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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil podrobno grafično analizirati knjižni katalog Ciciklub, ga
primerjati s konkurenčnimi katalogi in ponuditi morebitne izboljšave preloma. Ciciklub
je edini otroški katalog na slovenskem tržišču in je po naboru prodajnih izdelkov precej specifičen. Temu je prilagojen tudi prelom, ki je narejen tako, da je privlačen tudi
za otroke, ne samo za starše. V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na
oblikovne postavitve, tipografijo in barve. Predstavljena je tudi primerjava kataloga
Cicikluba z drugimi konkurenčnimi katalogi. V eksperimentalnem delu sem naredila
grafično analizo naslovne strani in tipičnih strani in na koncu predstavila tudi možne
izboljšave.
Ključne besede: grafična analiza, prelom, Ciciklub, tipografija, barve
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ABSTRACT
The main purpose of this diploma thesis was a detailed graphic analysis of the book
catalogue Ciciklub, its comparison to competitive catalogues and to make sugestions
concerning layout improvements. Ciciklub is the only book catalogue for children in
Slovenian market, and is very specific in terms of sales items. This is reflected in its
layout, which is attractive to children also, and not only to parents. In this thesis I focused on the layout design, typology and colours. I also made a comparison of Ciciklub
catalogue to other competitive catalogs. In the experimental part, I made a graphic
analysis of the front page and a few typical pages. In the end, I presented possible
improvements.

Key words: graphic analysis, page layout, Ciciklub, typography, colours
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UVOD

Ideja za diplomsko nalogo se je porodila predvsem iz želje in potrebe po analizi tipskih
strani kataloga Cicikluba z namenom optimizacije dela. Tipska stran predstavi osnovno
postavitev maket knjig, ki mora biti čim bolj učinkovita. V diplomski nalogi so predstavljene različne tipske strani kot pomoč oblikovalcem pri postavljanju kataloga (1).
Čeprav ima katalog Ciciklub dokaj dobro dodelane tipske strani in je pri prodaji
zelo uspešen, sem vseeno želela narediti primerjavo s konkurenčnimi katalogi. Ker
konkurenčnih knjižnih katalogov za otroke pri nas praktično ni, sem se pri drugih katalogih osredotočila na strani, kjer so predstavljene otroške knjige. Predvsem me je zanimalo, kako so knjige predstavljene ciljnemu kupcu: velikost maket, katere črkovne
družine so uporabljene, barve, posebni znaki in druge izpostavitve.
V diplomski nalogi je predstavljena tudi tipografija, ki se uporablja. Pojasnila sem, kako
z uporabo tipskih znakov in drugih stalnic podajamo najrazličnejše informacije (1).
Glede na to, da je katalog nedavno doživel prenovo, je diplomska naloga sestavljena
tako, da bo v pomoč oblikovalcem pri ustvarjanju kataloga.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
ZGODOVINA KATALOGA CICIKLUB

Po dvajsetih letih uspešnega delovanja knjižnega kluba Svet knjige je založba Mladinska knjiga leta 1995 ustanovila prvi knjižni klub, ki je bil namenjen mlajšim bralcem.
Poimenovali so ga Ciciklub, po vzoru že uveljavljene blagovne znamke Ciciban. Ciljna
publika so že takrat bili otroci do 10. leta starosti, in tako je še danes. Osnovni namen
otroškega knjižnega kluba je navajanje otrok na branje knjig in s tem zbuditi otrokovo
ljubezen do knjige. To je v časih elektronskih medijev še posebej pomembno, saj knjiga
otroka na nevsiljiv in prijeten način zabava, poučuje in usmerja v življenje. Raziskave kažejo, da se druženje s knjigo že v rosnem otroštvu obrestuje tudi pri uspehu v
šoli. Otroci, ki navežejo pristen stik s knjigo že v predšolskem obdobju, so v življenju
uspešnejši in bolj samozavestni, pri prebiranju knjig pa se močna čustvena vez med
otroki in starši ohranja in še okrepi (2).
V 21 letih delovanja je v Ciciklubu kupovalo knjige že več kot 85.000 članov, v tem
času pa so kupili že več kot 2 milijona knjig. V začetku je Ciciklub izhajal mesečno,
član kluba pa je moral opraviti 12 nakupov na leto. Slabe gospodarske in življenjske
razmere pa so privedle do upada članstva, zaradi česar je bilo treba spremeniti pogoje
poslovanja. Katalog Cicikluba sedaj izhaja štirikrat na leto, obvezni so le štirje letni
nakupi. S tem ukrepom je Ciciklub spet zaživel in število članov spet narašča (2). Trenutno je v klub vpisanih nekaj več kot 17.000 članov.
Člani kluba vsako četrtletje prejmejo brezplačen barvni katalog, v katerem je predstavljenih veliko knjig, iger, igrač in CD-jev. Katalog vsebuje tudi veliko drugih rubrik: beseda strokovnjaka, knjige za starše, družinski izleti, družinski recept, pravljične urice,
ugodnosti za člane, ustvarjalne delavnice ...
Ponudbo si je mogoče ogledati tudi na klubski spletni strani www.ciciklub.si.
Prvotna oblika kataloga je bila nekoliko drugačna, kot je sedaj. Format se je skozi leta
spreminjal in vsebina dopolnjevala. Dodajale so se nove rubrike in ukinjale stare, ki so
se čez čas spet vrnile. Katalog je bil že od vsega začetka tiskan v barvah, saj je vedno
vseboval veliko slikovnega materiala.
Prvotni format je bil 147 x 210 mm, katalog je obsegal 20 strani (Slika 1). Prva urednica
kataloga je bila Majda Saje, grafično ga je postavila Helena Skubic. Veliko ilustracij v
notranjosti je prispevala Jelka Reichman.
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Slika 1: Naslovnica prvega kataloga Cicikluba (3)

