato hruško? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1– popolnoma se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 5 –popolnoma se
strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

4

0

10

22

22

št.
enot

povp.

std.
odklon

Skupaj

Akcije, povezane s
priznanjem zlata
hruška, so dobro

(7%) (0%) (17%) (38%) (38%)

58 (100%)

58

159

4.0

1.1

58 (100%)

58

159

4.0

0.8

zasnovane.
Akcije, povezane s
priznanjem zlata
hruška, so spoštovane
in cenjene med

1

2

8

32

15

(2%) (3%) (14%) (55%) (26%)

knjižničarji.

Tabela 9: Odnos splošnih knjižničarjev do akcij, povezanih s priznanjem zlata hruška
Na trditev Akcije, povezane s priznanjem zlata hruška (podelitev nagrad, Priročnik za
branje kakovostnih knjig…), so dobro zasnovane je odgovorilo 58 knjižničarjev. Večina
anketirancev (64) se strinja s to trditvijo: 10 anketirancev se malo strinja s to trditvijo, 22
se jih večinoma strinja s to trditvijo, 22 pa se jih popolnoma strinja s to trditvijo. 4
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anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo. Noben anketiranec pa se večinoma ne
strinja s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je 4,0.
Na trditev Akcije, povezane s priznanjem zlata hruška, so spoštovane in cenjene med
knjižničarji je odgovorilo 58 knjižničarjev. Večina anketirancev (55) se strinja s to
trditvijo: 8 anketirancev se popolnoma strinja s to trditvijo, 32 se jih večinoma strinja s to
trditvijo in 15 se jih popolnoma strinja s to trditvijo. 3 anketiranci se ne strinjajo s to
trditvijo: en anketiranec se popolnoma ne strinja s to trditvijo, 2 pa se večinoma ne strinjata
s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je 4,0.

Kako pomemben se vam zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig?
odgovori

frekvenca

odstotki

kumulativa

1 (Zelo pomemben.)

1

14 %

14 %

2 (Pomemben.)

3

43 %

57 %

3 (Nepomemben.)

3

43 %

100 %

4 (Ne vem.)

0

0%

100 %

7

100 %

veljavni skupaj
povprečje

2.3

std. odklon

0.8

Tabela 10: Odnos založnikov do Priročnika
Na vprašanje Kako pomemben se vam zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig? je odgovorilo 7 založnikov. Največ anketirancev (3) meni, da je Priročnik
pomemben ali nepomemben. En anketiranec meni, da je Priročnik zelo pomemben.
Povprečna ocena pomembnosti Priročnika je 2,3 – giblje se med oceno, da je Priročnik
pomemben oziroma ni pomemben.

86

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

Kako pomemben se vam zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig?
Odgovori

frekvenca

odstotki

kumulativa

1 (Zelo pomemben.)

31

53 %

53 %

2 (Pomemben.)

23

40 %

93 %

3 (Nepomemben.)

1

2%

95 %

4 (Ne vem.)

3

5%

100 %

58

100 %

veljavni Skupaj
povprečje

1.6

std. odklon

0.8

Tabela 11: Odnos splošnih knjižničarjev do Priročnika
Na vprašanje Kako pomemben se vam zdi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig? je odgovorilo 58 knjižničarjev. Največ (31) jih meni, da je Priročnik zelo
pomemben, 23 jih meni, da je Priročnik pomemben, 3 ne vedo, kako bi ga ocenili, in en
anketiranec meni, da je nepomemben. Povprečna ocena pomembnosti Priročnika je 1,6 –
giblje se med oceno, da je Priročnik zelo pomemben oziroma pomemben.
Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig?
Odgovori

frekvenca

veljavni

kumulativa

2

40 %

40 %

1

20 %

60 %

1

20 %

80 %

Ko želimo vedeti, s kom se povezuje Lavrenčičeva.

1

20 %

100 %

Skupaj

5

100 %

Nikoli.
Pri odločanju o programu založbe in drugih
odločitvah, vsaj enkrat tedensko.
Samo za orientacijo pri pripravi učbenikov za
slovenščino.

Tabela 12: Odnos založnikov do uporabe Priročnika
Na odprto vprašanje Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig? je odgovorilo 5 založnikov. 2 anketiranca ga ne uporabljata nikoli, po en
pa za 3 naslednje dejavnosti: pri odločanju o programu založbe in drugih odločitvah, vsaj
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enkrat tedensko (1), samo za orientacijo pri pripravi učbenikov za slovenščino (1) in ko
želijo v založbi vedeti, s kom se povezuje Lavrenčičeva (1).
Na odprto vprašanje Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig? sem odprte odgovore splošnih knjižničarjev grupirala v skupne
kategorije.
uporaba Priročnika

frekvenca

odstotki

kumulativa

Oblikovanje predlogov za branje.

16

28 %

28 %

Bibliopedagoško delo/ure pravljic/

7

12 %

40 %

Priprave razstav, drugih prireditev.

2

4%

44 %

Nabava.

5

8%

52 %

Nikoli.

2

4%

56 %

Redko.

3

5%

61 %

Pogosto.

4

7%

68 %

Vedno.

1

2%

70 %

Zjutraj.

2

4%

74 %

drugo

15

26 %

100 %

skupaj

57

100%

Svetovanje.

Tabela 13: Odnos splošnih knjižničarjev do uporabe Priročnika
Na odprto vprašanje Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig?je odgovorilo 57 splošnih knjižničarjev. Največ knjižničarjev (16)
uporablja Priročnik, ko oblikuje predloge za branje, 7 anketirancev uporablja Priročnik pri
bibliopedagoškem delu/urah pravljic/svetovanju, 5 anketirancev ga uporablja pri nabavi in
2 anketiranca pri pripravi razstav in drugih prireditev. 4 anketiranci uporabljajo Priročnik
pogosto, 3 anketiranci redko, po 2 anketiranca nikoli ali zjutraj in en anketiranec ga
uporablja vedno. 15 anketirancev uporablja Priročnik, ko opravljajo druge naloge – na
primer dokup gradiva, oblikovanje knjižnične zbirke, iskanje in izbor gradiva, določitev
piktogramov, promocija kvalitetnih knjig, predavanja za starše, različni sestanki,
svetovanje članom, lepljenje nalepk zlata hruška na knjige, označevanje knjig z zlato
hruško, vpogled v vsebino itd.
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3.3.2.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na produkcijo
kakovostne mladinske literature?
V tem poglavju bom ugotavljala, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na produkcijo
kakovostne mladinske literature.
Hipoteze, ki sem jih zasnovala, so naslednje:
Knjižničarji splošnih knjižnic se bolj kot založniki strinjajo s trditvijo, da se priznanje zlata
hruška dodeljuje najboljšim izdajam mladinske literature v določenem letu.
Založniki se manj kot knjižničarji splošnih knjižnic strinjajo s trditvijo, da se zaradi
možnosti pridobitve tega priznanja njihova založba načrtno bolj usmerja v izdajanje in
produkcijo kakovostnih mladinskih del, zato njihova založba pri svojem delu v odločitve le
malo vključuje kriterije tega priznanja.
Za potrjevanje hipoteze bom uporabila podatke iz:


ankete za založnike,



ankete za splošne knjižničarje.

Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška in njegovi promociji? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 5 (1–popolnoma se ne strinjam, 2– večinoma se ne strinjam, 3– malo se strinjam, 4–
večinoma se strinjam, 5– popolnoma se strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

2

1

1

2

1

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Priznanje zlata hruška
se dodeljuje
najboljšim izdajam
mladinske literature

(29%) (14%) (14%) (29%) (14%)

7 (100%)

7

25

2.9

1.6

v določenem letu.

Tabela 14: Mnenje založnikov glede produkcije kakovostne mladinske literature
Na trditev Priznanje zlata hruška se dodeljuje najboljšim izdajam mladinske literature v
določenem letu je odgovorilo 7 založnikov. Največ založnikov (4) se strinja s to trditvijo:
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en anketiranec se malo strinja s to trditvijo, 2 anketiranca se večinoma strinjata s to
trditvijo in en anketiranec se popolnoma strinja s to trditvijo. 3 anketiranci se s to trditvijo
ne strinjajo: 2 anketiranca se popolnoma ne strinjata s to trditvijo, en anketiranec pa se
večinoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,9.
Kako vpliva priznanje zlata hruška na vašo založbo? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 –
popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

5

1

1

0

0

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Zaradi možnosti
pridobitve tega
priznanja se naša
založba načrtno bolj
usmerja v izdajanje

(71%) (14%) (14%) (0%) (0%)

7 (100%)

7

25

1.4

0.8

7 (100%)

7

25

1.9

1.2

in produkcijo
kakovostnih
mladinskih del.
Naša založba pri
svojem delu v svoje
odločitve vključuje
kriterije tega

4

1

1

1

0

(57%) (14%) (14%) (14%) (0%)

priznanja.

Tabela 15: Mnenje založnikov glede vključevanja zlate hruške v njihovo založbo
Na trditev Zaradi možnosti pridobitve tega priznanja se naša založba načrtno bolj usmerja
v izdajanje in produkcijo kakovostnih mladinskih del je odgovorilo 7 založnikov. Največ
založnikov (6) se ne strinja s to trditvijo: 5 anketirancev se popolnoma ne strinja s to
trditvijo, en anketiranec pa se večinoma ne strinja s to trditvijo. En anketiranec se malo
strinja s to trditvijo. Noben anketiranec se večinoma ali popolnoma strinja s to trditvijo.
Povprečna ocena je 1,4.
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Na trditev Naša založba pri svojem delu v svoje odločitve vključuje kriterije tega priznanja
je odgovorilo 7 založnikov. Največ založnikov (5) se ne strinja s to trditvijo: 4 anketiranci
se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, en anketiranec pa se večinoma ne strinja s to
trditvijo. 2 anketiranca se popolnoma strinjata s to trditvijo: po en anketiranec se malo ali
večinoma strinja s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 1,9.
Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 –
popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

3

2

1

28

26

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Priznanje zlata hruška
se dodeljuje
najboljšim izdajam
mladinske literature

(5%) (3%) (2%) (47%) (43%)

60 (100%)

60

159

4.2

1.0

v določenem letu.

Tabela 16: Mnenje splošnih knjižničarjev glede produkcije kakovostne mladinske literature
Na trditev Priznanje zlata hruška se dodeljuje najboljšim izdajam mladinske literature v
določenem letu je odgovorilo 60 knjižničarjev. Največ knjižničarjev (55) se strinja s to
trditvijo: en anketiranec se malo strinja s to trditvijo, 28 anketirancev se večinoma strinja s
to trditvijo in 26 anketirancev se popolnoma strinja s to trditvijo. 5 anketirancev se s to
trditvijo ne strinja: 3 anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, 2 anketiranca pa
se s to trditvijo večinoma ne strinjata. Povprečna ocena je 4,2.
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Kakšno je vaše mnenje o promociji priznanja zlata hruška in založb, ki izdajajo knjige, nagrajene z
zlato hruško? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 – popolnoma se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 5 –popolnoma se
strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

4

12

21

17

4

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Zaradi možnosti
pridobitve priznanja
zlata hruška se
založbe načrtno bolj

usmerjajo v izdajanje (7%) (21%) (36%) (29%) (7%)

58 (100%)

58

159

3.1

1.0

in produkcijo
kakovostnih
mladinskih del.

Tabela 17: Mnenje splošnih knjižničarjev glede izdajanja zlatih hrušk
Na trditev Zaradi možnosti pridobitve priznanja zlata hruška se založbe načrtno bolj
usmerjajo v izdajanje in produkcijo kakovostnih mladinskih del je odgovorilo 58
knjižničarjev. Največ knjižničarjev (42) se strinja s to trditvijo: 21 anketirancev se malo
strinja s to trditvijo, 17 anketirancev se večinoma strinja s to trditvijo in 4 anketiranci se
popolnoma strinjajo s to trditvijo. 16 anketirancev se s to trditvijo ne strinja: 4 anketiranci
se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, 12 anketirancev pa se s to trditvijo večinoma ne
strinja. Povprečna ocena knjižničarjev je 3,1.
3.3.2.3 Tretje raziskovalno vprašanje: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na promocijo
kakovostne mladinske literature?
V tem poglavju bom ugotavljala, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na promocijo
kakovostne mladinske literature.
Hipoteze, ki sem jih zasnovala, so naslednje:
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Večina založnikov ocenjuje priznanje zlata hruška kot primerno promocijo, zato tudi meni,
da priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb.
Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo primernost promocije kot založniki.
Oboji kot način promocije pogosto uporabljajo nalepke in plakate.

Pri potrjevanju hipotez si bom pomagala s podatki iz:


ankete za založnike,



ankete za splošne knjižničarje.

Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška in njegovi promociji? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 5 (1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam,
4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

0

1

3

3

0

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Priznanje zlata hruška
predstavlja primerno
promocijo nagrajene

(0%) (14%) (43%) (43%) (0%)

7 (100%)

7

25

3.3

0.8

knjige.

Tabela 18: Mnenje založnikov glede primernosti promocije zlatih hrušk
Na trditev Priznanje zlata hruška predstavlja primerno promocijo nagrajene knjige je
odgovorilo 7 založnikov. Največ založnikov (6) se strinja s to trditvijo: 3 anketiranci se
večinoma strinjajo s to trditvijo, 3 anketiranci pa se popolnoma strinjajo s to trditvijo.
Samo en anketiranec se večinoma ne strinja z njo. Noben založnik se popolnoma ne strinja
s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 3,3.
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Kako vpliva priznanje zlata hruška na vašo založbo? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 –
popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

Odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

0

1

4

1

1

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Priznanje zlata hruška
pozitivno vpliva na
večjo prepoznavnost

(0%) (14%) (57%) (14%) (14%)

7 (100%)

7

25

3.3

1.0

7 (100%)

7

25

2.1

1.3

založbe.
Naša založba bolj
promovira knjige z
dobljenimi zlatimi
hruškami od druge

3

2

0

2

0

(43%) (29%) (0%) (29%) (0%)

mladinske literature.

Tabela 19: Mnenje založnikov glede promocije zlatih hrušk
Na trditev Priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založbe je
odgovorilo 7 založnikov. Največ anketirancev (6) se strinja s to trditvijo: 4 založniki se
malo strinjajo s to trditvijo, po en anketiranec pa se večinoma ali popolnoma strinja s to
trditvijo. 4 anketiranci se s to trditvijo ne strinjajo: 2 anketiranca se s to trditvijo
popolnoma ne strinjata, 2 anketiranca pa se s to trditvijo večinoma ne strinjata. Povprečna
ocena založnikov je 3,3.
Na trditev Naša založba bolj promovira knjige z dobljenimi zlatimi hruškami od druge
mladinske literature je odgovorilo 7 založnikov. Največ anketirancev (5) se ne strinja s to
trditvijo: 3 anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo, 2 anketiranca pa se
večinoma ne strinjata s to trditvijo. 3 anketiranci se strinjajo s to trditvijo:
2 anketiranca se večinoma strinjata s to trditvijo in en anketiranec se popolnoma strinja s to
trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,1.
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Kako v vaši založbi promovirate knjige, ki so bile nagrajene z zlato hruško? Spodnje trditve
ocenite z oceno od 1 do 4 (1– vedno, 2 – pogosto, 3 – redko, 4 – nikoli).
podvprašanja

S plakati v izložbah.
Nagrajene knjige
opremimo z
nalepkami.

Odgovori
1

2

3

4

0

1

4

2

(0%) (14%) (57%) (29%)
5

2

0

0

(71%) (29%) (0%) (0%)

veljavni

št.

povpre

std.

enot

čje

odklon

skupaj
7 (100%)

7

25

3.1

0.7

7 (100%)

7

25

1.3

0.5

6 (100%)

6

25

2.3

1.4

7 (100%)

7

25

2.4

0.8

7 (100%)

7

25

3.0

1.3

6 (100%)

6

25

3.3

0.8

7 (100%)

7

25

2.7

1.0

7 (100%)

7

25

2.0

1.4

Nagrajene knjige
damo v naših
knjigarnah na vidna

2

2

0

2

(33%) (33%) (0%) (33%)

mesta.
Organiziramo
literarne
dogodke/večere z
ustvarjalci nagrajenih

0

5

1

1

(0%) (71%) (14%) (14%)

knjig.
Organiziramo
novinarske
konference.
Oglašujemo nagrajene
knjige v časopisih, na
radiu, televiziji itd.
Oglašujemo
nagrajene knjige na
družbenih omrežjih.
V spletnih knjigarnah
posebej označimo
nagrajene knjige.