2.2

2.2.1

O TIPOGRAFIJI

Kaj je tipografija

»Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila.« (4). Ne ukvarja se zgolj s
pisavo kot črkovno družino, ampak je veda o oblikovanju besedila v celoti. Ukvarja
se z različnimi črkovnimi družinami in uporabo le-teh. V ta pojem sodi tudi izbor same
pisave in določanje njene velikosti, opredelitev medvrstičnega prostora in prostora
med črkami, načini poudarjanja in drugo (4).
Naloga tipografskega oblikovanja je, da skozi tipografsko kompozicijo čimbolj
učinkovito, berljivo in jasno posreduje želeno sporočilo morebitnemu bralcu. Ko vzamemo v roke določeno publikacijo, niti pomislimo ne na tipografijo, vendar je ta zelo
pomembna. S pisavo vplivamo na obliko in sporočilnost bolj kot s katerim koli drugim
vizualnim elementom. V tipografiji velja pravilo manj je več, saj lahko z njo poudarimo
ali popolnoma onemogočimo razumevanje sporočila. Tipografija namreč ustvarja in
gradi miselno okolje, v katerem se bralec nahaja in sprejema informacije (5).

2.2.2

Tipografska načela

Za dosego visoke učinkovitosti se mora vsak tipograf držati določenih načel. Osnove
teh spadajo k temeljem vizualne pismenosti in izhajajo iz likovne teorije. Osnovne zakonitosti dobre tipografije so (6):
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• ČITLJIVOST: Predstavlja prepoznavnost posamezne črke in je prvi pogoj za berljivo besedilo. Nekateri mediji so že po naravi podvrženi besedilu z manjšimi črkami,
zato je pravilen izbor tipografije ključen. Čitljivost je odvisna od površine notranjega
prostora črke. Pri zelo krepkih črkah se lahko zgodi, da debelina poteze zalije notranji
prostor in tako postane besedilo nečitljivo (Slika 2). Načeloma nam najboljšo čitljivost
nudijo pisave s serifi, saj ti pripomorejo k hitrejšemu povezovanju besed. Prav tako
lahko na čitljivost vpliva tudi nosilec (nekvaliteten papir, slab zaslon ...) (6).

Milibus dolupis acestibusant ea
nobiti di dis quid quis ma nost,
quiatem poTur? Tes quunt enest,
a quiducipsam ea volum aditat
eum hil imoloribus custisItabis?
Uc vicaucit adductabus
Myriad pro black, 10 t. e., obroba 0,3 t. e.

Milibus dolupis acestibusant ea nobiti di dis quid quis ma nost, quiatem
poEndandaestore sim ex es parupta
con cor magnatur? Olendiscium qui
utatet ea dem isqui vero et prorporest
pra volupta tecatur sit ent lam
Minion pro regular, 10 t. e.

Slika 2: Primer razlik v čitljivosti; linearna pisava z zalitim notranjim
prostorom je nečitljiva v primerjavi s pisavo s serifi iste velikosti.

• BERLJIVOST: Berljivo besedilo dobimo z optimalnim razmerjem med velikostjo črk,
prostora med njimi, medvrstičnega prostora, medstolpičnega prostora, širino stolpca
in naslonilom besedila (desno, sredinsko, levo, obojestransko). Dandanes nam veliko
tega olajšajo računalniški programi, ki jih uporabljamo za stavljenje besedila (6).
Rum dolupic ipiendic totatur
erumqua taeriti voluption prerio
ius, int que volest, cori desciet officto doluptia nim liqui si quiae vid
quis adita dolupic ipiendic totatur
erumqua taeriti voluption prerio
Minion pro regular, 10 t. e., razmik vrstic 10 t. e.,
zmanjšan prostor med črkami (-50),
obojestransko naslonilo

Rum dolupic ipiendic totatur
erumqua taeriti voluption
prerio ius, int que volest, cori
desciet officto doluptia nim
liqui si quiae vid quis adita
Minion pro regular, 10 t. e., razmik vrstic
12 t. e., levo naslonilo

Slika 3: Primer razlik v berljivosti: besedilni blok slabe berljivosti
v primerjavi z optimalnim.