1

2

0

4

(14%) (29%) (0%) (57%)

0

1

2

3

(0%) (17%) (33%) (50%)

0

4

1

2

(0%) (57%) (14%) (29%)

4

1

0

2

(57%) (14%) (0%) (29%)

Tabela 20: Mnenje založnikov glede uporabljenih promocijskih načinov pri promociji
zlatih hrušk
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Najpogostejše promocijske akcije, s katerimi založniki vedno oziroma pogosto
promovirajo knjige z zlato hruško, so: opremljanje knjig z nalepkami (7), posebne oznake
nagrajenih knjig v spletnih knjigarnah (5) in izpostavljanje nagrajenih knjig v knjigarnah
na vidna mesta (4). Založniki pogosto promovirajo knjige z zlato hruško tudi z
organiziranjem literarnih dogodkov/večerov z ustvarjalci nagrajenih knjig (5) in z
oglaševanjem nagrajenih knjig na družbenih omrežjih (4).
Največ založnikov sploh ne uporablja naslednjih promocijskih akcij: organiziranja
novinarskih konferenc (4) in oglaševanja nagrajene knjige v časopisih, na radiu, televiziji
itd. (3).
Promocijski akciji, s katerima založniki redko promovirajo knjige z zlato hruško, pa sta:
lepljenje plakatov v izložbah (4) in oglaševanje nagrajene knjige v časopisih, na radiu,
televiziji itd. (2).
Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1–
popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

Odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

2

6

15

32

6

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Naša knjižnica bolj
promovira knjige z
dobljenimi zlatimi
hruškami od druge

(3%) (10%) (25%) (52%) (10%)

61 (100%)

61

159

3.6

0.9

mladinske literature.

Tabela 21: Mnenje splošnih knjižničarjev glede promocije zlatih hrušk
Na trditev Naša knjižnica bolj promovira knjige z dobljenimi zlatimi hruškami od druge
mladinske literature je odgovorilo 61 knjižničarjev splošnih knjižnic. Največ anketirancev
(53) se strinja s to trditvijo: 15 anketirancev se malo strinja s to trditvijo, 32 anketirancev
se večinoma strinja s to trditvijo, 6 anketirancev pa se popolnoma strinja s to trditvijo. 8
anketirancev se ne strinja s to trditvijo: 6 anketirancev se večinoma ne strinja s to trditvijo,
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2 anketiranca pa se popolnoma ne strinjata s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je
3,6.
Kakšno je vaše mnenje o promociji priznanja zlata hruška in založb, ki izdajajo knjige, nagrajene z
zlato hruško? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1– popolnoma se ne strinjam, 2 –
večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 5 – popolnoma se
strinjam).
Podvprašanja

Odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

2

2

15

26

13

št.

povpre

std.

enot

čje

odklon

159

3.8

1.0

skupaj

Priznanje zlata hruška
pozitivno vpliva na
večjo prepoznavnost

(3%) (3%) (26%) (45%) (22%)

58 (100%)

58

založb.

Tabela 22: Mnenje splošnih knjižničarjev o vplivu priznanja zlate hruške na večjo
prepoznavnost založb
Na trditev Priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb je
odgovorilo 58 knjižničarjev splošnih knjižnic. Največ anketirancev (54) se strinja s to
trditvijo:15 anketirancev se malo strinja s to trditvijo, 26 anketirancev se večinoma strinja s
to trditvijo, 13 pa se popolnoma strinja s to trditvijo. 4 anketiranci se s to trditvijo ne
strinjajo: polovica anketirancev se večinoma ne strinja s to trditvijo, polovica pa se jih
popolnoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je 3,8.
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Kako v vaši knjižnici promovirate knjige, ki so bile nagrajene z zlato hruško? Spodnje trditve
ocenite z oceno od 1 do 4 (1– vedno, 2 – pogosto, 3 – redko, 4 – nikoli).
Podvprašanja

S plakati.
Nagrajene knjige
opremimo z
nalepkami.
Nagrajene knjige

odgovori

veljavni

1

2

3

4

20

16

10

8

10

4

27

9

damo na vidna mesta. (31%) (50%) (17%)

std.
odklon

skupaj
54

159

2.1

1.1

55 (100%)

55

159

1.8

1.1

1 (2%) 54 (100%)

54

159

1.9

0.7

1 (2%) 55 (100%)

55

159

2.0

0.7

55 (100%)

55

159

3.0

0.9

54 (100%)

54

159

3.0

0.8

55 (100%)

55

159

2.4

0.7

8

(60%) (18%) (7%) (15%)
17

enot

povp.

54 (100%)

(37%) (30%) (19%) (15%)
33

št.

Naši knjižničarji
priporočajo nagrajene
knjige uporabnikom

12

33

9

(22%) (60%) (16%)

knjižnice.
O nagrajenih knjigah
obveščamo bralce
preko spleta.

5

9

24

17

(9%) (16%) (44%) (31%)

Naši knjižničarji
organizirajo literarne
dogodke/večere z
ustvarjalci nagrajenih

4

6

29

15

(7%) (11%) (54%) (28%)

knjig.
Naši knjižničarji
berejo nagrajene
knjige na urah

4

31

16

4

(7%) (56%) (29%) (7%)

pravljic.

Tabela 23: Mnenje splošnih knjižničarjev glede uporabljenih promocijskih načinov pri
promociji zlatih hrušk
Najpogostejše promocijske akcije, s katerimi knjižničarji splošnih knjižnic vedno oziroma
pogosto promovirajo knjige z zlato hruško, so: priporočanje nagrajene knjige uporabnikom
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knjižnice (45), izpostavljanje nagrajene knjige na vidna mesta (44) in opremljanje knjig z
nalepkami (43).
Največ knjižničarjev splošnih knjižnic sploh ne promovira knjig z zlato hruško z
naslednjimi promocijskimi akcijami: z obveščanjem bralcev o nagrajenih knjigah preko
spleta (17), z organiziranjem literarnih dogodkov/večerov z ustvarjalci nagrajenih knjig
(15), s plakati (8) in z opremljanjem nagrajenih knjig z nalepkami (8).
Promocijske akcije, s katerimi knjižničarji redko promovirajo knjige z zlato hruško, pa so:
organiziranje literarnih dogodkov/večerov z ustvarjalci nagrajenih knjig (29), obveščanje
bralcev o nagrajenih knjigah preko spleta (24) in s plakati (10).
3.3.2.4 Četrto raziskovalno vprašanje: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo
mladinske literature?
V tem poglavju bom ugotavljala, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo mladinske
literature. Hipoteza, ki sem jo zasnovala, je naslednja:
Zlate hruške se bolje izposojajo od drugih mladinskih del iz Priročnika.
Pri potrjevanju hipotez si bom pomagala s podatki iz:


knjižničnega nadomestila (Izum),



Cobiss-a,



podatkov o izposoji nagrajenih knjig v Mestni knjižnici Ljubljana (Marijan
Špoljar),



Priročnika za branje kakovostnih mladinskih del,



seznama 100 najbolj branih knjig (Cobiss).

V spodnji tabeli sem informativno prikazala število izposoj za dela, ki so dobila priznanje
zlata hruška, te pa sem primerjala s po eno naključno izbrano mladinsko knjigo za vsako
izmed vrednostnih oznak iz Priročnika, ki je spadala v isti žanr kot zlata hruška in je bila
izdana istega leta. Število izposoj za splošne knjižnice sem dobila iz knjižničnega
nadomestila, število izposoj za vse knjižnice pa iz Cobiss-a.
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V tabele sem zajela mladinske knjige različnih žanrov (resničnost, poezija, poučne knjige,
fantastika, zgodbice in stripi), ki so bile izdane med letoma 2009 in 2013 in so vpisane v
Priročnik pod vrednostnimi oznakami odlično, zelo dobro, dobro, pogrešljivo in
pomanjkljivo delo. Uporabila sem podatke za izposojo od izida knjige do 20.11.2014.
Oznake v priročniku so se v raziskovanem obdobju spreminjale. Oznake tri, dve, ena
hruška in brez vrednostne oznake se pojavijo le pri mladinskih delih, ki so izšla leta 2009.
Tri hruške predstavljajo zlate hruške (kasneje odlična izdaja ali zlata hruška), dve hruški
zelo dobre izdaje, ena hruška dobre izdaje (kasneje dobro), oznaka brez vrednostne oznake
pa pomanjkljive in pogrešljive izdaje.
Zlata hruška predstavlja najvišjo kakovostno stopnjo – predstavlja odlične knjige
določenega leta (tri polne hruške). Opazno dobra izdaja predstavlja visok kakovostni
razred produkcije leta (dve polni hruški). Dobra izdaja predstavlja knjige, ki jih Pionirska
še priporoča v branje (ena polna hruška). Pomanjkljiva izdaja predstavlja knjige, ki so
založniško nedodelane, a neškodljive (brez vrednostnih oznak). Pogrešljiva izdaja
predstavlja knjige, ki so vsestransko nedorasle ali zgrešeno zastavljene (brez vrednostnih
oznak) (Lavrenčič Vrabec, Mlakar, Zadravec v Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska –
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010).
V tabelah bom uporabila oznake odlično, zelo dobro, dobro, pomanjkljivo in pogrešljivo
delo.
2009

2010–2014

odlično

3 hruške

zlata hruška

zelo dobro

2 hruški

zelo dobro

dobro

1 hruška

dobro

pomanjkljivo

brez vrednostne oznake

pomanjkljivo

pogrešljivo

brez vrednostne oznake

pogrešljivo

Tabela 24: Oznake mladinskih del iz Priročnika
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št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

1903 (35,5 %)

3500 (48,9 %)

zelo dobro

1883 (35,1 %)

2069 (28,8 %)

dobro

1575 (29,4 %)

1594 (22,3 %)

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

5361 (100 %)

7163 (100 %)

oznaka v
Priročniku

skupaj

Tabela 25: Sklepna tabela za žanr resničnost
Ker v Priročniku ni bilo vpisano nobeno pomanjkljivo in pogrešljivo delo, teh nisem
vključila v tabelo.
V splošnih knjižnicah so se najbolj izposojala odlična dela (35,5 %), sledijo zelo dobra
(35,1 %) in dobra dela (29,4 %).
V vseh knjižnicah so se najbolj izposojala odlična dela (48,9 %), sledijo zelo dobra (28,8
%) in dobra dela (22,3 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja resničnosti najbolje izposojale: v splošnih
knjižnicah za 0,4 % bolje od zelo dobrih del in za 1,1 % bolje od dobrih del, v vseh
knjižnicah pa za 20,1 % bolje od zelo dobrih del in za 26,6 % bolje od dobrih del.
št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

5

3654 (95,5 %)

zelo dobro

69

96 (2,5 %)

dobro

65

75 (2 %)

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

139

3823 (100 %)

oznaka v
Priročniku

skupaj

Tabela 26: Sklepna tabela za žanr poezija
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Zaradi smrti Saše Vegri leta 2009 imamo podatke o izposoji le do njene smrti, zato ni
smiselno primerjati podatkov o izposoji v splošnih knjižnicah iz knjižničnega nadomestila
(Izum).
V vseh knjižnicah so se torej pri žanru poezija najbolje izposojala odlična dela (95,5%),
sledijo zelo dobra (2,5 %) in dobra dela (2 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja poezije v vseh knjižnicah najbolje izposojale: za
93 % bolje od zelo dobrih del in za 93,5 % bolje od dobrih del.
št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

3212 (18,1 %)

3990 (19,9 %)

zelo dobro

2405 (13,6 %)

2158 (10,8 %)

dobro

3255 (18,4 %)

3344 (16,7 %)

pomanjkljivo

4988 (28,1 %)

5984 (30 %)

pogrešljivo

3872 (21,8 %)

4554 (22,6 %)

skupaj

17732 (100 %)

20030 (100 %)

oznaka v
Priročniku

Tabela 27: Sklepna tabela za žanr poučne knjige
Število izposoj knjige Lolo v knjižnici, ki je bila v Priročniku označena kot delo brez
vrednostne oznake, sem upoštevala pri pomanjkljivih in pogrešljivih izdajah.
V splošnih knjižnicah so se najbolje izposojala pomanjkljiva dela (28,1 %), sledijo
pogrešljiva (21,8 %), dobra (18,4 %), odlična (18,1 %) in zelo dobra dela (13,6 %).
V vseh knjižnicah so se najbolje izposojala pomanjkljiva dela (30 %), sledijo pogrešljiva
(22,6 %), odlična (19,9 %), dobra (16,7 %) in zelo dobra dela (10,8 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja poučnih knjig slabo izposojale: v splošnih
knjižnicah so na predzadnjem mestu: za 4,8 % več od zelo dobrih del, za 0,3 % več od
dobrih del, 10 % manj od pomanjkljivih del in za 3,7 % manj od pogrešljivih del, v vseh
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knjižnicah pa na tretjem mestu: za 9,1 % več od zelo dobrih del, 3,2 % več od dobrih del,
20,1 % manj od pomanjkljivih del in 2,7 % manj od pogrešljivih del.
št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

4022 (8,9 %)

4314 (8,9 %)

zelo dobro

10883 (24,2 %)

12014 (24,9 %)

dobro

12447 (27,6 %)

13222 (27,5 %)

pomanjkljivo

8443 (18,7 %)

9086 (18,8 %)

pogrešljivo

9308 (20,6 %)

9566 (19,9 %)

skupaj

45103 (100 %)

48202 (100 %)

oznaka v
Priročniku

odlično

Tabela 28: Sklepna tabela za žanr fantastika
V splošnih knjižnicah so se najbolje izposojala dobra dela (27,6 %), sledijo zelo dobra
(24,2 %), pogrešljiva (20,6 %), pomanjkljiva (18,7 %) in odlična dela (8,9 %).
V vseh knjižnicah so se najbolje izposojala dobra dela (27,5 %), sledijo zelo dobra (24,9
%), pogrešljiva (19,9 %), pomanjkljiva (18,8 %) in odlična dela (8,9 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja fantastike najslabše izposojale: v splošnih
knjižnicah za 15,3 % slabše od zelo dobrih del, 18,7 % slabše od dobrih del, za 11,7 %
slabše od zelo pomanjkljivih del in za 9,8 % slabše od pogrešljivih del, v vseh knjižnicah
pa za 16 % slabše od zelo dobrih del, za 18,6 % slabše od dobrih del, za 9,9 % slabše od
pomanjkljivih del in za 11 % slabše od pogrešljivih del.
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št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

1118 (8,7 %)

2417 (14,3 %)

zelo dobro

2438 (18,9 %)

4023 (23,7 %)

dobro

7643 (59,3 %)

7942 (46,9 %)

350 (2,8 %)

363 (2,1 %)

pogrešljivo

1327 (10,3 %)

2198 (13 %)

skupaj

12876 (100 %)

16941 (100 %)

oznaka v
Priročniku

pomanjkljivo

Tabela 29: Sklepna tabela za žanr zgodbice
V splošnih knjižnicah so se najbolje izposojala dobra dela (59,3 %), sledijo zelo dobra
(18,9 %), pogrešljiva (10,3 %), odlična (8,7 %) in pomanjkljiva dela (2,8 %).
V vseh knjižnicah so se najbolje izposojala dobra dela (46,9 %), sledijo zelo dobra (23,7
%), odlična (14,3 %), pogrešljiva (13 %) in pomanjkljiva dela (2,1 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja zgodbice slabo izposojale: v splošnih knjižnicah
za 10,2 % slabše od zelo dobrih del, 50,6 % slabše od dobrih del, 5,9 % bolje od
pomanjkljivih del in 1,6 % slabše od pogrešljivih del, v vseh knjižnicah pa za 11,4 %
slabše od zelo dobrih del, 21,4 % slabše od dobrih del, 1,3 % bolje od pogrešljivih del in
11,8 % bolje od pomanjkljivih del.
št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

191 (5,2 %)

1963 (35 %)

3479 (94,8 %)

3638 (65 %)

dobro

/

/

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

3670 (100 %)

5601 (100 %)

oznaka v
Priročniku

odlično
zelo dobro

skupaj

Tabela 30: Sklepna tabela za žanr stripi
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Pri žanru stripi v Priročniku ni bilo vpisanih dobrih, pomanjkljivih in pogrešljivih del, zato
teh nisem vključila v tabelo.
V splošnih knjižnicah so se najbolje izposojala zelo dobra dela (94,8 %), sledijo odlična
dela (5,2 %).
V vseh knjižnicah so se najbolje izposojala zelo dobra dela (65 %), sledijo odlična dela
(35 %).
Se pravi, da so se zlate hruške s področja stripov najslabše izposojale: v splošnih
knjižnicah za 89,6 % manj od zelo dobrih del, v vseh knjižnicah pa za 30 % manj od zelo
dobrih del.
št. izposojenih knjig v splošnih

št. izposojenih knjig v vseh

knjižnicah od izida knjige

knjižnicah od izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

10451 (10,5 %)

19838 (16,1 %)

zelo dobro

21157 (21,3 %)

28987 (23,6 %)

dobro

24985 (25,1 %)

26117 (21,3 %)

pomanjkljivo

13781 (13,9 %)

15433 (12,5 %)

pogrešljivo

29014 (29,2 %)

32636 (26,5 %)

skupaj

99388 (100 %)

123011 (100 %)

oznaka v
Priročniku

Tabela 31: Sklepna tabela (za vse žanre skupaj)
Iz sklepne tabele (za vse žanre skupaj) je razvidno, da se po deležu knjig v splošnih
knjižnicah najmanj izposojajo odlična dela oz. zlate hruške (10,5 %), sledijo pomanjkljiva
dela (3,4 % več od zlatih hrušk), zelo dobra dela (10,8 % več od zlatih hrušk), dobra (4,6
% več od zlatih hrušk) in pogrešljiva dela (18,7 % knjig več od zlatih hrušk).
V vseh knjižnicah so po deležu knjig zlate hruške na predzadnjem mestu (16,1 %), manj od
njih se izposojajo pomanjkljiva dela (3,6 % manj od zlatih hrušk), več od njih pa zelo
dobra (7,5 % več od zlatih hrušk), dobra (4,8 % več od zlatih hrušk) in pogrešljiva dela
(10,4 % več od zlatih hrušk).
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Se pravi, da so zlate hruške v splošnih knjižnicah po deležu izposoj na zadnjem mestu
(10,5 %), v vseh knjižnicah pa na predzadnjem mestu (16,1 %).
Glede na podatke lahko zaključimo, da se zlate hruške glede na vsa mladinska dela slabo
izposojajo, čeprav gre za kakovostna dela. Na tem področju bi lahko knjižničarji vseh tipov
knjižnic veliko naredili, če bi začeli pri referenčnem delu z uporabniki bolj upoštevati
kakovost del. Res je, da so zlate hruške kompleksna in zahtevna dela, ki niso namenjena
vsem bralcem, a cilj knjižničarjev naj bi bil bolj promovirati in priporočati kvalitetno
literaturo, s čimer bi se verjetno posledično zmanjšali tudi izposoja in povpraševanje po
manj kakovostnih delih. Veliko bralcev verjetno ne pozna zlatih hrušk in jih posledično
tudi ne bere. S tem bi se dvignila tudi bralna kultura mladih bralcev.
Da bi ugotovila, ali promocijske prireditve ob podelitvi priznanja vplivajo na število
izposoj nagrajenih del, sem analitika v Mestni knjižnici Ljubljana Marijana Špoljarja
prosila za podatke o izposoji pri nagrajenih delih v Mestni knjižnici Ljubljana. V analizi
sem se osredinila na izposojo v dveh ključnih obdobjih: 4 mesece po izidu (oziroma ko so
knjigo nabavili v knjižnici) in 4 mesece po prejetju nagrade ter izposojo v teh dveh
obdobjih primerjala s povprečno izposojo v celotnem obdobju. Tabelarično prikazani
podatki o izposoji pri nagrajenih delih v Mestni knjižnici Ljubljana se nahajajo v prilogi
(glej Priloga 1: izposoja zlatih hrušk v Mestni knjižnici Ljubljana (Marijan Špoljar, 155158).
Knjiga Hribci kremeniti je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 46-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 29-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 22-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Hribci kremeniti največkrat izposojala takrat, ko se je
pojavila v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje
(večja je od celotne povprečne izposoje knjige).
Knjiga Hugo Cabret je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 48-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
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bila povprečno izposojena 27-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 27-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Hugo Cabret največkrat izposojala takrat, ko se je pojavila v
knjižnici, podelitev priznanja pa ne vpliva na dvig izposoje ( je manjša od celotne
povprečne izposoje knjige).
Knjiga Kako sem otrokom razložil demokracijo je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je
prišla v knjižnico, povprečno izposojena 19-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po
podelitvi priznanja je bila povprečno izposojena 18-krat na mesec. V času od dne, ko je
prišla v knjižnico, pa do zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 10-krat na
mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Kako sem otrokom razložil demokracijo največkrat
izposojala takrat, ko se je pojavila v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko
vpliva na dvig izposoje (večja je od celotne povprečne izposoje knjige).
Knjiga Kako so videli svet je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 21-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 16-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 14-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Kako so videli svet največkrat izposojala takrat, ko se je
pojavila v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje
(večja je od celotne povprečne izposoje knjige).
Knjiga Kje pa ti živiš? je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 23-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 21-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 11-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Kje pa ti živiš? največkrat izposojala takrat, ko se je
pojavila v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje
(večja je od celotne povprečne izposoje knjige).
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Knjiga Modrost nilskih konjev je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v
knjižnico, povprečno izposojena 25-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi
priznanja je bila povprečno izposojena 30-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v
knjižnico, pa do zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 17-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Modrost nilskih konjev največkrat povprečno izposojala po
pridobljenem priznanju.
Knjiga Naročje kamenčkov je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 15-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 17-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 20-krat na mesec.
Podatki kažejo, da ima knjiga Naročje kamenčkov največjo celotno povprečno izposojo.
Povprečna izposoja po podelitvi priznanja je nekoliko višja od povprečne izposoje v času,
ko so knjige prišle v knjižnico, zato podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje.
Knjiga Vojna pošasti: tretji del trilogije Hrup in kaos (glej Vojna pošasti) je bila v prvih
štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico, povprečno izposojena 33-krat na mesec. V
prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je bila povprečno izposojena 22-krat na mesec.
V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno
izposojena 16-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Vojna pošasti največkrat izposojala takrat, ko se je pojavila
v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje (večja je od
celotne povprečne izposoje knjige).
Knjiga Vreščji mojster je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 23-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 20-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 19-krat na mesec.

108

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

Podatki kažejo, da se je knjiga Vreščji mojster največkrat izposojala takrat, ko se je
pojavila v knjižnici, vendar tudi podelitev priznanja nekoliko vpliva na dvig izposoje
(večja je od celotne povprečne izposoje knjige).
Knjiga Vroči novi svet je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v knjižnico,
povprečno izposojena 14-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi priznanja je
bila povprečno izposojena 13-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v knjižnico, pa do
zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 10-krat na mesec.
Podatki kažejo, da ima knjiga Vroči novi svet največjo celotno povprečno izposojo.
Povprečna izposoja po podelitvi priznanja je manjša od povprečne izposoje v času, ko so
knjige prišle v knjižnico, zato podelitev priznanja ne vpliva na dvig izposoje.
Knjiga Zgodbe iz oddaljenega predmestja je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla
v knjižnico, povprečno izposojena 19-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi
priznanja je bila povprečno izposojena 25-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v
knjižnico, pa do zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 9-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Zgodbe iz oddaljenega predmestja največkrat izposojala po
podelitvi priznanja.
Knjiga Zgodbe iz Zemljemorja je bila v prvih štirih mesecih po tem, ko je prišla v
knjižnico, povprečno izposojena 26-krat na mesec. V prvih štirih mesecih po podelitvi
priznanja je bila povprečno izposojena 11-krat na mesec. V času od dne, ko je prišla v
knjižnico, pa do zadnje izposoje leta 2014 je bila povprečno izposojena 18-krat na mesec.
Podatki kažejo, da se je knjiga Zgodbe iz Zemljemorja največkrat izposojala po podelitvi
priznanja.
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naslov dela

povp. izposoja po tem,

povp. izposoja po

celotna povp.

ko knjiga pride v

podelitvi priznanja

izposoja

knjižnico (4 meseci)

(4 meseci)

Hribci kremeniti

46

29

22

Hugo Cabret

48

27

27

Kako sem otrokom razložil

19

18

10

Kako so videli svet

21

16

14

Kje pa ti živiš?

23

21

11

Modrost nilskih konjev

25

30

17

Naročje kamenčkov

15

17

20

Vojna pošasti

33

22

16

Vreščji mojster

23

20

19

Vroči novi svet

14

13

10

Zgodbe iz oddaljenega

19

25

9

26

11

18

312 (100 %)

249 (100 %)

193 (100 %)

demokracijo

predmestja
Zgodbe iz Zemljemorja
Skupaj

Tabela 32: O izposoji zlatih hrušk v Mestni knjižnici Ljubljana
Vse zlate hruške so se najbolje izposojale 4 mesece po tem, ko so prišle v knjižnico (312
izposoj na mesec). 4 mesece po podelitvi priznanja se je izposoja nekoliko povečala glede
na celotno povprečno izposojo vseh knjig (za 56 izposoj več na mesec kot pri celotni
povprečni izposoji). Žal ne vemo, kako se izposojajo primerljive knjige brez zlatih hrušk.
Izjemi sta zlati hruški, ki sta imeli največjo izposojo 4 mesece po podelitvi priznanja
(knjigi Modrost nilskih konjev in Zgodbe iz oddaljenega predmestja) in zlata hruška, ki je
imela največjo celotno povprečno izposojo (knjiga Naročje kamenčkov). Iz podatkov pri
knjigah Modrost nilskih konjev in Zgodbe iz oddaljenega predmestja ni mogoče sklepati,
zakaj se je 4 mesece po podelitvi priznanja pojavilo tako veliko število izposoj. Razlog za
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tako veliko celotno povprečno izposojo pri knjigi Naročje kamenčkov pa se verjetno skriva
v dejstvu, da je bila knjiga uvrščena med obvezno čtivo za Cankarjevo priznanje.
Podatki kažejo, da je podobno kot pri prodaji tudi pri izposoji največje povpraševanje prvo
leto po izidu knjige. Kljub temu priznanje zlata hruška nekoliko vpliva na porast izposoje v
knjižnicah.
3.3.2.5 Peto raziskovalno vprašanje: Ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo
kakovostnih mladinskih del?
V okviru magistrske naloge me zanima, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo
kakovostnih del.
Hipoteze, ki sem jih zasnovala, so naslednje:
Zlate hruške se prodajajo bolje od drugih mladinskih del.
Založniki prodajo največ zlatih hrušk šolam in knjižnicam.
Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje upoštevajo pri odločitvi za nakup
mladinske literature Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in mnenje
Pionirske.
Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje naročajo zlate hruške preko zastopnikov.
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Te hipoteze bom preverila s podatki iz:


ankete za založnike,



ankete za knjižničarje



podatkov o zalogi knjig iz Cobiss-a,



podatkov o prodaji, ki so mi jih posredovali založniki,



lestvice 10 najbolj prodajanih knjig v knjigarnah (Naj 10 v knjigarni) in



Priročnika za branje kakovostnih mladinskih del.

Anketa za založnike
Založnike sem vprašala, ali se knjige, ki so dobile to priznanje, v njihovi založbi na
splošno bolje prodajajo od drugih mladinskih knjig, po katerih prodajnih kanalih prodajo
največ nagrajenih knjig in komu prodajo največ knjig.
Kako vpliva priznanje zlata hruška na vašo založbo? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5
(1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

Odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

1

4

1

0

1

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Knjige, ki so dobile to
priznanje, se v naši
založbi na splošno
bolje prodajajo od

(14%) (57%) (14%) (0%) (14%)

7 (100%)

7

25

2.4

1.3

drugih mladinskih
knjig.

Tabela 33: Mnenje založnikov o prodaji zlatih hrušk
Na trditev Knjige, ki so dobile to priznanje, se v naši založbi na splošno bolje prodajajo od
drugih mladinskih knjig je odgovorilo 7 založnikov. 5 anketirancev se s to trditvijo ne
strinja: en založnik se popolnoma ne strinja s to trditvijo, 4 anketiranci pa se s to trditvijo
večinoma ne strinjajo. 2 anketiranca se s to trditvijo strinjata: en anketiranec se malo, en pa
se popolnoma strinja s to trditvijo. Povprečna ocena založnikov je 2,4.
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Po katerih prodajnih kanalih prodate največ nagrajenih knjig? Spodnje trditve ocenite z oceno od
1 do 4 (1 – največ, 2 – veliko, 3 – malo, 4 – tega kanala ne uporabljamo).
podvprašanja

prodaja po pošti

Odgovori
1

2

3

4

0

0

7

0

veljavni

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj
7 (100%)

7

25

3.0

0.0

7 (100%)

7

25

2.3

0.8

7 (100%)

7

25

3.0

1.0

7 (100%)

7

25

1.6

0.8

7 (100%)

7

25

3.0

0.8

7 (100%)

7

25

2.9

0.4

2 (100%)

2

25

1.5

0.7

frekvenca

odstotek

veljavni

kumulativa

hipermarketi

1

4%

50 %

50 %

knjigarne

1

4%

50 %

100 %

skupaj

2

8%

100 %

akviziterstvo,
poverjeništvo in
zastopništvo
prodaja prek klubov
prodaja šolam in
knjižnicam

(0%) (0%) (100%) (0%)
1

3

3

0

(14%) (43%) (43%) (0%)
0

3

1

3

(0%) (43%) (14%) (43%)
4

2

1

0

(57%) (29%) (14%) (0%)

prodaja grosistom

spletna knjigarna

0

3

2

(0%) (29%) (43%) (29%)
0

1

6

0

(0%) (14%) (86%) (0%)
1

drugo:

2

1

0

0

(50%) (50%) (0%) (0%)

Q11 (drugo: )
odgovori

veljavni

Tabela 34: Mnenje založnikov o prodajnih kanalih, po katerih se prodajajo zlate hruške
Na vprašanje Po katerih prodajnih kanalih prodate največ nagrajenih knjig? je v 6
izbranih kategorijah odgovorilo 7 založnikov, v enem primeru pa 2. Najbolj uporabljen
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prodajni kanal, po katerem založniki prodajo največ nagrajenih knjig, je po mnenju
anketirancev: prodaja šolam in knjižnicam (6). Veliko nagrajenih knjig po mnenju
anketirancev prodajo preko: akviziterstva, poverjeništva in zastopništva (3) ter prodaje
preko klubov (3). Malo nagrajenih knjig po mnenju anketirancev prodajo preko: spletne
knjigarne (6), akviziterstva, poverjeništva in zastopništva (3) ter preko prodaje grosistom
(3). Prodajna kanala, ki jih založniki po mnenju anketirancev ne uporabljajo za prodajo
nagrajenih knjig, sta: prodaja preko klubov (3) ter prodaja grosistom (2).
Pod drugo sta 2 anketiranca napisala hipermarkete (ena oz. 4 %) in knjigarne (ena oz. 4
%).
Komu prodate največ nagrajenih knjig? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 4 (1 –največ,
2 – veliko, 3 – malo, 4 – nič).
podvprašanja

odgovori
1

drugim založbam

3

4

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

0 (0%) 2 (33%) 4 (67%) 6 (100%)

6

25

3.7

0.5

1 (14%) 4 (57%) 2 (29%) 0 (0%) 7 (100%)

7

25

2.1

0.7

šolam

2 (29%) 3 (43%) 2 (29%) 0 (0%) 7 (100%)

7

25

2.0

0.8

knjižnicam

4 (57%) 2 (29%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%)

7

25

1.6

0.8

individualnim
kupcem

0 (0%)

2

veljavni

Tabela 35: Mnenja založnikov glede kupcev zlatih hrušk
Na vprašanje Komu prodate največ nagrajenih knjig? je v 3 izbranih kategorijah
odgovorilo 7 založnikov, v enem primeru pa 6. Največja kupca nagrajenih knjig sta po
mnenju anketirancev knjižnice (4) in šole (2). Veliko zlatih hrušk kupijo po mnenju
anketirancev individualni kupci (4), šole (3) in knjižnice (2). Malo zlatih hrušk kupijo po
mnenju anketirancev druge založbe (2), individualni kupci (2) in šole (2). Kupci, ki po
mnenju anketirancev ne kupijo nobene zlate hruške, so: druge založbe (4).
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Anketa za knjižničarje splošnih knjižnic
Knjižničarjem splošnih knjižnic sem zastavila podobna vprašanja kot založnikom: ali
kriteriji za priznanje zlata hruška vplivajo na nabavno politiko knjižnice in po katerih
prodajnih kanalih najpogosteje naročajo nagrajene knjige.
Kakšno je vaše mnenje o priznanju zlata hruška? Spodnje trditve ocenite z oceno od 1 do 5 (1 –
popolnoma se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – malo se strinjam, 4 – večinoma se
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).
podvprašanja

odgovori

veljavni

1

2

3

4

5

3

10

21

21

6

št.
enot

povp.

std.
odklon

skupaj

Kriteriji za priznanje
vplivajo na nabavno
politiko naše
knjižnice – naročimo
in nabavimo večji

(5%) (16%) (34%) (34%) (10%)

61 (100%)

61

159

3.3

1.0

delež nagrajenih knjig
od deleža druge
literature.