• TIPOGRAFSKA MREŽA: Nam zagotavlja konstantna razmerja znotraj formata in
oblikovalcu olajša postavitev besedila in slikovnega materiala v estetsko strukturo.
Ima tudi funkcijo poravnave vrstic na obeh straneh lista (Slika 4). Število stolpcev lahko
‒ glede na tip publikacije (časopis, knjiga ...) ‒ spreminjamo. Pomemben faktor tipografske mreže so tudi robovi, ki omogočajo skladnost strani preko celotne publikacije
in urejeno okolje za učinkovito branje. Običajno v ta prazen prostor umestimo še paginacijo, naslove poglavij in različne opombe (6).
4

Slika 4: Tipografska mreža: besedilo se na obeh straneh
poravna po prednastavljeni mreži.

• HIERARHIJA in POUDARKI: Vsako besedilo je že vsebinsko razdeljeno na odstavke
ali poglavja, ki v postavitev vnašajo ponavljajoče elemente. Bralec se jih zato navadi in
tako lažje prepoznava hierarhijo tiskovine. Te elemente med sabo ločimo z različicami
pisav (pokončna, kurzivna), debelino reza črke (zelo svetle, navadne, polkrepke, krepke
... ) in s širino črke (zožena, razprta). Naslove lahko poudarimo s krepkimi črkami
različnih velikosti oziroma uporabimo drugo črkovno družino. Podčrtano besedilo se je
v zadnjem času uveljavilo kot označba za hiperpovezave, zato ga v navadnem besedilu skoraj ne uporabljamo več. S kurzivno pisavo največkrat poudarimo tujke, misli ali
besedo v tujem jeziku (Slika 5) (6).
GLAVNI NASLOV
Podnaslov
Odstavek 1 besedilo besedilo besedilo besedilo
besedilo besedilo besedilo tujka tujka besedilo
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo
Odstavek 2 besedilo besedilo besedilo besedilo
besedilo besedilo besedilo besedilo besedilo
besedilo besedilo besedilo besedilo hiperlink

Slika 5: Primer, kako ustvarimo hierarhijo besedila
z različnimi slogi pisave

• KONTRAST: Pri berljivosti je pomemben kontrast med ozadjem in besedilom. Kadar je premajhen, s težavo razbiramo znake, to pa v veliki meri vpliva na utrujenost
oči. Izogibamo se tudi močnim barvnim kontrastom, prav tako tudi črno-belemu kontrastu. Pri zaslonih to ublažimo z rahlo sivimi črkami, papir pa že sam po sebi težko
dosega popolno belino. Moteči so predvsem napisi na ozadja komplementarnih barv,
saj prihaja do navideznega migotanja besedila (Slika 6). Problematični so tudi napisi na
pisanih ozadjih (npr. na fotografiji) (6).
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Slika 6: Primera kontrasta s komplementarnima barvama
oziroma premajhen kontrast med ozadjem in besedilom

2.2.3

Izbira pravilne tipografije

Izbira pravilne črkovne vrste je prvi korak k prikazu želene informacije. Pri tem moramo
paziti, da je besedilo čitljivo, berljivo in da bralcu ne povzroča težav pri branju in razumevanju. Vsaka pisava, ki jo izberemo, bralcu poda določene informacije. Že s pravo izbiro pisave lahko opazovalcu nakažemo, kaj želimo, da stori. Določene tipografije
lahko ustvarijo posebne učinke in pritegnejo pozornost, so pa lahko nečitljive in težko
berljive. Tipografija, ki pritegne pozornost, vendar ni čitljiva, je napačno izbrana, razen
če osnovni namen tega ne opravičuje (5).

2.2.4

Vrste pisav

Pisave v grobem ločimo na linearne pisave in pisave s serifi (Slika 7).

E E
Linearna črka

Črka s serifom

Slika 7: Primer črke linearne pisave in pisave s serifi

• LINEARNE PISAVE : So brez serifov. Pretežno jih uporabljamo pri naslovih, pozicijskih geslih in sloganih. Ker so poteze bolj izčiščene, dajo napisu moderen izgled in jih
hitreje opazimo (Slika 8) (5).
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ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Century Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Berlin Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Verdana

Slika 8: Primeri linearnih pisav

• PISAVE S SERIFI: Serifi so različno dolge zaključne poteze na koncih črk (Slika 9). Pri
oblikovanju se največkrat uporabljajo za pisanje glavnega bloka besedila, saj so lažje
berljive. Prav serifi so tisti, ki pri pripomorejo, da črke lažje povežemo med seboj (5). Serifi so lahko različnih oblik: obli, oglati, trikotni, tanki, ostri, kljunasti, zaokroženi, ploščati
... (Slika 10) (7)

E

Slika 9: Serif, označen z rdečo barvo

X X X X
Zaokroženi serif
(Souvenir)

Klinasti serif
(Friz Quadrata)

Ploščati serif
(Rockwell)

Tanek serif
(Bodoni Book)

Slika 10: Primeri različnih serifov
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ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Cambria Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Courier New

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
abcdefghijklmnoprstuvz

Rockwell

Slika 11: Primeri pisav s serifi

2.2.5

Oblike pisav

Pisava je računalniški zapis nabora različnih črkovnih in nečrkovnih znakov. Ti znaki so
natančno določene oblike, ki se razlikuje po teži, slogu in velikosti. Pri izbiri tipografije
lahko poleg črkovne družine izbiramo še barvo črke in njene obrobe, slog, velikost,
razmik med vrsticami, širino in višino črk, velikost prostora med črkami, različno naslonilo besedila, nagnjenost črk in debelino reza (Slika 12) (6).