Tabela 36: Mnenje splošnih knjižničarjev glede naročanja in nabave zlatih hrušk
Na trditev Kriteriji za priznanje vplivajo na nabavno politiko naše knjižnice – naročimo in
nabavimo večji delež nagrajenih knjig od deleža druge literature je odgovorilo 61
knjižničarjev. 48 anketirancev se s to trditvijo strinja: po 21 anketirancev se s to trditvijo
malo ali večinoma strinja, 6 anketirancev pa se popolnoma strinja s to trditvijo. S to
trditvijo se ne strinja 13 anketirancev: 3 anketiranci se popolnoma ne strinjajo s to trditvijo,
10 anketirancev pa se večinoma ne strinja s to trditvijo. Povprečna ocena knjižničarjev je
3,3.
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Kaj od naštetega upoštevate pri odločitvi za nakup mladinske knjige? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 4 (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – redko, 4 – nikoli).
Podvprašanja

Priročnik za branje
kakovostnih
mladinskih knjig
mnenje založnikov

mnenje Pionirske

odgovori

veljavni

1

2

3

4

9

22

12

7

(18%) (44%) (24%) (14%)
1

27

19

4

(2%) (53%) (37%) (8%)
6

28

11

6

(12%) (55%) (22%) (12%)

mnenje obiskovalcev 6

35

10

2

knjižnice

(11%) (66%) (19%) (4%)

mnenje drugih

4

knjižničarjev

(8%) (67%) (21%) (4%)
1

drugo:

35

3

11

2

1

0

(20%) (60%) (20%) (0%)

št.
enot

povp. std. odklon

skupaj

50 (100%) 50

159

2.3

0.9

51 (100%) 51

159

2.5

0.7

51 (100%) 51

159

2.3

0.8

53 (100%) 53

159

2.2

0.7

52 (100%) 52

159

2.2

0.6

5 (100%)

159

2.0

0.7

5

Q6 (drugo: )
odgovori

veljavni

frekvenca

veljavni

kumulativa

lastna presoja

3

75%

75%

cena

1

25%

100%

skupaj

4

100%

Tabela 37: Mnenje splošnih knjižničarjev glede odločitve za nakup
Na vprašanje Kaj od naštetega upoštevate pri odločitvi za nakup mladinske knjige? je v
dveh kategorijah odgovorilo 51 knjižničarjev, v eni 50, v eni 52, v eni 53 in v eni 5
anketirancev. Knjižničarji po mnenju anketirancev vedno upoštevajo pri odločitvi za nakup
mladinske knjige Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (9), mnenje Pionirske
(6) in mnenje obiskovalcev knjižnice (6), pogosto mnenje drugih knjižničarjev (35) in
mnenje obiskovalcev knjižnice (35) ter redko mnenje založnikov (19) in Priročnik za
branje kakovostnih mladinskih knjig (12). Knjižničarji po mnenju anketirancev nikoli ne
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upoštevajo Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig (7) in mnenja Pionirske (6).
Kot drugo so anketiranci navedli, da knjižničarji pogosto upoštevajo pri odločitvi za nakup
mladinske knjige lastno presojo (3) in vedno oz. redko ceno (1).
Preko katerih prodajnih kanalov najpogosteje naročate nagrajene knjige? Spodnje trditve ocenite z
oceno od 1 do 4 (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – redko, 4 – nikoli).
Podvprašanja

preko knjigarn

preko spleta

po telefonu
po pošti

prek zastopnikov

odgovori

veljavni

1

2

3

4

skupaj

9

19

14

5

47

(19%) (40%) (30%) (11%) (100%)
2

11

28

6

47

(4%) (23%) (60%) (13%) (100%)
1

8

29

8

46

(2%) (17%) (63%) (17%) (100%)
2

10

25

8

45

(4%) (22%) (56%) (18%) (100%)
26

21

1

1

49

(53%) (43%) (2%) (2%) (100%)

št.
enot

povp.

std.
odklon

47

159

2.3

0.9

47

159

2.8

0.7

46

159

3.0

0.7

45

159

2.9

0.8

49

159

1.5

0.6

Tabela 38: Mnenje splošnih knjižničarjev glede naročanja zlatih hrušk
Na vprašanje Preko katerih prodajnih kanalov najpogosteje naročate nagrajene knjige? je
v dveh kategorijah odgovorilo po 47 knjižničarjev, v eni 46, v eni 45 in v eni 49
knjižničarjev. Najbolj uporabljeni prodajni kanali, po katerih knjižničarji po mnenju
anketirancev najpogosteje vedno naročajo nagrajene knjige, so: zastopniki (26) in
knjigarne (9). Knjižničarji po mnenju anketirancev pogosto naročajo nagrajene knjige prek
zastopnikov (21) in knjigarn (19), redko pa preko prodaje po telefonu (29) in prodaje preko
spleta (28). Knjižničarji po mnenju anketirancev nikoli ne naročajo nagrajenih knjig preko:
prodaje po pošti (8) in prodaje po telefonu (8).
Podatki založnikov o nakladi in prodaji mladinske literature
Založnikom sem po elektronski pošti poslala e-mail, v katerem sem jih prosila za podatke
o prodaji zlatih hrušk in za podatek o povprečni prodani nakladi mladinskih knjig v njihovi
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založbi. Založniki so mi preko elektronske pošte poslali podatke o prodaji zlatih hrušk in
komentarje. Te bom prikazala v spodnji tabeli.
založba

založba 1

zlata hruška

zlata hruška 1

naklada

povp.

število

zlate

naklada

prodanih

hruške

mladinske

zlatih

literature

hrušk

/

324

/

razčlenitev prodaje

prodaja knjižnicam,
individualnim kupcem 215
izvodov;
prodaja v knjigarnah 109
izvodov

založba 2

zlata hruška 2

1500

1200

980

/

založba 3

zlata hruška 3

1000

1000

765

/

založba 4

zlata hruška 4

/

2245

921 prodanih izvodov trde
vezave in 1324 prodanih
izvodov mehke vezave

založba 5

založba 6

povp.

zlata hruška 5

553

zlata hruška 6

461

zlata hruška 7

592

zlata hruška 8

zlata hruška 9

izdaja:

700

1300

1. izdaja – razprodano;

1000

1. ponatis – ocenjeno

ponatis:

število prodanih izvodov:

500

300

/

992

1574

zlata hruška 10

1214

zlata hruška 11

431

zlata hruška 12

402

zlata hruška 13

653
1333

973

žepnica: 336

884

naklada in
prodaja

Tabela 39: Podatki založnikov o nakladi in prodaji mladinske literature
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Zlate hruške so izbrane založbe povprečno prodale v 884 izvodih. Povprečna naklada
zlatih hrušk je 1333 izvodov in je večja od povprečne naklade mladinskih knjig (973
izvodov). Pri devetih zlatih hruškah se je prodalo podpovprečno število knjig: gibalo se je
med 324 in 765 izvodi. Pri štirih zlatih hruškah se je prodalo nadpovprečno število knjig:
gibalo se je med 980 in 2245 izvodi.
Založniki so mi poleg podatkov o prodaji zlatih hrušk in nakladah zlatih hrušk in drugih
mladinskih del v e-mailih poslali tudi komentarje o prodaji zlatih hrušk.
Po mnenju večine založnikov zlate hruške malo prispevajo k boljši prodaji. En založnik mi
je napisal, da se pri zlatih hruškah tako kot pri običajnih mladinskih delih največ knjig
proda v prvih dveh letih, ko večinoma knjige še niso dobile priznanja. Vendar to ni čisto
res. Od izida knjige do podelitve priznanja navadno traja manj kot dve leti, res pa je prvi
prodajni val že mimo, kar sem pokazala s podatki v prejšnjem poglavju.
En založnik meni, da so nagrade v splošnem v založniškem svetu bolj stvar simbolnega
kapitala založb in avtorjev kot pa ekonomskega kapitala. V slovenskem prostoru so le
redke nagrade, ki dvignejo prodajo nagrajene knjige ali pa nagrajenega avtorja nasploh.
Ena založnica se s tem mnenjem ne strinja: pravi, da se zaradi priznanja proda približno
četrtina knjig več (20–25 %). Podatki o prodaji, ki so mi jih posredovali založniki, pa
kažejo, da se nagrajene knjige prodajajo približno za 10% slabše od povprečne prodaje
mladinskih del.
Največja izjema je zlata hruška 4 (Naročje kamenčkov), ki je bila prodana v veliki nakladi,
saj so knjigo uvrstili v seznam literature za Cankarjevo tekmovanje in je bila zato prodaja
mehko vezanih izvodov mnogo boljša (2245 izvodov) od prodaje drugih zlatih hrušk (884
izvodov).
Pri Hugu Cabreju je bil poleg prodaje ob izidu knjige še en skok prodaje zaradi popusta
knjige v prodajni akciji.
Pri Nessovi trilogiji je bila nagrajena knjiga najslabše prodajana, ker je bila tretja po vrsti.
Lahko bi sklepali, da je zaradi priznanja padec z druge na tretjo knjige manjši kot s prve na
drugo knjigo, vendar ni pravila, koliko se vsaki naslednji številki v seriji zmanjša prodaja.
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Podatki iz Cobiss-a o zalogah knjig iz Priročnika v splošnih in vseh knjižnicah
Ker je zaloga knjig v knjižnicah podatek, ki kaže, koliko knjig so nabavile knjižnice, sem
tudi tega vključila v razpravo. V spodnji tabeli sem informativno prikazala zalogo knjig v
splošnih in vseh knjižnicah z avtomatizirano izposojo v sistemu Cobiss.si za 61 že prej
izbranih mladinskih del iz Priročnika.
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

196 (30 %)

238 (31 %)

zelo dobro

243 (39 %)

309 (40 %)

dobro

220 (31 %)

227 (29 %)

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

659 (100 %)

774 (100 %)

oznaka v
Priročniku

skupaj

Tabela 40: Zaloge knjig iz žanra resničnost
V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela iz žanra resničnost z vrednostnimi oznakami
odlično, zelo dobro in dobro delo. Pomanjkljiva in pogrešljiva dela v tabeli niso prikazana,
saj se niso pojavila v Priročniku.
Splošne knjižnice so nakupile največ zelo dobrih del (39 % oz. 9 % več od zlatih hrušk),
sledijo dobra (39 % oz. 1 % več od zlatih hrušk) in odlična dela (30 %). Vse knjižnice so
nakupile največ zelo dobrih del (40 % oz. 9 % več od zlatih hrušk), sledijo odlična (31 %)
in dobra dela (2 % manj od zlatih hrušk).
Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najslabše prodajale (30% zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice, 31
% zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
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zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

348 (69 %)

484 (75 %)

zelo dobro

122 (24 %)

123 (19 %)

38 (7 %)

40 (6 %)

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

508 (100 %)

647 (100 %)

oznaka v
Priročniku

dobro

skupaj

Tabela 41: Zaloga knjig iz žanra poezija
V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela iz žanra poezija z vrednostnimi oznakami
odlično, zelo dobro in dobro. Pomanjkljiva in pogrešljiva dela v tabeli niso prikazana, saj
se niso pojavila v Priročniku.
Splošne knjižnice so nakupile največ odličnih del (69 %), sledijo zelo dobra (45 % manj od
zlatih hrušk) in dobra dela (62 % manj od zlatih hrušk). Vse knjižnice so nakupile največ
odličnih del (75 %), sledijo zelo dobra (56 % manj od zlatih hrušk) in dobra dela (69 %
manj od zlatih hrušk).
Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najbolje prodajale (69 % zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice, 75
% zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

760 (30 %)

963 (33 %)

zelo dobro

611 (24 %)

689 (23 %)

dobro

591 (23 %)

663 (22,5 %)

pomanjkljivo

354 (14 %)

402 (13,7 %)

pogrešljivo

207 (9 %)

224 (7,8 %)

2523 (100 %)

2941 (100 %)

oznaka v
Priročniku

skupaj

Tabela 42: Zaloga knjig iz žanra poučne knjige

121

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela iz žanra poučne knjige z vrednostnimi
oznakami odlično, zelo dobro in dobro, pomanjkljivo in pogrešljivo.
Splošne knjižnice so nakupile največ odličnih del (30 %), sledijo zelo dobra (6 % manj od
zlatih hrušk), dobra (7 % manj od zlatih hrušk), pomanjkljiva (16 % manj od zlatih hrušk)
in pogrešljiva dela (21 % manj od zlatih hrušk). Vse knjižnice so nakupile največ odličnih
del (33 %), sledijo zelo dobra (10 % manj od zlatih hrušk), dobra (7,5 % manj od zlatih
hrušk), pomanjkljiva (19,3 % manj od zlatih hrušk) in pogrešljiva dela (25,2 % manj od
zlatih hrušk).
Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najbolje prodajale (30 % zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice, 33
% zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

814 (29,6 %)

906 (29,8 %)

zelo dobro

570 (20,7 %)

619 (20,4 %)

dobro

644 (23,4 %)

725 (23,9 %)

pomanjkljivo

321 (11,7 %)

356 (11,7 %)

pogrešljivo

405 (14,6 %)

432 (14,2 %)

skupaj

2754 (100 %)

3038 (100 %)

oznaka v
Priročniku

Tabela 43: Zaloga knjig iz žanra fantastika
V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela iz žanra fantastika z vrednostnimi oznakami
odlično, zelo dobro, dobro, pomanjkljivo in pogrešljivo.
Splošne knjižnice so nakupile največ odličnih del (29,6 %), sledijo dobra (6,2 % manj od
zlatih hrušk), zelo dobra (8,9 % manj od zlatih hrušk), pogrešljiva (15 % manj od zlatih
hrušk)in pomanjkljiva dela (7,9 % manj od zlatih hrušk). Vse knjižnice so nakupile največ
odličnih del (29,8 %), sledijo dobra (5,9 % manj od zlatih hrušk), zelo dobra (19,4 % manj
od zlatih hrušk), pogrešljiva (17,1 % manj od zlatih hrušk) in pomanjkljiva dela (18,1 %
manj od zlatih hrušk).
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Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najbolje prodajale (29,6 % zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice,
29,8 % zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

523 (29 %)

609 (30 %)

zelo dobro

360 (20 %)

408 (20,3 %)

dobro

411 (22,8 %)

453 (22,5 %)

pomanjkljivo

206 (11,4 %)

225 (11,5 %)

pogrešljivo

302 (17,8 %)

316 (15,7 %)

skupaj

1802 (100 %)

2011 (100 %)

oznaka v
Priročniku

Tabela 44: Zaloga knjig iz žanra zgodbice
V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela z vrednostnimi oznakami odlično, zelo
dobro in dobro, pomanjkljivo in pogrešljivo, ki so bila izdana leta 2010 in 2012.
Splošne knjižnice so nakupile največ odličnih del (29 %), sledijo dobra (7,2 % manj od
zlatih hrušk), zelo dobra (9 % manj od zlatih hrušk), pogrešljiva (11,2 % manj od zlatih
hrušk)in pomanjkljiva dela (17,6 % manj od zlatih hrušk). Vse knjižnice so nakupile
največ odličnih del (30 %), sledijo dobra (7,5 % manj od zlatih hrušk), zelo dobra (9,7 %
manj od zlatih hrušk), pogrešljiva (14,3 % manj od zlatih hrušk) in pomanjkljiva dela (18,5
% manj od zlatih hrušk).
Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najbolje prodajale (29 % zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice, 30
% zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

199 (45 %)

222 (43,9 %)

zelo dobro

241 (55 %)

284 (56,1 %)

oznaka v
Priročniku

Se nadaljuje

123

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

Nadaljevanje
dobro

/

/

pomanjkljivo

/

/

pogrešljivo

/

/

440 (100 %)

506 (100 %)

skupaj

Tabela 45: Zaloga knjig iz žanra stripi
V zgornji tabeli sem prikazala mladinska dela iz žanra stripi z vrednostnimi oznakami
odlično in zelo dobro. Mladinskih del z vrednostnimi oznakami dobro, pomanjkljivo in
pogrešljivo v tabelo nisem vključila, saj niso bila vpisana v Priročnik.
Splošne knjižnice so nakupile največ zelo dobrih del (10 % več od zlatih hrušk), sledijo
zlate hruške (55 %). Vse knjižnice so nakupile največ zelo dobrih del (12,2 % več od zlatih
hrušk), sledijo zlate hruške (43,9 %).
Iz tabele je razvidno, da so se zlate hruške od omenjenih del iz Priročnika splošnim in
vsem knjižnicam najslabše prodajale (45 % zaloge zlatih hrušk imajo splošne knjižnice,
43,9 % zaloge zlatih hrušk imajo vse knjižnice).
zaloga knjig v splošnih knjižnicah od

zaloga knjig v vseh knjižnicah od

izida knjige do 20.11.2014

izida knjige do 20.11.2014

odlično

2840 (33,5 %)

3399 (35,3 %)

zelo dobro

2147 (25,4 %)

2388 (24,8 %)

dobro

1684 (19,9 %)

1888 (19,6 %)

pomanjkljivo

881 (10,4 %)

983 (10,2 %)

pogrešljivo

914 (10,8 %)

972 (10,1 %)

skupaj

8466 (100 %)

9630 (100 %)

oznaka v
Priročniku

Tabela 46: Zaloge knjig (za vse žanre skupaj)
Iz sklepne tabele je razvidno, da so splošne in vse knjižnice do 20. 11.2014 kupile največ
odličnih del (splošne knjižnice 33,5 %, vse knjižnice 35,3 %), sledijo zelo dobra (splošne
knjižnice 7,9 % manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 10,5 % manj kot pri zlatih
hruškah), dobra (splošne knjižnice 13,6 % manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 15,7
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% manj kot pri zlatih hruškah), pomanjkljiva (splošne knjižnice 23,1 % manj kot pri zlatih
hruškah, vse knjižnice 25,1 % manj kot pri zlatih hruškah) in pogrešljiva dela (splošne
knjižnice 22,7 % manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 25,2 % manj kot pri zlatih
hruškah).
Iz tabele je torej razvidno, da knjižnice kupujejo največjo količino kakovostne
literature,čeprav se zaradi potreb in želja uporabnikov le-ta izposoja manj kot pomanjkljiva
in pogrešljiva literatura (glej Tabelo 28: Sklepna tabela (za vse žanre skupaj)).

4

RAZPRAVA
4.1

RAZPRAVA ZA 1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Povprečne ocene založnikov glede kriterijev za dodelitev priznanja zlata hruška kažejo na
mnenje, da se večina založnikov malo strinja z oceno, da so kriteriji jasni (povprečna ocena
3,0), vendar nižje ocenjuje objektivnost kriterijev in to, da kriteriji zajemajo vse elemente
kakovosti celovitega založniškega projekta (povprečna ocena 2,4). Skupna povprečna
ocena vseh trditev, ki se nanašajo na odnos založnikov do kriterijev za dodelitev priznanja,
je 2,6.
Povprečne ocene knjižničarjev splošnih knjižnic glede kriterijev za dodelitev priznanja so
enotnejše: pri trditvi, da so kriteriji jasni, je povprečna ocena 3,9, pri trditvi, da so kriteriji
objektivni,je povprečna ocena 3,8, pri trditvi, da kriteriji zajemajo vse elemente kakovosti
celovitega založniškega projekta, pa je povprečna ocena 4,1. Skupna povprečna ocena vseh
trditev, ki se nanašajo na odnos založnikov do kriterijev za dodelitev priznanja zlata
hruška, je 3,9.
Skupna povprečna ocena založnikov glede kriterijev za dodeljevanje priznanja zlata hruška
je torej nižja od povprečne ocene knjižničarjev. Glavni razlog je verjetno v tem, da je
kriterije in akcije nagrajevanja mladinskih del z zlato hruško izoblikoval uredniški odbor
Priročnika, v katerem ni nobenega založnika, so pa različni profili osebja, med katerimi se
najdejo tudi knjižničarji. Ravno zato verjetno knjižničarji splošnih knjižnic bolj verjamejo
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v jasnost in objektivnost kriterijev, v uporabnost Priročnika in v pomen akcij. Načeloma so
knjižničarji tudi dejavnejši pri posvetovanjih o ocenjevanju kakovosti mladinske literature
(strokovnih sredah), kjer diskutirajo in se izobražujejo o izboljšanju kakovosti kriterijev.
Tako lahko Pionirska vključi prepričljivejše dodelane predloge knjižničarjev v svoje delo,
manj pa upošteva specifična pričakovanja založnikov.
Hipoteze:
Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo kriterije za dodelitev priznanja kot založniki
(jasnost, objektivnost, celovitost založniškega projekta);
knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo priznanje zlata hruška kot založniki;
knjižničarji splošnih knjižnic bolj cenijo akcije, povezane s priznanjem zlata hruška, kot
založniki (dobra zasnovanost, spoštovanje in cenjenost);
knjižničarji splošnih knjižnic pripisujejo Priročniku za branje kakovostnih mladinskih del
večji pomen kot založniki
lahko torej sprejmemo.
Rezultati odprtega vprašanja Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje
kakovostnih mladinskih knjig? so pokazali, da založniki uporabljajo Priročnik za druge
dejavnosti kot knjižničarji. Anketirani založniki ga uporabljajo pri odločanju o programu
založbe, samo za orientacijo pri pripravi učbenikov za slovenščino ali ko želijo vedeti, s
kom se povezuje Lavrenčičeva. Knjižničarji ga uporabljajo, ko oblikujejo predloge za
branje, pri bibliopedagoškem delu/urah pravljic/svetovanju, pri nabavi ali pri pripravi
razstav in drugih prireditev.
Priročnik zajema veliko koristnih informacij: o produkciji mladinskih knjig po letih, o
strukturi mladinskih knjig, o založbah, ki izdajajo mladinsko literaturo, seznam nagrajenih
mladinskih knjig (različne nagrade), seznam mladinskih knjig določenega leta po žanrih
itd. Takšna struktura Priročnika po mojem mnenju bolj ustreza knjižničarjem, saj ti
pogosto ne vedo natanko, kaj iščejo, in jim dajo vsebinski opisi (ki jih je v Priročniku
veliko) nazornejši vpogled v slovensko mladinsko produkcijo. Založnike navadno bolj
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zanimajo podatki o stroških kakovostnih izdaj, nakladah, ceni, uspešnosti prodaje
posameznih izdaj, lestvice o izposoji in branosti literature, ki jih v Priročniku ni.
Hipotezo: Založniki uporabljajo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih del za
odločanje o programu založbe, knjižničarji splošnih knjižnic pa predvsem za priporočanje
knjig lahko delno potrdimo. Založnike poleg načrtovanja programa očitno zanima tudi
ozadje podeljevanja priznanja zlata hruška, knjižničarji pa ga uporabljajo tudi pri nabavi
knjig in pripravi razstav.
4.2

RAZPRAVA ZA 2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Povprečna ocena knjižničarjev je pri trditvi Priznanje zlata hruška se dodeljuje najboljšim
izdajam mladinske literature v določenem letu višja (4,2) od povprečne ocene založnikov
(2,9).Kot glavni razlog bi izpostavila, da je kriterije za vrednotenje mladinskih del
oblikoval uredniški odbor,v katerem ni nobenega založnika, so pa različni profili osebja,
med njimi najdemo tudi knjižničarje. Ravno zato je ocena knjižničarjev splošnih knjižnic
teh del verjetno višja od ocene založnikov, ki so izdali nagrajene knjige .
Tudi povprečna ocena knjižničarjev za trditev Zaradi možnosti pridobitve priznanja zlata
hruška se založbe načrtno bolj usmerja/jo v izdajanje in produkcijo kakovostnih
mladinskih del je višja (3,1) od povprečne ocene založnikov (1,9). Ker se podeli priznanje
zlata hruška šele eno leto po prvih izdajah knjig, se posledično te knjige slabše izposojajo
in prodajajo.
Povprečna ocena založnikov za trditev Naša založba pri svojem delu v svoje odločitve
vključuje kriterije tega priznanja je zaradi tega nizka – 1,9.
Hipotezi
Knjižničarji splošnih knjižnic se bolj kot založniki strinjajo s trditvijo, da se priznanje zlata
hruška dodeljuje najboljšim izdajam mladinske literature v določenem letu;
založniki se manj kot knjižničarji splošnih knjižnic strinjajo s trditvijo, da se zaradi
možnosti pridobitve tega priznanja njihova založba načrtno bolj usmerja v izdajanje in
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produkcijo kakovostnih mladinskih del, zato njihova založba pri svojem delu v odločitve le
malo vključuje kriterije tega priznanja smo le delno potrdili. Večina založnikov se namreč
popolnoma ne strinja s trditvijo, da njihova založba pri svojem delu v odločitve vključuje
kriterije tega priznanja.
4.3

RAZPRAVA ZA 3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Odgovori na trditev Priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb
so pri založnikih in pri knjižničarjih splošnih knjižnic podobni. Večina anketirancev se
strinja s to trditvijo, vendar so deleži in stopnje strinjanja z njo pri založnikih in
knjižničarjih splošnih knjižnic različni: višji odstotek založnikov se malo ali popolnoma
strinja s to trditvijo kot pri knjižničarjih splošnih knjižnic, hkrati pa se višji odstotek
knjižničarjev splošnih knjižnic večinoma strinja s to trditvijo. Iz teh podatkov lahko
vidimo, da knjižničarji splošnih knjižnic (povprečna ocena 3,8) bolj kot založniki
(povprečna ocena 3,3) verjamejo v to, da priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo
prepoznavnost založb.
Večina založnikov meni, da predstavlja priznanje zlata hruška primerno promocijo:
polovica teh založnikov meni, da predstavlja priznanje zlata hruška v manjši meri primerno
promocijo nagrajene knjige, polovica pa, da predstavlja priznanje zlata hruška v večinski
meri primerno promocijo nagrajene knjige. Kot glavni razlog za to bi izpostavila, da se
založbe pri promociji zlatih hrušk poslužujejo enostavnih, cenovno ugodnih in učinkovitih
promocijskih aktivnosti, ki hitro vzbudijo zanimanje potencialnih bralcev/kupcev (nalepke,
plakati, tiskovne konference itd.), vendar jih ne uporabljajo dosledno (npr. na zlate hruške
večinoma ne nalepijo nalepk z logotipom zlate hruške ter v katalogih ne označijo, da je
določena knjiga dobila znak zlata hruška).
Hipotezo: Knjižničarji splošnih knjižnic višje ocenjujejo primernost promocije kot
založniki sem potrdila.
Hipotezo: Večina založnikov ocenjuje priznanje zlata hruška kot primerno promocijo, zato
tudi meni, da priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb, sem
delno potrdila. Glavni razlog je, da so zlate hruške najodmevnejše takrat, ko izidejo,
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kasneje pa se njihov ugled porazgubi. Ker dobijo knjige priznanje z zamudo, zamudijo
največji prodajni val, s tem pa tudi mine velik del promocije. Kljub temu bi pričakovala, da
se bodo mnenja založnikov bolj nagibala k ideji, da zlate hruške pozitivno vplivajo na
večjo prepoznavnost založb, saj gre za zelo kvalitetne knjige, s katerimi bi lahko založniki
pridobili na ugledu, saj bi postale njihove založbe sinonim za izdajanje kvalitetnih del. Ena
od anketiranih založnic pravi, da tako za zlate hruške kot za druge knjige v njihovi založbi
naredijo tiskovno konferenco, izvajajo promocijske in oglaševalske aktivnosti itd., saj ko
knjiga izide, še ne vedo, ali bo imela zlato hruško ali ne. To izvedo šele po več kot enem
letu njenega življenja in takrat promocija v smislu promocijskih aktivnosti (tiskovna
konferenca, literarni dogodki itd.) ni kaj dosti smiselna oziroma učinkovita, saj na svet
prihajajo že nove knjige itd. Založba Miš nima knjigarne in zato njihovi založniki nimajo
kje izpostavljati knjig, založbe, ki imajo knjigarne, pa knjige drugih založb (z redkimi
častnimi izjemami, kot je Konzorcij) z oznako zlatih hrušk mnogokrat raje skrijejo, kot da
bi jih izpostavile ali celo naročile, da bi jo imele v knjigarni. Kar je seveda nesmiselno, saj
imajo boljši prodajni potencial (e-mail).
Odgovori anketirancev na trditev, ki se nanaša na večjo promocijo zlatih hrušk od druge
literature, so različni: pri založnikih se večina anketirancev ne strinja s to trditvijo, pri
knjižničarjih splošnih knjižnic pa se jih večina strinja s to trditvijo. Povprečna ocena
knjižničarjev (3,6) je višja od povprečne ocene mnenj založnikov (2,1). Kot glavni razlog
bi izpostavila, da lahko knjižničarji splošnih knjižnic pogosteje uporabljajo bolj praktične,
poceni in učinkovite načine promocije kot založniki: priporočanje nagrajenih knjig
uporabnikom knjižnice, izpostavljanje nagrajenih knjig na vidna mesta itd.
Najpogostejše promocijske akcije, s katerimi založniki oziroma knjižničarji vedno oziroma
pogosto promovirajo knjige z zlato hruško, so različne: za založnike sta najznačilnejši
akciji posebne oznake nagrajenih knjig v spletnih knjigarnah in izpostavljanje nagrajenih
knjig v knjigarnah na vidna mesta, za knjižničarje pa priporočanje nagrajene knjige
uporabnikom knjižnice in izpostavljanje nagrajene knjige na vidna mesta. Oboji kot
najpogostejšo promocijsko akcijo uporabljajo opremljanje knjig z nalepkami. Izpostavila
bi, da so vsi ti promocijski načini cenovno ugodni.
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Založniki nikoli ne uporabljajo promocijskih aktivnosti, ki zahtevajo veliko finančnega
vložka (npr. organiziranje novinarskih konferenc, oglaševanje nagrajene knjige v
časopisih, na radiu, televiziji itd.).
Hipotezo: Oboji kot način promocije pogosto uporabljajo nalepke in plakate sem delno
potrdila. Oboji najpogosteje uporabljajo nalepke, redko pa lepijo plakate.
4.4

RAZPRAVA ZA 4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Čeprav priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na nabavno politiko knjižnice (74%
knjižničarjev se strinja s trditvijo Kriteriji za nagrado vplivajo na nabavno politiko naše
knjižnice – naročimo in nabavimo večji delež nagrajenih knjig od deleža druge literature),
uporabniki knjižnic malo berejo zlate hruške, saj so zahtevne in niso primerne za vse
bralce.
Zlate hruške se po številu izposoj v splošnih knjižnicah namreč najslabše izposojajo, v
vseh knjižnicah pa so po številu izposoj na predzadnjem mestu. To potrjuje tudi dejstvo, da
se v Cobiss-uglede na število izposoj in rezervacij med 100 najbolj branimi knjigami v teh
letih ni znašla niti ena knjiga, ki je dobila priznanje zlata hruška; se je pa znašlo devet knjig
s področja mladinske literature, ki so dobile istoimenski znak. Najbolje se izposojajo
najmanj kvalitetna oz. pogrešljiva dela. Se pravi, da obiskovalci knjižnic največ berejo
lažje razumljiva dela, ki so primerna tudi za manj zahtevne bralce, čeprav nekateri
posegajo tudi po zahtevnejših delih. Načeloma velja, da se z upadom kvalitete del povečuje
njihova izposoja.
Povprečna ocena zlatih hrušk v Mestni knjižnici Ljubljana (739 izposoj) je približno za
osemkrat manjša od povprečne ocene najbolje izposojane mladinske knjige na seznamu
Najbolj branih del, kar predstavlja 6050 izposoj. Ocene najbolje izposojane mladinske
knjige na seznamu Najbolj branih del so zbrane ocene bralcev in niso strokovno
utemeljene.
Hipotezo: Zlate hruške se izposojajo bolje od drugih mladinskih del iz Priročnika sem zato
zavrnila.
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Podatki o izposoji zlatih hrušk po mesecih kažejo, da je podobno kot pri prodaji tudi pri
izposoji največje povpraševanje prvo leto po izidu knjige. Kljub temu zlate hruške
nekoliko vplivajo na porast izposoje v knjižnicah.
4.5

RAZPRAVA ZA 5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Rezultati trditev, ki se navezujeta na večji prodajni potencial in naročanje (nabavo)
nagrajenih knjig, so različni za založnike in knjižničarje. Večina založnikov se ne strinja,
da se nagrajene knjige bolje prodajajo od drugih mladinskih del. To kažeta tudi njihova
povprečna ocena – 2,4 in podatek, da nobene od nagrajenih knjig ni na lestvicah Naj 10 v
slovenskih knjigarnah.
Večina knjižničarjev splošnih knjižnic trdi, da se nagrajene knjige bolj nabavljajo in
naročajo od drugih mladinskih del, kar potrjujeta tudi podatek o zalogi iz Cobiss-a in
njihova povprečna ocena – 3,3, ki je večja od povprečne ocene založnikov (2,4). Podatek o
zalogi iz Cobiss-a kaže, da so splošne in vse knjižnice do 20.1.2014 kupile največ odličnih
del (splošne knjižnice 33,5 %, vse knjižnice 35,3 %), sledijo zelo dobra (splošne knjižnice
7,9 % manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 10,5% manj kot pri zlatih hruškah), dobra
(splošne knjižnice 13,6 % manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 15,7 % manj kot pri
zlatih hruškah), pomanjkljiva (splošne knjižnice 23,1 % manj kot pri zlatih hruškah, vse
knjižnice 25,1 % manj kot pri zlatih hruškah) in pogrešljiva dela (splošne knjižnice 22,7 %
manj kot pri zlatih hruškah, vse knjižnice 25,2 % manj kot pri zlatih hruškah). Očitno je, da
knjižnice kupujejo kakovostno literaturo, čeprav se ta izposoja manj kot pomanjkljiva in
pogrešljiva dela.
Podatki o prodaji mladinske literature, ki so mi jih posredovali založniki 7 založb, ki so v
zadnjih letih izdali vsaj eno zlato hruško, kažejo, da se zlate hruške prodajajo za približno
10% slabše od povprečne prodaje mladinske literature v istih založbah (povprečna prodaja
mladinskih knjig znaša 973 izvodov, povprečna prodaja zlatih hrušk pa 884 izvodov).
Hipotezo: Zlate hruške se prodajajo bolje od drugih mladinskih del sem zavrnila.
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Kot glavni razlog bi izpostavila, da sta izdelava in tiskanje nagrajenih knjig dragi, zato
večina založnikov ne tiska velike količine nagrajenih knjig in jih ne ponatisne– vsaka
nagrajena knjiga, ki ni prodana, pomeni večji strošek zanje.
Založnica Irena Miš Svoljšak se ne strinja z večino založnikov, ki pravijo, da se nagrajene
knjige ne prodajajo več od drugih mladinskih knjig. Njena trditev se sklada s podatki o
prodaji založbe Miš, saj je tej uspelo izdati nagrajeno knjigo Naročje kamenčkov, ki se je
prodala v rekordnem številu izvodov.
Drugo hipotezo, da založniki prodajo največ zlatih hrušk šolam in knjižnicam, sem
preverjala z anketo za založnike. Hipotezo sem delno potrdila. Podatki kažejo, da ti
prodajo največ knjig poleg šolam in knjižnicam tudi individualnim kupcem.
Hipotezo: Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje upoštevajo pri odločitvi za nakup
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig in mnenje Pionirske sem delno potrdila.
Upoštevajo namreč tudi mnenje obiskovalcev knjižnice.
Hipotezo: Knjižničarji splošnih knjižnic najpogosteje naročajo zlate hruške preko
zastopnikov sem potrdila.
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5