črkovna družina

velikost

različica pisave

dodatne možnosti pisave (nadpisano, podpisano, podčrtano ... )

razmik med
vrsticami

višina
črke

širina
črke

prostor med odmik od
nagnjenost
črkami
osnovne mreže črke

barva
črke

različna naslonila besedila

barva
obrobe črke

Slika 12: Izbiro pisav in njenih parametrov vršimo v orodni vrstici programa Adobe InDesign.

Poleg tega lahko besedilu priredimo še dodatne oblikovne lastnosti: vrtenje, deformiranje, oblivanje okoli slik in vstavljanje v prazne prostore različnih oblik (8).
m sim
Eheni temporu
nonsem
atur, quae nu
s eatia
no
re
quam dolo
quas siti
Vrtenje besedila za 5 stopinj

Eheni temporum
sim atur, quae num
nonsequam dolore nos eatia
Oblivanje besedila okoli objekta

Ommolore perissed
mosapit ut diEvenit qui blantur, si
Vstavljanje besedila v objekte različnih oblik

Slika 13: Nekatere dodatne oblikovne lastnosti besedila
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2.3

2.3.1

BARVE

Zakaj barve?

Barve so pripomoček, s katerim lahko posredujemo določene informacije, ne da bi pri
tem uporabili pisavo, like in druge grafične elemente. Samostojne barve ali njihove
kombinacije v ljudeh izzovejo čustva. Da bi sprožili želena čustva, je potrebno ustvariti
harmonijo, saj le tako jasno sporočimo neko misel oziroma dosežemo želeni odziv (5).
2.3.2

Barve na zaslonu

Na zaslonu se nam barve prikazujejo po tako imenovanem seštevalnem barvnem
sistemu RGB (Slika 14) (9). Sestavljajo ga tri osnovne svetlobe: rdeča (red), zelena
(green) in modra (blue). Vsaka vidna barva je predstavljena kot vsota teh treh svetlob.
Vsaka svetloba doda svoj delež barve, zato je vsota dveh ali treh svetlobnih snopov
svetlejša kot samo ena.
Vsaka izmed primarnih barv (rdeča, zelena, modra) zavzame v sistemu RGB vrednost
med 0 in 255. Če imamo pri vseh treh svetlobah vrednost 255, mi to vidimo kot belo
barvo, kadar pa imamo pri vseh treh vrednost 0, to zaznamo kot črno barvo (10). Z
mešanjem dveh primarnih barv dobimo sekundarne barve: cian, rumena, magenta (9).
Zaslon ima zmožnost prikazovanja veliko več barv, kot jih lahko proizvedejo izhodne
tiskarske naprave.

Slika 14: Barvni model RGB

2.3.3

Barve v tisku

Reprodukcijske naprave (tiskalnik, tiskarski stroj ...) imajo glede na funkcionalnost
zmožnost, da proizvedejo različno število barv. Temu pravimo barvni obseg naprave (5).
Ni treba poudarjati, da profesionalni tiskarski stroj proizvede neprimerno več barvnih
odtenkov kot barvni tiskalnik. Ko se barve z računalniškega zaslona prenesejo v tiskano obliko, se pretvarjajo iz enega barvnega sistema (RGB) v drugega (CMYK). V
tiskanih medijih operiramo z dvema barvnima modeloma: CMYK in Pantone (5).
9

Barvni model CMYK (slika 15) je sestavljen iz štirih osnovnih barv: cian (C), magenta
(M), rumena (Y) in črna (K). Sicer so osnovne le tri barve (cian, magenta in rumena),
črna pa omogoča boljši kontrast med barvami. Tudi tukaj dobimo z mešanjem dveh
primarnih barv sekundarne barve: rdeča, zelena in modra.

Slika 15: Barvni model CMYK

Barve Pantone v tiskarskem procesu uporabljamo, kadar želimo točno določen odtenek barve iz barvne lestvice Pantone (Slika 16). V tem primeru lahko pričakujemo,
da bo barva na natisnjeni publikaciji identična z določeno. Samo na ta način se lahko
zanesljivo izognemo odstopanjem od določenih barv. Kadar se v praksi uporablja barva Pantone, se največkrat doda kot tiskana peta barva poleg modela CMYK (5).

Slika 16: Barvna lestvica Pantone (11)

2.3.4

Učinek barv

Barve so pri grafičnem oblikovanju močno orodje, s katerim vzbudimo v uporabniku
čustven odziv. Če barvo pravilno uporabimo, imamo nadzor nad tem, kako bo barva
vplivala na opazovalca in s tem dosegla želeni odziv. Ni dovolj, da v izdelku uporabimo
neko barvo samo zato, ker se lepo ujema z drugimi elementi ali jo narekujejo modni
trendi. Izbiri barv in barvnih kombinacij moramo posvetiti veliko pozornosti (5).
Čustva so pri prodaji nekega izdelka glavni dejavnik odločanja. S pomočjo vizualnih
elementov lahko na opazovalca vplivamo v tej meri, da vzbudimo neko čustvo, ki bo
pospešilo prodajni učinek (5). S tem je naš cilj dosežen.
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2.3.5

Pomen posameznih barv v marketingu

•

RDEČA: Izstopa, vzbuja pozornost, nas vznemirja in nas sili v dejanja. Povezujemo
jo z ljubeznijo, ognjem, energijo, strastjo, jezo, nasiljem in drugimi močnimi čustvi. Uporabimo jo, kadar želimo takojšen odziv kupca, saj to barvo opazijo najhitreje (5, 12).

•

MODRA: Pomirja in ‒ nasprotno od rdeče ‒ upočasnjuje metabolizem, saj znižuje
stopnjo stresa. Je barva zaupanja in odgovornosti. Asociiramo jo z mirnostjo, urejenostjo, zvestobo, varnostjo in tudi žalostjo. Uporabimo jo, kadar hočemo v opazovalcu vzbuditi občutek zaupanja (5, 12).

•

RUMENA: Je barva sonca, uma, sreče. Simbolno jo povezujemo z energijo, zabavo,
humorjem, v negativni smeri tudi z izdajo in ljubosumjem. Ker odraža srečo in zabavo, je uporabna pri izpostavljanju izdelkov za otroke ali za zabavo (5, 12).

•

ZELENA: Nas prebuja, predstavlja harmonijo in rast. Odvisno od odtenka simbolizira
denar, svežino, zdravje ali upanje. Temnejši odtenki asociirajo bolj na materializem,
svetlejši pa predstavljajo svežino in prijaznost. Uporabimo jo, kadar želimo poudariti,
na primer, ljubezen do narave, saj predstavlja nov začetek in nam daje upanje (5, 12).

•

ČRNA: Je barva elegance, sofisticiranosti, formalnosti in ima izredno veliko moč.
Njena skrivnostnost v majhnih količinah pozitivno vpliva na samozavest. Priporočljivo
jo je uporabljati v kombinaciji s kako drugo barvo, saj tako izničimo njene negativne
lastnosti. S spretno uporabo črne barve bomo uporabnike spodbudili, da bodo naš
izdelek jemali resno. Veliko se uporablja za promoviranje razkošnih, elegantnih
izdelkov, saj daje vtis, da je izdelek dražji (5, 12).

•

BELA: Je barva čistosti, odprtosti, nedolžnosti. Nudi občutek miru, udobja,
brezmadežnosti, popolnosti in organiziranosti. Domišljiji pušča prosto pot, zato je
ena najbolj uporabljenih in priljubljenih barv. Sama po sebi je prazna in dolgočasna,
zato ne more nastopati samostojno. Ker ponazarja čistost in enostavnost, jo uporabljamo pri promoviranju visokotehnoloških izdelkov, zdravstvenih, kuhinjskih in tudi
poročnih izdelkov (12).

•

ORANŽNA: Je barva topline in veselja. Povezujemo jo z optimizmom, kreativnostjo, odprtostjo, ponuja čustveno moč, saj nas duhovno pomlajuje in vzdržuje motiviranost. Ker s svojim valovanjem stimulira tek, je zelo uporabna, kadar želimo
izpostaviti prehranske izdelke in vse, kar je s tem povezano (5, 12).
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•

2.4

VIJOLIČNA: Je barva spiritualnosti, domišljije, intuitivnosti in skrivnostnosti. Pomirja naša čustva in nam nudi duhovno razsvetljenje. Temnejše odtenke vijolične
povezujemo z ugledom, saj je bila vijolična v preteklosti barva plemstva. Tudi v poslovnem svetu se uporablja za promoviranje izdelkov visoke kakovosti. Prekomerna uporaba vijolične pa lahko pri nekaterih sproži potrtost ali občutek nerealnega,
zato jo raje uporabljamo v omejenem obsegu (12).