ZAKLJUČEK

V Sloveniji številne založbe vsako leto izdajo in natisnejo veliko del mladinske
književnosti. Med njo najdemo velik delež nekakovostnih del (po oceni Pionirske približno
45 %), pojavlja pa se tudi kar nekaj kakovostnih del za vse starosti in bralne zmožnosti
mladih bralcev. Ker ima mladinska literatura velik pomen za mladostnikov razvoj, je
pomembno, da založniki izdajajo, promovirajo in prodajajo kakovostne mladinske knjige
ter da jih knjižničarji promovirajo in priporočajo mladim bralcem. Najbolje je, da so
kakovostne vsebina, ilustracije in zunanja podoba knjige.
Pri nas promovirajo kakovostno literaturo številne literarne nagrade. Večina nagrad
nagrajuje predvsem vsebino (ki je odraz avtorjevih idej), ilustracije ali zunanjo podobo
knjige, medtem ko le ena nagrada nagrajuje književno delo v celoti. To je priznanje zlata
hruška, ki ga podeljuje Pionirska za najbolj kakovostna izvirno slovenska in prevodna
mladinska dela.
Pionirska že več let zapored izdaja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki
pregledno in sistematično predstavlja celotno produkcijo mladinskih knjig prejšnjega leta.
Uredniški odbor priročnika vsako leto znova ovrednoti vse knjige, ki so bile izdane v
slovenščini v preteklem letu ter so v več kot v eni osrednji knjižnici opredeljene kot knjige
za otroke in mlade. Pri vrednotenju zaposleni iz Pionirske upoštevajo osnovne kvalitete
dela, učinkovitost ustvarjalnih postopkov, založniško-obrtniško kvaliteto in ustreznost
glede na ciljnega bralca. Uredniki nato na podlagi teh kriterijev razvrstijo dela v različne
kakovostne razrede: med pogrešljivo, pomanjkljivo, dobro, zelo dobro in odlično
mladinsko literaturo.
Dela z oznako odlična literatura se v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig
označi z anotacijami, nekatera z znakom zlata hruška, fizično pa se na zlate hruške nalepi
nalepka z logotipom zlate hruške. Pionirska le najboljše izdaje mladinske literature
določenega leta razvrsti ter nagradi v treh kategorijah: to so slovenske mladinske
leposlovne knjige, izvirne slovenske mladinske poučne knjige in prevedene mladinske
leposlovne knjige. Nagrajenim knjigam podeli Pionirska priznanje zlata hruška (ki je
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nadgradnja vrednotenja knjig v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig) ter jih
označi z že omenjeno nalepko. V vsaki izmed zgoraj naštetih kategorij je načeloma
nagrajena le po ena mladinska knjiga, izjema je leto 2012, ko sta bili v kategoriji prevodna
mladinska literatura nagrajeni dve knjigi. Priznanje zlata hruška je priznanje za celovit
založniški projekt, kjer se ocenjujejo vsebina, ilustracije, oblikovanje in prevod.
V okviru magistrske raziskave me je zanimala zgodovina nastanka priznanja zlata hruška
ter kako je priznanje zlata hruška cenjeno pri založnikih in pri knjižničarjih splošnih
knjižnic in kako vpliva na promocijo, izposojo in prodajo kakovostne mladinske literature.
Na podlagi tega raziskovalnega vprašanja sem oblikovala pet raziskovalnih vprašanj.
Dobljene rezultate raziskave predstavljam v nadaljevanju.
V okviru intervjuja z Darjo Lavrenčič Vrabec sem izvedela, da so začetki evidentiranja in
vrednotenja književnosti za otroke in za mladino stari več desetletij: mejnik je leto 1972,
ko so začeli bibliotekarji v reviji Otrok in knjižnica objavljati preglede mladinske
književnosti nekega leta in so iz nje že izvzeli najboljše tistega leta. Eden izmed razlogov
za to, da je Pionirska postala Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, je ta, da
dandanes izdajo založniki ogromno del, med katerimi je veliko del nekakovostnih. Cilj
Pionirske je pokazati, katera literatura je dobra, zelo dobra in nekakovostna. Iz tega so se
rodile zlate hruške kot prepoznavni znak kakovosti na področju dobre leposlovne in
poučne knjige za otroka in mladino. V Pionirski in v uredniškem odboru Priročnika
ocenjujejo izdelek v celoti, saj vedo, koliko slabih izdelkov se nahaja na slovenskem
knjižnem trgu – ovrednotijo knjižni izdelek kot celoto, tako leposlovno knjigo kot tudi
poučno knjigo. To vrednotenje je priporočilo šolskim knjižničarjem in knjižničarjem na
mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, kaj nabaviti in kako graditi svojo knjižno zbirko ter
kaj ponuditi v branje mladim bralcem. To vrednotenje je lahko v pomoč založnikom, ko se
odločajo, kaj naj izdajo, in česa ne. Cilj je, da bi založniki bolj izpostavili kulturno noto
svojega dela in izdajali manj literature, ki pa bi bila bolj kakovostna. V uredniškem odboru
se opredelijo osnovne kvalitete nekega izdelka. Zanimajo ga sporočilnost, etika, estetika,
izvirnost literarnega dela, učinkovitost ustvarjalnih postopkov, jezik, slog, zgradba itd. –
torej literarno delo kot založniško-obrtniški izdelek. Pionirska se zavzema, da bi bilo na
slovenskem knjižnem trgu kar najmanj pogrešljivih, pomanjkljivih in dobrih mladinskih
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del, zato promovira odlična dela (na knjižnem sejmu v okviru praznika zlatih hrušk in
Šolskega knjigosleda, s pomočjo čeka za branje, z zgibankami itd.).Zlate hruške se
prijemljejo v knjižnicah in knjigarnah: knjige, ki so dobile znak, pa tudi priznanje zlata
hruška, se označujejo v knjižnicah, knjigarnah in v izložbi knjigarne Konzorcij. Za zdaj
Pionirska še nima podatkov o vplivu zlatih hrušk na izdajanje, promocijo in prodajo teh
del. Podatki o bralni pismenosti Slovencev kažejo, da bi bilo treba na tem področju
ukrepati – narediti nacionalno strategijo za branje kakovostnih knjig, saj bi njihov vpliv
verjetno dvignil bralno pismenost Slovencev. V Pionirski so zelo aktivni z raznimi bralnospodbujevalnimi akcijami (Slovenski muzejski megakviz, bralna značka, Cankarjevo
priznanje itd.). V Pionirski so začeli vrednotiti tudi književnost za odrasle, saj želijo
dvigniti njeno kakovost. Pri vrednotenju bi jim bili v veliko pomoč minimalni založniški
standardi.
V okviru 1. raziskovalnega vprašanja, kako knjižničarji splošnih knjižnic in založniki
ocenjujejo pomen akcije nagrajevanja mladinske literature z zlato hruško, sem
ugotovila, da so povprečne ocene založnikov glede jasnosti, objektivnosti in zajemanja
vseh elementov kakovosti celovitega založniškega projekta nižje od povprečnih ocen
knjižničarjev splošnih knjižnic. Najvišja povprečna ocena se je pri založnikih pojavila pri
trditvi Kriteriji za dodelitev priznanja so jasni, pri knjižničarjih splošnih knjižnic pa pri
trditvi Kriteriji za dodelitev priznanja zajemajo vse elemente kakovosti celovitega
založniškega projekta.
Rezultati odprtega vprašanja Kdaj pri svojem delu uporabljate Priročnik za branje
kakovostnih mladinskih knjig? so pokazali, da uporabljajo založniki Priročnik za druge
dejavnosti kot knjižničarji splošnih knjižnic. Anketirani založniki ga uporabljajo pri
odločanju o programu založbe, samo za orientacijo pri pripravi učbenikov za slovenščino
ali ko želijo vedeti, s kom se povezuje D. Lavrenčič. Knjižničarji splošnih knjižnic pa ga
uporabljajo, ko oblikujejo predloge za branje, pri bibliopedagoškem delu/urah
pravljic/svetovanju, pri nabavi ali pri pripravi razstav in drugih prireditev.
V okviru 2. raziskovalnega vprašanja, kjer ugotavljam, ali zlate hruške pozitivno vplivajo
na produkcijo kakovostne mladinske literature, sem ugotovila, da je povprečna ocena
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knjižničarjev splošnih knjižnic pri trditvi Priznanje zlata hruška se dodeljuje najboljšim
izdajam mladinske literature v določenem letu višja od povprečne ocene založnikov.
Tudi povprečna ocena knjižničarjev za trditev Zaradi možnosti pridobitve priznanja zlata
hruška se založbe načrtno bolj usmerjajo v izdajanje in produkcijo kakovostnih mladinskih
del je višja od povprečne ocene založnikov. Povprečna ocena založnikov za trditev Naša
založba pri svojem delu v svoje odločitve vključuje kriterije tega priznanja je nizka.
V okviru 3. raziskovalnega vprašanja, kjer ugotavljam, ali zlate hruške pozitivno vplivajo
na promocijo kakovostne mladinske literature, sem ugotovila, da so odgovori na trditev
Priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo prepoznavnost založb pri založnikih in pri
knjižničarjih splošnih knjižnic podobni. Večina anketirancev se strinja s to trditvijo, vendar
so deleži in stopnje strinjanja z njo pri založnikih in knjižničarjih splošnih knjižnic različni:
višji odstotek založnikov se malo ali popolnoma strinja s to trditvijo kot pri knjižničarjih
splošnih knjižnic, hkrati pa se višji odstotek knjižničarjev splošnih knjižnic večinoma
strinja s to trditvijo. Iz teh podatkov lahko vidimo, da knjižničarji splošnih knjižnic bolj kot
založniki verjamejo v to, da priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na večjo
prepoznavnost založb.
Malo manj kot polovica založnikov meni, da predstavlja priznanje zlata hruška v manjši
meri ali večinoma primerno promocijo nagrajene knjige.
Pri založnikih se večina anketirancev ne strinja s trditvijo, da se zlate hruške bolj
promovirajo od druge literature, pri knjižničarjih splošnih knjižnic pa se jih večina strinja s
to trditvijo.
Najpogostejše promocijske akcije, s katerimi založniki oziroma knjižničarji vedno oziroma
pogosto promovirajo knjige z zlato hruško, so različne: za založnike sta najznačilnejši
akciji posebne oznake nagrajenih knjig v spletnih knjigarnah (skoraj tri četrtine) in
izpostavljanje nagrajenih knjig v knjigarnah na vidna mesta (več kot polovica), za
knjižničarje pa priporočanje nagrajene knjige uporabnikom knjižnice (več kot štiri petine)
in izpostavljanje nagrajene knjige na vidna mesta (malo manj kot štiri petine). Oboji kot
najpogostejšo promocijsko akcijo uporabljajo opremljanje knjig z nalepkami (založniki
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devet desetin in knjižničarji malo manj kot štiri petine). Izpostavila bi, da so vsi ti
promocijski načini cenovno ugodni.
Založniki nikoli ne uporabljajo promocijskih aktivnosti, ki zahtevajo veliko finančnega
vložka (npr. organiziranje novinarskih konferenc, oglaševanje nagrajene knjige v
časopisih, na radiu, televiziji itd.).
V okviru 4. raziskovalnega vprašanja, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na izposojo
mladinske literature, sem ugotovila, da čeprav priznanje zlata hruška pozitivno vpliva na
nabavno politiko knjižnice (malo manj kot štiri petine knjižničarjev se strinja s trditvijo
Kriteriji za nagrado vplivajo na nabavno politiko naše knjižnice – naročimo in nabavimo
večji delež nagrajenih knjig od deleža ostale literature), pa podatki o izposoji govorijo
drugače.
Zlate hruške se po številu izposoj v splošnih knjižnicah namreč izposojajo slabše od nižje
ocenjenih mladinskih del. To potrjuje tudi dejstvo, da se v Cobiss-u glede na število
izposoj in rezervacij med 100 najbolj branimi knjigami v teh letih ni znašla niti ena knjiga,
ki je dobila priznanje zlata hruška; se je pa znašlo devet knjig s področja mladinske
literature, ki so dobile istoimenski znak. Najbolje se izposojajo najmanj kvalitetna oz.
pogrešljiva dela. Se pravi, da obiskovalci knjižnic največ berejo lažje razumljiva dela, ki so
primerna tudi za manj zahtevne bralce, čeprav nekateri posegajo tudi po zahtevnejših delih.
Načeloma velja, da se z upadom kvalitete del povečuje njihova izposoja.
V okviru 5. raziskovalnega vprašanja, ali zlate hruške pozitivno vplivajo na prodajo
kakovostnih mladinskih del, sem ugotovila, da so rezultati trditev, ki se navezujeta na
večji prodajni potencial in naročanje (nabavo) nagrajenih knjig,različni za založnike in
knjižničarje. Večina založnikov se ne strinja, da se nagrajene knjige bolje prodajajo od
drugih mladinskih del. To kaže tudi njihova povprečna ocena in podatek, da nobene od
nagrajenih knjig ni na lestvicah Naj 10 v slovenskih knjigarnah.
Večina knjižničarjev splošnih knjižnic trdi, da se nagrajene knjige bolj nabavljajo in
naročajo od drugih mladinskih del, kar potrjuje tudi podatek o zalogi iz Cobiss-a. Podatek
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o zalogi iz Cobiss-a kaže, da so splošne in vse knjižnice do 20.1.2014 kupile največ
odličnih del, sledijo zelo dobra, dobra, pomanjkljiva in pogrešljiva dela.
Podatki o prodaji mladinske literature, ki so mi jih posredovali založniki 7 založb, ki so v
zadnjih letih izdali vsaj eno zlato hruško, kažejo, da se zlate hruške prodajajo za približno
eno desetino slabše od povprečne prodaje mladinske literature v istih založbah.
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6

KAKO

IZBOLJŠATI

PROMOCIJO,

PRODAJO

IN

IZPOSOJO

KAKOVOSTNIH MLADINSKIH DEL?
Če govorimo o promociji nagrajenih zlatih hrušk, je pomembno, da se zavedamo, da se
priznanje podeli naknadno, zlatih hrušk pa se večinoma ne promovira pred podeljenim
priznanjem. Večinska promocija je v rokah založb in Pionirske, ki promovirajo nagrajene
knjige s časovnim zamikom: ne takrat, ko knjiga izide, temveč leto do dve kasneje. Na tem
področju se ne da kaj dosti narediti, saj bo časovni zamik vedno obstajal. »Simbolni kapital
založbe« je vseeno pomemben!
Založbe bi lahko po podelitvi priznanja pogosteje in bolj kontinuirano uporabljale
ponujena promocijska sredstva. Tako bi lahko:


redno lepile nalepke in obešale plakate,



izpostavljale zlate hruške na posebna stojala v okviru knjižnega sejma,



dajale popuste pri nakupu,



v katalogu pogosteje označevale zlate hruške z znakom,



posebej seznanjale knjižnice, šole, organizatorje bralne značke in Cankarjevega
priznanja o nagrajenih knjigah.

Tudi splošni knjižničarji bi lahko pogosteje promovirali zlate hruške:


preko priporočanja v okviru referenčne službe,



kotičkov, kjer se zapisujejo mnenja o knjigi,



kotičkov, kjer se na plakat napišejo naslovi prebranih zlatih hrušk,



pogostejših literarnih večerov.

Po podelitvi priznanja bi se lahko zlate hruške promoviralo bolj kontinuirano, in ne le, ko
knjiga dobi priznanje.
V okviru prodaje bi lahko založbe:


dajale popust za kupce zlatih hrušk,



dajale ugodne komplete po nizki ceni (zraven je vsaj ena zlata hruška),
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prodajale zlate hruške po prodajnih kanalih, ki so namenjeni množični prodaji knjig
(supermarketi, bencinske črpalke itd.).

Knjižničarji splošnih knjižnic bi lahko več naredili, da se zlate hruške začnejo bolj
izposojati. Tako bi lahko:


priporočali zlate hruške v okviru referenčnega dela,



pogosteje organizirali branje zlatih hrušk in pogovore o njih (npr. mesec zlatih hrušk),



sestavili opise knjig,



vključevali zlate hruške v priporočilne sezname (npr. Knjiga tedna),



sestavljavce seznamov literature za bralne značke podrobneje seznanili z ocenami
mladinske literature, ki jih pripravlja Pionirska.
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Priloga 1: Izposoja zlatih hrušk v Mestni knjižnici Ljubljana (Marijan Špoljar)
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Priloga 2: Kodiranje intervjuja (Darja Lavrenčič Vrabec)
INTERVJU Z DARJO LAVRENČIČ VRABEC

POJMI

Če pogledamo malo našo zgodovino, bi lahko rekla, da

začetki

so začetki tega početja, torej evidentiranja in
vrednotenja književnosti za otroke in za mladino, stari
že več desetletij. Lahko bi kot začetek postavila,
recimo, leto 1972.