Makete knjig

Izraz »maketa« se v založniškem žargonu uporablja za vizualno tridimenzionalno
predstavitev knjige. V prodajnem katalogu je zelo pomembna vizualna predstavitev in
postavitev samih knjig. Včasih so knjige fotografirali, sedaj pa oblikovalci sami izdelujemo makete knjig, ki morajo biti v največji možni meri podobne izvirniku (1).
Naslovnice in notranjost knjig oblikujejo oblikovalci v likovno-tehničnem uredništvu,
kjer naredijo tako imenovane opreme knjig. Oprema obsega ovitek knjige z naslovnico
in hrbtom (1).
Za lepšo predstavitev je potrebno maketo oblikovati v tridimenzionalno sliko. Zaradi
različnih debelin in velikosti knjig so v Ciciklubu oblikovane različne predloge maket.
Narejene so na osnovi fotografiranih knjig, obdelane v programu Adobe Photoshop.
Ta omogoča oblikovanje v plasteh in dodajanje senc in odsevov, ki naredijo maketo
skoraj identično, kot je v resnici videti knjiga. Pri izdelavi sta pomembni natančnost in
pravilna izbira vnaprej pripravljene predloge maket. Raznovrstnost maket omogoča
najboljšo možno predstavitev knjige in bolj dinamično postavitev strani v katalogu. (1).
Imamo več različnih oblik maket, ki se delijo po načinu vezave. Najpogostejše tri so:
• trda vezava,
• mehka vezava,
• kartonka (1).
Glede na postavitev knjige pa uporabljamo zaprte in odprte makete.
Glede na postavitev knjig v prostoru poznamo frontalno maketo in makete, zamaknjene v levo ali desno (1).
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•

TRDA VEZAVA
ODSEV NA HRBTU

ODSEV ZGORAJ ZADAJ

ODSEV ZGORAJ SPREDAJ

SENCA OB STRANI
SPREDAJ
ODSEV
OB HRBTU

SENCA NA STRANEH
SVETEL ŽLEB

SENCA NA ZADNJI
PLATNICI

TEMEN ŽLEB

Slika 17: Trda vezava, frontalna maketa (13)

Slika 18: Trda vezava, levo orientirana maketa; desno orientirana maketa; razprta maketa,
ležeča maketa (14‒17)

Slika 19: Trda vezava: odprta maketa v perspektivi oziroma frontalno (13, 18)
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•

KARTONKA

Slika 20: Maketa kartonke (19)

•

BROŠIRANA KNJIGA

Slika 21: Maketa broširane knjige (20)

•

IGRAČA

Slika 22: Maketa igrače (21)
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3

PRAKTIČNI DEL

3.1

GRAFIČNA ANALIZA KONKURENČNIH KATALOGOV

Ciciklub je največji otroški knjižni klub v Sloveniji in tudi najbolj prepoznaven med ljudmi.
Med raziskovanjem trga smo odkrili še nekaj manjših knjižnih katalogov, ki knjige na
različne načine predstavljajo ciljni publiki. V raziskavo smo vključili kataloge v tiskani in
elektronski obliki. Tiskane izvode katalogov smo si pridobili na zadnjem 31. slovenskem
knjižnem sejmu, ki se je odvijal od 25. do 29. novembra 2015 v Cankarjevem domu.
Ali so konkurenčni katalogi prodajno uspešni ali ne, nismo raziskovali, usmerili smo se
izključno na grafično analizo. Zelo zanimive so izvirne ideje, ki smo jih pri tem zasledili.
V katalogih, ki so namenjeni za širšo populacijo smo se zaradi sicer premajhnega
števila vzorcev osredotočili samo na otroške strani.

3.1.1

Katalog Mlade sanje

Je katalog knjižnega kluba Sanje in vsebuje samo literaturo za otroke. Katalog je formata
105 x 148 mm in obsega 35 strani. Postavitev je čista, že nekoliko dolgočasna. Knjige so
razporejene po dve na stran, teža je sicer razporejena levo-desno, vendar primanjkuje
izvirnosti in razgibanosti (Slika 23).
Postavitev notranjih strani kataloga je enotna, izjemoma se pojavljajo ilustracije iz knjig.
Barvne podlage se ne uporabljajo, knjige kar nekako visijo na belem ozadju in tudi za
besedilo sta uporabljeni le dve barvi: črna in oranžna. Cena je sicer nedvoumno in
učinkovito izpostavljena v krožcu, vendar pogrešamo druge informacije o knjigi: število
strani, format, predstavitev posebnih lastnosti ... Moteče je, da se za predstavitev knjig
ne uporabljajo makete, ampak samo dvodimenzionalna slika naslovnice.

Slika 23: Tipska stran kataloga založbe Sanje (22)
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3.1.2

Katalog založbe Miš

Katalog je namenjen širši populaciji, ne samo otrokom. Format kataloga je 150 x 210
mm in obsega 60 strani. Postavitev kataloga je enotna, enostavna in čista. V zgornji
pasici je navedeno ime zbirke oziroma sklop in paginacija. Knjige so vedno razporejene ob notranjem robu, besedilo je levo ali desno poravnano s sliko knjige (Slika 24).
Tudi v tem katalogu ne uporabljajo maket knjig, temveč samo slike naslovnic. Naslovi
knjig so obarvani, barva sovpada z barvo zgornje pasice. Dodatne informacije (število
strani in cena) so dobro predstavljeni ob piktogramu, tako, da jih takoj zaznamo.

Slika 24: Tipska stran kataloga založbe Miš (23)

3.1.3

Katalog Založbe Pivec: za otroke

Katalog je formata 150 x 230 mm, obsega 22 strani in je razdeljen na poglavja, ki običajno
obsegajo le po dve strani. Na zgornji levi strani je naslov na barvni podlagi, ki se spreminja od poglavja do poglavja in daje ton celemu poglavju. Paginacija je umeščena na
zgornjo tretjino zunanjega roba strani. Knjige so predstavljene dvodimenzionalno in ne
uporabljajo maket. Na vrhu je naveden avtor in na veliko naslov knjige. Tematika knjige
je kar izdatno opisana, prav tako je dobro podana informacija o dimenziji in številu strani.
Cena je kot najpomembnejši element izpostavljena krepko in z večjo pisavo (Slika 25).

Slika 25: Tipska stran otroškega kataloga založbe Pivec (24)
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3.1.4

Katalog založbe Didakta

Katalog je formata 200 x 200 mm in obsega 40 strani. Je splošen, namenjen širši
populaciji, otrokom je namenjenih 13 strani.
Katalog je kar živahen in postavitev ni tako strogo uokvirjena. Posamezne knjige
in njihove predstavitve so od strani do strani zelo različno postavljene. Včasih so v
pokončnih stolpcih, včasih v vodoravnih vrsticah in spet drugič povsem nepričakovano
razporejene po celotni strani. Pravzaprav je postavitev na vsaki strani drugačna. Pojavljajo se tudi ilustracije iz notranjosti posameznih knjig, kar zelo popestri izgled kataloga
in ga naredi zanimivega. Naslovi so različnih barv, včasih se pojavi podnaslov in celo
slogan. Glavna poglavja so zapisana v širokih pasicah, barve se spreminjajo (Slika 26).
Stalnica v katalogu je paginacija v zgornji tretjini roba strani in informacija o naročilu
(internetni naslov in telefonska številka) v nogi strani. Novost, ki smo jo pri tem katalogu opazili, je, da cene niso zapisane ob opisih knjig, ampak so povzete v ceniku, ki
ga najdemo kot dodatno sredinsko stran kataloga. Ta je tiskan samo v črni barvi na
drugačen papir kot preostanek kataloga.
Katalog nas je prijetno presenetil. Strani so zelo živahne, barvne in niso enolične.
Vsaka stran deluje kot celota in se hkrati lepo povezuje s poglavjem. Pogrešali smo
samo raznolikost pri naboru pisav in mogoče kak prijazen obraz.

Slika 26: Tipska stran kataloga založbe Didakta (25)
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3.2
3.2.1

GRAFIČNA ANALIZA KATALOGA CICIKLUB
Osnovna postavitev

Trenutno je urednica kataloga Suzana Jeklic, ki z dolgoletnimi izkušnjami skrbi, da se
katalog še naprej razvija in bogati. Grafično katalog postavljata oblikovalki Polona Gorjan in Andreja Jevšjak, ki sta nedvomno vešči svojega dela. Pri katalogu sodelujejo še
drugi strokovni sodelavci: tekstopisci, fotografi, služba za oglasno trženje in drugi.
Katalog Ciciklub, kot ga poznamo danes, obstaja od lanskega aprila, ko je doživel
prenovo preloma. Že ko na hitro prelistamo katalog, vidimo, da je zelo premišljeno
in sistematično zasnovan. Obsega 40 strani, v notranjosti je razdeljen na 3 različne
sklope po starostnih kategorijah in še dodatna poglavja (igrače, glasba in video, knjige
za starše ...).
Format kataloga je 200 x 255 mm z dodatkom za porezavo 5 mm (Slika 27). Margine so
vnaprej določene in enotne za ves katalog (Slika 28). Znotraj njih je osnovni delovni prostor, kjer se morajo pojaviti vsi besedilni elementi, izven njih lahko postavljamo le ozadja.
Za natančno razporeditev elementov znotraj margin se uporabljajo stolpci, ki so nam
v veliko pomoč kot osnovna mreža za postavitev. Število stolpcev določamo glede na
število knjig, ki jih moramo predstaviti na strani, in se lahko spreminja.

Slika 27: Glavne nastavitve dokumenta v programu Adobe
InDesign: format strani in dodatek za porezavo

Slika 28: Nastavitve margin in števila
stolpcev v programu Adobe InDesign
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Delovno področje oblikovalca sta dve odprti strani, kar imenujemo dvostransko zrcalo.
Predstavlja osnovno oblikovno enoto kataloga in je razdeljeno na stolpce (Slika 29). Če
imamo 5-stolpično postavitev na eni strani zrcala, ni nujno, da je taka postavitev tipskih
strani tudi na drugi strani. Oblikovalec sam pretehta, katero tipsko stran bo uporabil, to
pa je odvisno predvsem od tega, koliko knjig mora predstaviti na eni strani dvostranskega zrcala. Različne tipske strani dajejo katalogu dinamičnost. Pomembno je, da
se izognemo nepravilni postavitvi, saj moramo upoštevati porezavo dokumenta in živi
rob, ki je v zgibu.
Rdeča barva: »bleed area«
ali dodatek za porezavo