KATEGORIJE

evidentiranja in
vrednotenja

zgodovina

književnosti za
otroke in mladino

Začetke bi lahko našli v reviji Otrok in knjiga, ko so
generacije naših predhodnikov, torej bibliotekarjev, že
začele objavljati v tej reviji, ki je povezana z otrokom, s
književnostjo zanj in tudi z drugimi mediji. Kolegice,
tukaj mislim na dr. Marjano Kobe, dejansko prvo damo
s področja mladinske književnosti, gospo Martino
Širca, dolgoletno vodjo Pionirske knjižnice, nato tudi
pomočnico ravnatelja Narodne in univerzitetne
knjižnice in bibliotekarko Andro Žnidar, vse so bile po
stroki tudi literarne komparativistke,so postavile
mejnike, ko so začele objavljati v tej reviji, ki izhaja še

pomen revije Otrok
in knjižnica

danes in ima status znanstvene revije. Ko so začele
objavljati preglede mladinske književnosti nekega leta,
so iz nje že izvzele tisto, kar je bilo v slovenski knjižni
produkciji za otroke v nekem določenem letu
(konkretno govorim za leto 1972) najboljše. Potem je to
delo zorelo naprej. To je delo, ki je živ organizem, ki se
spreminja in razvija. Moram reči, da je bilo to delo
tedaj drugačno.
Iz tega naslova in tudi na željo strokovne javnosti, še
prej Ministrstva za kulturo, Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije, in končno tudi iz naslova našega
delovanja smo postali Pionirska,Center za mladinsko

nastanek Pionirske

književnost in knjižničarstvo, ki deluje znotraj Mestne
knjižnice Ljubljana.
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Delamo na lokalnem, regionalnem in nacionalnem
nivoju. To delo evidentiranja in vrednotenja je
nacionalni projekt, ki ga opravljamo z vso težo
odgovornosti, ker se zavedamo, kako pomembno in
vplivno je. Najprej je bilo to delo zelo predstavitveno,

področja delovanja
Pionirske

potem pa je bilo treba v poplavi informacij pokazati, kaj
je tisto, kar je dobro, zelo dobro in nekakovostno.
Iz tega so se rodile zlate hruške (znak zlata hruška) kot
prepoznavni znak kakovosti na področju dobre
leposlovne in poučne knjige za otroka in mladino.
Podobno kot znak dobra igrača. Tukaj delamo z
otrokom, z mladim človekom, oblikujemo njegov bralni

nastanek znaka
zlata hruška

okus, mar nam je, v kakšnega odraslega bralca se bo
razvil, zato moramo svojo vlogo, tudi vzgojno in
izobraževalno, dobro opraviti.
Da smo prišli do znaka zlata hruška, je bilo potrebno
zorenje, k temu pa nas je prisilila situacija na
slovenskem knjižnem trgu: ta hiperprodukcija, poplava
marsičesa, in potreba po tem, da pokažemo laični
javnosti, otrokom, staršem, pa tudi strokovni javnosti
(od vzgojitelja, ki dela v vrtcu, do učitelja, ki dela v
osnovni šoli, se izobražuje na univerzi), kaj je tisto, kar
je dobro, in kaj je tisto, kar je manj dobro. To je tudi
priporočilo kolegom, ki delajo v šolskih knjižnicah, na
mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, kaj nabaviti in
kako graditi svojo knjižno zbirko. Vemo, da so danes

pomen zlate
vzroki za nastanek
znaka zlata hruška

hruške za
vrednotenje
mladinske
književnosti

časi, ko je sredstev za nakup gradiva čedalje manj, zato
smo prisiljeni v izbiro, v neke odločitve, in te odločitve
morajo biti argumentirane in strokovno utemeljene. Če
je sredstev malo, je naša naloga, da krepko premislimo,
kako bomo ta sredstva obrnili in na knjižne police
mladim dali tisto, kar je dobro, zelo dobro in odlično.
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Vredno se mi zdi izpostaviti to, da edini dejansko
pogledamo celotno produkcijo knjig za otroke in
mladino v nekem časovnem okviru. To nam omogoča
naš arhiv. Vedno korigiramo stanje svojega arhiva tudi

naloge Pionirske

ocenjevanje
mladinskih knjig

s pogledom po Cobiss-u in s kontrolo v Narodni in
univerzitetni knjižnici.
Glejte, delo, ki ga opravljamo, je res celoletno,
vsakodnevno delo. Mi imamo kader, ki to zna in zmore.
Je pa to delo, ki je tudi entuziastično in prostočasno.
Glejte, vam bom pokazala, kaj vse je treba opraviti v
uredniškem odboru in v Pionirski. Za vrednotenje
približno 1000 knjig na leto skrbi naš uredniški odbor.
14 nas je z različnih področij. Poleg tega, da vsi večkrat
preberemo celotna dela, smo se tudi specializirali. Vsak
član je torej posebej specializiran za neka področja (za
področje slikanice, igroknjige, za zgodbice, za knjige s
področja fantastike, s področja resničnosti, za poučne
knjige). Uredniški odbor zaseda na več uredniških
odborih. Najprej so redki (enkrat na mesec), nato se
gostijo (dvakrat, trikrat mesečno). Korespondenčne seje
potekajo tudi po elektronski pošti. Imamo skupni

naloge uredniškega
odbora Priročnika

ocenjevalnik na sky-driveu. Verjemite mi, da se o
marsikateri knjigi pogovarjamo večkrat. Zlasti o knjigi,
kjer se naša mnenja razdelijo, in o knjigi, ki jo uvrstimo
na področje nekakovosti, kajti to je velika odgovornost.
Večkrat se pogovorimo tudi o knjigi, ki je na meji med
nekakovostjo in kakovostjo. Skupaj dogovorimo ocene
in jih zaključimo ter pretresemo tiste knjige, ki dobijo
znak oz. žlahtno priznanje zlata hruška. Znak zlata
hruška za prevod podeljujemo skupaj s slovensko
sekcijo IBBY, katere naloga je promocija slovenske
mladinske književnosti v svetu. Vedno damo prevodno
knjigo, ki kandidira, v pregled Društvu slovenskih
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prevajalcev. To vam pove, kakšno gigantsko delo
opravljamo. Jasno, z vso odgovornostjo. Pokazala vam
bom naš spletni ocenjevalnik. Tukaj ima vsak član
pravico, da se sam odloči o uvrstitvi ocene v določeno
kategorijo.
Opozorila vas bom še na Knjigometer, to je tekoče
vrednotenje. Mi bomo jeseni 2014 izdali priročnik, v
katerem opredelimo produkcijo, ki prihaja v knjižnico,
za leto 2013. V Knjigometru pa vrednotimo knjige, ki
prihajajo v knjižnico v letu 2014. Gre za grobo sito.
Priporočamo, zgolj na ravni seznama, kolegom, ki

prihodnost
Knjigometer

nabavljajo v šolskih in mladinskih knjižnicah knjige za

vrednotenja
mladinskih knjig

otroke in mladino. To je priporočilo, ni zapoved. Jasno,
vsakdo se potem odloča glede na svoje bralstvo, svoj
teren. Mi povemo, kaj je kakovostno, in kaj ni, končno
pa se vsakdo sam odloči, kaj potrebuje.
Kot sem že rekla, bi lahko bili z večjim povezovanjem
šolstva, vseh ministrstev in kulture tukaj povezani,
mnogo močnejši in učinkovitejši.

povezave med
Pionirsko, kulturo
in šolstvom

Zasnovali smo znak zlata hruška in vso promocijo in
akcijo iz razlogov, ki sem jih omenila. Mi živimo za to,
naše poslanstvo vsakodnevno opravljamo v hiši, v
kateri delamo, pa tudi zunaj nje. Presneto nam je mar,
da dosežemo slehernega otroka, starša, vzgojitelja.
Rabimo pa tukaj neka določena tehnična orodja, da jih
razvijamo. Govorim o orodju mala knjižnica, ki je
tehnološki pogon za to, da se ta orodja, ki so zdaj še
uboga, z močnim finančnim vložkom tako razvijejo, da

vzroki za nastanek
in promocijo znaka
zlata hruška

cilji znaka zlata
hruška

postanejo dostopnejša in nekako pripomorejo k
učinkovitosti promocije dobre in kakovostne leposlovne
ali poučne knjige za mladino. Je pa res potreben napor
vseh nas, tudi šol, kajti otrok je navsezadnje v šoli
skoraj več kot doma.
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Začeli smo odpirati Pandorino skrinjico. V Mestni
knjižnici Ljubljana smo v sodelovanju z Javno agencijo
za knjigo pred kratkim, 21. maja 2014, zasnovali
strokovni posvet z naslovom Vrednotenje književnosti
za potrebe knjižnic. Izšel je tudi priročnik, v katerem
pišejo strokovnjaki s področja založništva in knjižnega

splošen pomen
vrednotenja
literature za odrasle

vrednotenje
literature za
odrasle

trga. To je čisto sveža tema, komaj smo jo odprli, in
razmišljamo o tem, toda to je velikanski, velikanski
zalogaj.
Na simpoziju o vrednotenju knjig za odrasle je bilo s
strani več referentov opozorjeno na naš model
vrednotenja zlate hruške, ki je že pridobil neko
prepoznavnost in kredibilnost. Seveda, govorim zelo
iskreno in odkrito, so simpatije na strani tistih
založnikov, ki svoje delo opravljajo z nekim
poslanstvom, s kulturno noto, tudi sami pridobijo
kakovostne izdaje, nazadnje tudi zlate hruške. Malo

model vrednotenja

vrednotenje zlatih

manj simpatij in naklonjenosti je s strani tistih, ki to

zlatih hrušk

hrušk

počnejo zgolj zaradi zaslužka, komercialnih nagibov,
ter se ne ozirajo dosti na kvaliteto, zgolj sledijo neki
kvantiteti. Vsakdo ima možnost, če le želi sam,
pridobiti znak zlata hruška ne glede na svojo velikost–
tudi malim založnikom to uspe, ne zgolj nekim velikim
uglednim založbam. Tukaj nam sploh ni pomembno,
kdo in kaj izda, temveč kvaliteta izdelka.
Založnikov izdelek,ki ga ta da v javnost, ki ga
producira, objektivno ocenjujemo. Mislim, da založnike
v prihodnosti čaka veliko boljša situacija. Dr. Uroš

pomen minimalnih

Grilc (minister za kulturo RS) je s svojo skupino že

založniških

ocenjevanje

zasnoval strategijo razvoja kulture v letih 2014–2017. V

standardov

literature

njej je zapisana tudi potreba in želja po minimalnih
založniških standardih. Jaz verjamem, da če bi se to
udejanjilo, bi bila posledično na slovenskem knjižnem
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trgu situacija boljša. Manj bi bilo zgrešenih izdaj,
polizdelkov, kajti danes izdati knjigo sploh ni težko.
Neko zanimivo mnenje je tudi, ki je bilo izrečeno na
simpoziju o vrednotenju knjig za odrasle: Če dobim v
roke pokvarjen izdelek, ga lahko reklamiram. Kaj pa
naj naredim s knjigo? Edina obramba je, da vem, kaj
kupim, da prej presodim, vendar je škoda, ker se to
vrednotenje ne opravi že prej, da tovrstni izdelki sploh
ne bi izšli. Tukaj mislim na to, da je treba okrepiti

obramba pred
nekakovostnimi
knjigami

pozornost. Že minimalni založniški standardi bi bili
rešitev, toda to ni v naši moči. Mi delujemo potem, ko
to že izide, ko je na prostem.
INTERVJU Z DARJO LAVRENČIČ VRABEC

POJMI

KATEGORIJE

Knjižni trg in založniška produkcija za otroke sta bila
nekaj čisto drugega. Če operiram s podatki; velik
prelom se je zgodil v začetku devetdesetih let,da pa zdaj
v 21. stoletju ne govorim, kako so se te razmere
spremenile. Še leta 1994 je na slovenskem knjižnem

obseg založniške
produkcije

zgodovina

trgu izšlo 260 naslovov knjig za otroke in mladino,
tukaj govorim o leposlovju in o poučnih knjigah skupaj.
Leta 2012 in danes pa že dosegamo številko 1000.
Veste, v časih naših predhodnikov je bila situacija na
tem področju drugačna. Na leto je izšlo mnogo manj
knjig (še na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja

produkcija knjig v
preteklih letih

govoriva o 260 izdajah, prej jih je bilo še manj).
V tem času se je pojavilo veliko število založnikov in
samozaložb. Nobena težava ni več ustvariti kakršnokoli
delo za otroke in mladino in ga izdati. Prišli smo do
enormnih številk, dejansko do izjemne kvantitete, ki pa

povečanje števila
založnikov

ji kvaliteta absolutno ni sledila.
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Bilo je le nekaj založb, izdati knjigo je bila težava.
Založbe so opravljale tudi svoje kulturno poslanstvo:
imele so svojega urednika, ki je delal z avtorjem na
rokopisu, da je izšlo kakovostno delo, danes pa je
drugače. Mnoge založbe prav zaradi prihranka nimajo
ne urednika ne lektorja, torej vse se hitro odvija in
mnogi polizdelki se kar enostavno natisnejo. Torej v

kakovost celoletne
produkcije
mladinskih knjig

smislu, kot pravi kolega Andrej Blatnik: 'Saj bodo
knjižnice kupile,' toda mislim, da so ti časi že kar malo
preseženi.
Podatek je, da je produkcije kakovostnih knjig okoli 45
%, vse drugo pa je tisto, kar je pomanjkljivo in
pogrešljivo. Torej, razmerje ni preveč ugodno in dobro
in tudi iz tega razloga smo mi potem uvedli zlate

današnja
produkcija

produkcija

kakovostnih knjig

mladinskih knjig
v Sloveniji

hruške.
Ja, zlate hruške se prijemljejo, s tem pa tudi zavedanje o
dobri poučni knjigi in o tem, kaj proizvajamo. Upamo,
da ozaveščamo tudi založnike, da bi si prizadevali,
nekateri celo upočasnili konje, in raje izdali manj, pa

cilji Pionirske glede

pomen zlatih

izdajanja knjig

hrušk

tisto boljše.
Slovenske založnike opogumlja, da je vendarle
pomembno proizvajati dobro kakovost. Opogumlja jih
za gojenje slovenske izvirnosti, kajti jaz verjamem, da
je to finančno in časovno velik zalogaj. Recimo,
proizvesti neko slovensko izvirno slikanico ali izvirno
slovensko poučno delo za mladino. Potrebni so odlični
avtorji, čas. Enostavneje je delo zgolj uvoziti, ga
prevesti. Opozarjamo na to, da je morda bolje izdajati

vpliv na založniško
politiko

manj, pa tisto dobro. Kajti dobro se bo prodajalo (skozi
vrata knjižnic, ki morajo biti strokovno močne, in s
finančnimi sredstvi, ki jih je čedalje manj, narediti kar
največ). To naj bi opogumljalo založnike, da je delo, ki
ga počnejo, pomembno, da ni zgolj komercialni
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»biznis«, neki hiter finančni zaslužek, temveč tudi
kulturno dejanje. Izdaja nekega izdelka, ki mora biti v
celoti vrhunski, neki presežek, sploh če govorimo o
zlatih hruškah, omogoča založniku, da ima možnost, če
je izdelek izvirna slovenska tvornost, da pogleda z njim
v svet.
INTERVJU Z DARJO LAVRENČIČ VRABEC

POJMI

KATEGORIJE

Na slovenskem literarnem polju obstaja že veliko
nagrad za področje mladinske književnosti, ki
nagrajujejo literarno vsebino. Recimo, večernica kot
nacionalna nagrada za področje mladinske književnosti,
desetnica, ki je bolj stanovska nagrada, za katero lahko
kandidirajo le ljudje, ki so člani Društva slovenskih
pisateljev, potem lahko govorimo še o nagradi Kristine
Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Ta nagrada
sicer pogleda obe plati –likovnost in tudi literarno plat,
saj slikanica združuje obe govorici. Mi pa pogledamo
na izdelek v celoti, ker vemo, koliko slabih izdelkov se

številne književne
nagrade

književne nagrade

nahaja na našem knjižnem trgu. Če založnik ne spoštuje
toliko svojega bralca, da bi dal lastnemu bralcu, zlasti
mlademu bralcu, ki se še formira, neki neoporečen
izdelek, tako jezikovno kot oblikovno, je naša dolžnost,
da smo tisti, ki s tega naslova apeliramo. Ne
ponavljamo drugih nagrad, temveč smo tukaj izvirni,
naredimo več.
Poleg tega nismo želeli zgolj nečesa ponavljati, temveč
smo želeli biti inovativni in narediti nekaj, česar drugi
niso. V bistvu je to bolj celovita in celostna nagrada (če
lahko govorimo o nagradi, najpravilneje je, da

posebnost priznanja
zlata hruška

govorimo o priznanju).Še preden pa pridemo do
priznanja, govorimo o znaku zlata hruška. Mi

166

KROFLIČ, N. Zlate hruške kot način promocije kakovostne otroške in mladinske literature
v splošnih knjižnicah in založbah. Mag. delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015

pogledamo na izdelek v celoti. Na Slovenskem ni
nikogar, ki bi to nalogo v največjem smislu in širini
opravil, zato je prav, da mi kot knjižničarji, ki imamo
svoje znanje in orodje, to opravimo. Torej ovrednotimo
knjižni izdelek kot celoto, pa ne zgolj leposlovne
knjige, tudi poučno knjigo. Moram reči, da smo na
Slovenskem edini, ki polagamo svojo pozornost tudi na
poučno knjigo za otroka in mladino. In to temo letos kot
rdečo nit intenzivno zasledujemo na naših Strokovnih
sredah, to pa so mesečna izobraževanja za slovensko
knjižničarsko javnost, torej za naše kolege šolske in
mladinske knjižničarje.
Tu pa še nimamo nekih meritev, na osnovi katerih bi
lahko karkoli trdili. Upamo, da bi v perspektivi bilo
tako. Mi, govorim s stališča knjižnice, konstantno
kupujemo, dokupujemo kakovostno gradivo, torej zlate

statistika

promocija zlatih
hrušk

hruške, pa tudi druge dobre in zelo dobre izdaje.
Zlate hruške so se vizualno udejanjile z vso promocijo:
z znakom zlata hruška, z nalepko, ki se lepi na knjige, s
kazalkami, z razglednicami, s plakati, s podelitvijo
priznanj zlata hruška, s snovanjem praznika zlata
hruška. Predvsem zato, da bi bila počasi situacija morda
kaj boljša.
Kot sem vam rekla, smo zelo aktivni v mesecu aprilu ob
dnevu mladinske književnosti. Zelo aktivni smo z
raznimi bralno-spodbujevalnimi akcijami. Letos smo

promocijske
akcije, povezane s
priznanjem zlata
hruška

zelo oživljali zgodbe o zgodovini in zgodovino v
zgodbah na državnem nivoju. Tukaj smo izdelali
priporočilni nabor literature za mentorje. Seveda v tem
naboru promoviramo dobro poučno in leposlovno
branje za otroke in mladino.
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Sodelujemo z Zavodom za šolstvo, s komisijo za
Cankarjevo tekmovanje, kjer smo priporočali
kakovostne mladinske knjige, tudi zlate hruške.
Sodelujemo tudi v projektu Slovenski muzejski
megakviz. Zdaj smo zaključili cikel, spogledovali smo
se z Rimljani na naših tleh, in zelo ponosna sem, da
smo dosegli enormno število reševalcev (kar 20.000
slovenskih osnovnošolcev). Do njih smo prišli s

promocijske akcije
v šolah

kakovostno poučno, pa tudi leposlovno knjigo s
področja arheologije, zgodovine, leposlovja s tematiko
Rimljanov v svetu in tudi pri nas. Slovenski knjižni
sejem, knjižne razstave. Različne so te priložnosti na
lokalnem, regionalnem in državnem nivoju, kjer smo
aktivni.
Eden od takšnih učinkov, jaz ga jemljem kot čast, je
navzočnost zlatih hrušk na slovenskem knjižnem sejmu.
Gre za prepoznavanje Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije in odbora knjižnega sejma, da so
stojnice založb, ki dobijo zlato hruško, jasno označene

promocijske akcije

in da dobijo otroci, ki pridejo na voden ogled v okviru

na knjižnem sejmu

akcije Šolski knjigosled, s pomočjo dobrih sponzorjev
ček za branje v višini nekega simboličnega zneska za
nakup zlate hruške. Gre za promocijo dobrega, ki se
tako udejanji tudi široko na slovenskem nivoju.
Zelo sem vesela, da smo že drugo leto s praznikom
zlatih hrušk navzoči na knjižnem sejmu. Upam, da bo
tako tudi v prihodnje. S tem smo pa res v srčiki
dogajanja. Tam opravimo medijsko zelo odmevno
poslanstvo. Lansko leto smo imeli srečo, da smo lahko

praznik zlatih hrušk

izročili eno od priznanj zlata hruška (za prevod)
direktno v roke Patricku Nessu, avtorju, ki je zvezdnik
in je eden od top avtorjev pisanja kakovostne mladinske
literature. Še prej pa nam je uspelo v Bologni po čudežu
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in spletu okoliščin izročiti to priznanje v roke Brianu
Selznicku za njegovo knjigo Hugo Cabret. Avtor je
dejansko špica mladinske literature. Veseli smo, da se
knjige, ki so dobile znak, pa tudi priznanje zlata hruška,
označuje v knjižnicah, pa tudi knjigarnah. Veseli smo,
da gostujemo v opazni izložbi knjigarne Konzorcij.
Moram reči, da s svojim priročnikom ne propagiramo
zgolj zlatih hrušk, ki so res najvišja ocena kakovosti,
temveč tudi zelo dobre in dobre izdaje (to so izdaje, ki
so primerne za najširšo bralsko populacijo). Zavedamo
se, da imamo zelo raznoliko publiko. Tudi otroke, ki
imajo težave z branjem (govorim o oklevajočih
bralcih), ki bodo v tej fazi težko prišli do zlatih hrušk.
Naša naloga in dolžnost je, da jim postrežemo z dobrim

vloga Priročnika za
branje kakovostnih
mladinskih knjig

propagiranje
mladinskih knjig

branjem, ki ga je veliko. Torej moramo mladega bralca
voditi in usmerjati na njegovi bralni poti. Ni pa treba
imeti na naših policah pogrešljivih in pomanjkljivih
izdaj. Takšne so vrednostne oznake v našem Priročniku.
INTERVJU Z DARJO LAVRENČIČ VRABEC

POJMI

KATEGORIJE

Kot veste, je glede na rezultate na področju bralne
pismenosti zdaj zadnji čas, da kot narod končno

vpliv zlatih hrušk

naredimo nacionalno strategijo na tem področju, zato da

na bralno

se lahko v nekem doglednem času, vsaj upam,

pismenost

bralna pismenost
pri Slovencih

pohvalimo z nekimi boljšimi, uglednejšimi rezultati.
S tem čekom se lahko nekatere knjige kupi v celoti, je
pa ta ček dobra motivacija za razvijanje bralne kulture
na Slovenskem. Sploh v časih, ko vemo, kakšna je
finančna situacija, in če vemo, da je to knjiga, ki pride v

vpliv čeka za branje

bralna kultura pri

na bralno kulturo

Slovencih

domove slovenskih otrok, je to dobra povezava.
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INTERVJU Z DARJO LAVRENČIČ VRABEC

POJMI

KATEGORIJE

knjižničarji

prodaja

kupovanje knjig v

prodaja knjig

knjižnicah

knjižnicam

Za knjižničarje ima pomen; od tega, da je signal, kaj
nabavljati, kako graditi svojo zbirko, do tega, kakšno
mladinsko književnost promovirati, kakšne knjige
spravljati v roke otrok, kakšno prostočasno branje
graditi. Tudi mentorje bralne značke tukaj
nagovarjamo, opozarjamo, kakšne kakovostne knjige
obstajajo in kaj promovirati med najširšim krogom
otrok. Za vsakega otroka se najde ravno pravšnja
knjiga.
Mi, govorim s stališča knjižnice, konstantno kupujemo,
dokupujemo kakovostno gradivo, torej zlate hruške, pa
tudi druge dobre in zelo dobre izdaje.
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Priloga 3: Izposoja izbranih knjig iz Priročnika v splošnih in vseh knjižnicah

naslov

Hugo Cabret
Prinčevsko
življenje
Na primer
Marjetka

naslov

Naročje
kamenčkov
Dirin, dirin,
duka

leto
izida

žanr

2009

resničnost

2009

resničnost

2009

resničnost

leto
izida

žanr

2009

poezija

2009

poezija

2009

poezija

št. izposojenih knjig

št. izposojenih knjig v

oznaka v

v splošnih knjižnicah

vseh knjižnicah od

Priročniku

od izida knjige

izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

1903

3500

1883

2069

1575

1594

št. izposojenih knjig

št. izposojenih knjig v

oznaka v

v splošnih knjižnicah

vseh knjižnicah od

Priročniku

od izida knjige

izida knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

5 (2009)

3654

69

96

65

75

odlično
zelo
dobro
dobro

odlično
zelo
dobro

Gospod
Baroda in
druge ljudske

dobro

pesmi
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naslov

leto
izida

žanr

št. izposojenih

št. izposojenih

knjig v splošnih

knjig v vseh

knjižnicah od izida

knjižnicah od izida

knjige

knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

odlično

998

1166

zelo dobro

418

476

dobro

1968

2378

1423

1490

odlično

1462

1679

zelo dobro

1493

1618

dobro

1074

1115

pomanjkljivo

2339

2369

pogrešljivo

112

114

odlično

635

695

zelo dobro

237

263

dobro

158

162

oznaka v
Priročniku

Kako sem
otrokom
razložil

2009

poučne
knjige

demokracijo
Knjiga o smrti
Izgubljeni
svetovi
Lolo v
knjižnici
Kje pa ti
živiš?
Rastline
Lolo postane
pesnik
Velika knjiga
o vesolju

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

Skrivnosti
odraščanja za

2010

dekleta
Kako so
videli svet?
Kdo je
glavni?
Sveto pismo
za otroke

2011

2011

2011

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne

pogrešljivo,

knjige

pomanjkljivo

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
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Božična
zgodba
Živali sveta
Vroči novi
svet

2011

2011

2012

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige

pomanjkljivo

420

1170

pogrešljivo

794

827

odlično

117

450

zelo dobro

257

277

dobro

55

67

pomanjkljivo

806

954

pogrešljivo

1543

2123

št. izposojenih

št. izposojenih

knjig v splošnih

knjig v vseh

knjižnicah od izida

knjižnicah od izida

knjige

knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

Velika
ilustrirana
otroška

2012

poučne
knjige

enciklopedija
Moj prvi
angleški
slikovni

2012

poučne
knjige

slovar
Božični
okraski in

2012

izdelki
Dinozavri

naslov

2012

leto
izida

poučne
knjige
poučne
knjige

žanr

oznaka v
Priročniku

Zgodbe iz
oddaljenega

2010

fantastika

odlično

635

748

2010

fantastika

zelo dobro

7768

8779

predmestja
Morska
pošast Narga
Gospodar
prekletstva.
Prvi del

5076 (97% celotne
2010

fantastika

dobro

izposoje knjig v

5223

vseh knjižnicah)
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Ledeni zmaj
Plamen

2010

fantastika

pomanjkljivo

6741

7351

2010

fantastika

pogrešljivo

7677

7888

2011

fantastika

odlično

1348

1370

2011

fantastika

zelo dobro

1154

1163

2011

fantastika

dobro

7101

7649

2011

fantastika

pomanjkljivo

876

888

2011

fantastika

pogrešljivo

934

950

2012

fantastika

odlično

1319

1439

2012

fantastika

odlično

720

756 (20%)

2012

fantastika

zelo dobro

1961

2072

2012

fantastika

dobro

270

350

2012

fantastika

pomanjkljivo

826

847

2012

fantastika

pogrešljivo

697

728

Vampirkin
dnevnik
[knj.1].
Prebujanje
Vreščji
mojster
Prekletstvo
krokarjev
Kruto
maščevanje
Gospodarja
senc
Smaragdni
atlas
Vojna pošasti:
tretja knjiga
trilogije Hrup
in kaos
Zgodbe iz
Zemljemorja
Vampirski
sestri. [1].
Najboljša
prijateljica
Kruto
maščevanje
Neutonjeno
dete
Vesoljski
lovec na glave
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naslov

Modrost
nilskih konjev
Lumpi iz 3. A
se ne dajo
Ogenj morskih
deklic

leto
izida

žanr

oznaka v
Priročniku

št. izposojenih

št. izposojenih

knjig v splošnih

knjig v vseh

knjižnicah od izida

knjižnicah od izida

knjige

knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

2010

zgodbice

odlično

559

1773

2010

zgodbice

zelo dobro

1432

2947

2010

zgodbice

dobro

3557

3584

2010

zgodbice

pomanjkljivo

195

199

2010

zgodbice

pogrešljivo

1209

2198

2012

zgodbice

odlično

559

644

2012

zgodbice

zelo dobro

1006

1076

2012

zgodbice

dobro

4086

4358

2012

Zgodbice

Pomanjkljivo

155

164

2012

zgodbice

pogrešljivo

118

119

Dogodivščine
vrtnih
prijateljev
Andersenove
pravljice
Ropotarna
Lumpi iz 4. A
se znajdejo
Mala
čarovnica Lili
in skrivnostni
duh iz
steklenice
Skrivnost
none
Genovefe
Jens in Julija
ali Alpska
zgodba
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naslov

Hribci
kremeniti
Vrtec pri
veseli kravi

leto
izida

žanr

oznaka iz
priročnika

2011

stripi

odlično

2011

stripi

zelo dobro

št. izposojenih

št. izposojenih

knjig v splošnih

knjig v vseh

knjižnicah od izida

knjižnicah od izida

knjige

knjige

do 20.11.2014

do 20.11.2014

191 – ponatis
knjige Hribci
3479

1963

3638
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Priloga 4: Zaloga izbranih knjig iz Priročnika v splošnih in vseh knjižnicah

naslov
Hugo Cabret
Prinčevsko
življenje
Na primer
Marjetka

naslov
Naročje
kamenčkov
Dirin, dirin,
duka

leto
izida

žanr

oznaka v

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročniku

splošnih knjižnicah

knjižnicah

2009

resničnost

odlično

196

238

2009

resničnost

zelo dobro

243

309

2009

resničnost

dobro

220

227

oznaka v

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročniku

splošnih knjižnicah

knjižnicah

leto
izida

žanr

2009

poezija

odlično

348

484

2009

poezija

zelo dobro

122

123

2009

poezija

dobro

38

40

oznaka v

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročniku

splošnih knjižnicah

knjižnicah

odlično

175

251

zelo dobro

156

176

dobro

191

228

odlično

172

210

Gospod
Baroda in
druge ljudske
pesmi

naslov

leto
izida

žanr

Kako sem
otrokom
razložil

2009

poučne
knjige

demokracijo
Knjiga o smrti
Izgubljeni
svetovi
Kje pa ti
živiš?

2009

2009

2010

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
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Rastline
Lolo postane
pesnik

2010

2010

100 stvari, ki
jih morate

2010

vedeti. Vreme
Skrivnosti
odraščanja za

2010

dekleta
Kako so
videli svet?
Kdo je
glavni?
Sveto pismo
za otroke
Zgodbe za
mlade
Živali sveta
Vroči novi
svet

2011

2011

2011

2011

2011

2012

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige

zelo dobro

213

240

dobro

213

236

pomanjkljivo

197

216

pogrešljivo

18

23

odlično

233

282

zelo dobro

170

183

dobro

45

52

pomanjkljivo

6

6

pogrešljivo

48

53

odlično

180

220

zelo dobro

72

90

dobro

142

147

pomanjkljivo

151

170

pogrešljivo

141

148

Velika
ilustrirana
otroška

2012

poučne
knjige

enciklopedija
Polomljeni
svinčniki
Lepo vedenje
v javnosti
Dinozavri

2012

2012

2012

poučne
knjige
poučne
knjige
poučne
knjige
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naslov

leto
izida

žanr

oznaka v

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročniku

splošnih knjižnicah

knjižnicah

Zgodbe iz
oddaljenega

2010

fantastika

odlično

217

250

2010

fantastika

zelo dobro

165

189

2010

fantastika

dobro

496

566

2010

fantastika

pomanjkljivo

220

252

2010

fantastika

pogrešljivo

248

272

2011

fantastika

odlično

195

200

2011

fantastika

zelo dobro

186

193

2011

fantastika

dobro

128

132

2011

fantastika

pomanjkljivo

91

93

2011

fantastika

pogrešljivo

111

113

2012

fantastika

odlično

203

232

2012

fantastika

odlično

199

219

2012

fantastika

zelo dobro

219

237

predmestja
Enderjeva
igra
Gospodar
prekletstva.
Prvi del
Ledeni zmaj
Plamen
Vampirkin
dnevnik
[knj.1].
Prebujanje
Vreščji
mojster
Prekletstvo
krokarjev
Ogenj nad
Lastovičjem
Gospodarja
senc
Smaragdni
atlas
Vojna pošasti:
tretja knjiga
trilogije Hrup
in kaos
Zgodbe iz
Zemljemorja
Potovalnik
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Kruto
maščevanje
Otok vračev
Vesoljski
lovec na glave

naslov
Modrost
nilskih konjev
Lumpi iz 3. A
se ne dajo

2012

fantastika

dobro

20

27

2012

fantastika

pomanjkljivo

10

11

2012

fantastika

pogrešljivo

74

75

oznaka v

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročniku

splošnih knjižnicah

knjižnicah

leto
izida

žanr

2010

zgodbice

odlično

267

299

2010

zgodbice

zelo dobro

207

232

2010

zgodbice

dobro

185

291

2010

zgodbice

pomanjkljivo

133

150

2010

zgodbice

pogrešljivo

232

243

2012

zgodbice

odlično

256

310

2012

zgodbice

zelo dobro

153

166

2012

zgodbice

dobro

226

262

2012

zgodbice

pomanjkljivo

73

75

2012

zgodbice

pogrešljivo

70

73

Ogenj
morskih
deklic
Dogodivščine
vrtnih
prijateljev
Andersenove
pravljice
Ropotarna
Lumpi iz 4. A
se znajdejo
Mala
čarovnica Lili
in skrivnostni
duh iz
steklenice
Skrivnost
none
Genovefe
Jens in Julija
ali Alpska
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zgodba

naslov
Hribci
kremeniti
Vrtec pri
veseli kravi

leto
izida

žanr

oznaka iz

zaloga knjig v

zaloga knjig v vseh

Priročnika

splošnih knjižnicah

knjižnicah

2011

stripi

odlično

199

222

2011

stripi

zelo dobro

241

284
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Spodaj podpisana Nina Kroflič izjavljam, da je magistrsko delo moje avtorsko delo ter da
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zakonodajo.

Nina Kroflič

V Ljubljani, 10. septembra 2015
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