Vijolična barva: »columns«
oziroma stolpci

Rožnata barva: »margins«
oziroma margina

Slika 29: Osnovno 5-stolpično zrcalo

Pri oblikovanju kataloga si pomagamo s programi za grafično pripravo. Mi uporabljamo
programe proizvajalca Adobe. Program InDesign omogoča prelom ‒ postavitev besedila in slikovnega materiala, Photoshop se uporablja za obdelavo bitnih slik, s programom Ilustrator pa oblikujemo vektorske grafike.
Ker govorimo o otroškem katalogu, si sicer pri oblikovanju lahko privoščimo nekoliko
več svobode, toda smernic celostne grafične podobe se vseeno moramo držati.
Ker je namen kataloga čim bolje predstaviti knjige, je potrebno narediti različne razporeditve le-teh na dvostranskem zrcalu.
Optimalno postavitev izberemo glede na število knjig, ki jih je potrebno predstaviti.
Več kot je stolpcev na strani, ožji so, s tem pa so tudi vrstice krajše in vsebujejo manj
informacij.

3.2.2

Logotip Cicikluba

Prvi logotip Cicikluba je oblikovala Jelka Reichman v sodelovanju s takratno urednico
Majdo Saje in oblikovalko Heleno Skubic.
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Logotip je grafično prenovo doživel aprila 2015, naredila pa jo je Polona Gorjan v sodelovanju z urednico Suzano Jeklic. Sedanja različica je z nežnimi barvami in zaobljenimi
robovi veliko bolj moderna od prejšnje (Slika 30).

Slika 30: Logotip Cicikluba pred zadnjo prenovo in po njej (26, 27)

3.2.3

Grafična analiza naslovnice

Prva, naslovna stran kataloga, je najpomembnejša, saj mora pritegniti pozornost opazovalca. Na njej je ilustracija ali fotografija otrok. Ilustracija je vzeta iz ene izmed knjig,
ki so v katalogu predstavljene kot novosti. Fotografije se odkupuje na portalu za odkup
visokoresolucijskih fotografij.
Na vrhu naslovnice je velik logotip Cicikluba, ki se hkrati uporablja tudi kot naslov kataloga in njegov razpoznavni znak. V spodnjem delu strani se pojavi barvna pasica, ki
izpostavi najpomembnejše akcije v katalogu (Slika 31).
in
1 novi član

Slika tipkovnice
je simbolična.

Za bodoče baletke – od prvih korakov
do plesa v rožnatem krilcu!

Redna cena cena 114,90 €

PRIDOBIL(A) SEM NOVEGA ČLANA

Lego duplo kocke
ŠTEVILSKI VLAK
Igrače, ki zabavajo in učijo!

Izpišite svoj priimek in ime,
naslov in člansko številko.

PRISTOPNICA ZA NOVEGA ČLANA

5
6

Ime izdelka
0 1 7

Cena

MALA BALETKA

*9,95 €

IGRALNE KARTE ENKA – BREZPLAČNO**

pa
Rok naku a
ust
21. avg

elektronska pošta*

1

Kos

*Ob nakupu s še eno knjigo 9,95 €

7
* Cena velja ob nakupu s še eno knjigo. ** Ob nakupu nad 25 € do 21. avgusta.

Izpišite svoj priimek in ime, naslov in člansko številko.

*Ob nakupu s še eno knjigo 7,95 €

izdan pri*

www.ciciklub.si

SMS-naročila: 041 611 996; naročila po telefonu: 01 241 34 12

Ko bom velika,
bom baletka!

www.ciciklub.si

MOJE NAROČILO 3/2015

Označite z znakom x, če v prihodnje ne želite več prejemati promocijskega gradiva.

3/2015 • julij, avgust, september

Poučna slikanica bo male baletke z zgodbo o Nini vpeljala v
svet baleta: od prvih plesnih korakov pa do odrskih desk. Ob
baletnih zgodbah o Labodjem jezeru, Trnuljčici in Hrestaču
boste izvedele še zanimive podatke in spoznale mnoge
baletne izraze. Knjigo in baletno krilce (za pas od 40 do
66 cm) boste prejele v lični darilni škatli. – Ilustrirala Clara
Suetens. 40 strani (25,5 x 25,5 cm), trda vezava. 3+
Št. knjige 519017
Cena 22,95 €
Klubska cena 18,35 €

*Neobvezni podatki

gsm*

številka veljavnega osebnega dokumenta in kraj izdaje*

Marianne Loibl
MALA BALETKA
knjiga + baletno krilce

Številka knjige

sorodstveno razmerje*

telefon*

izdan pri*

podpis zakonitega zastopnika

DA, želim, da moj otrok postane član/ica knjižnega kluba Cicikluba pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska 29, Ljubljana. S podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila
in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, ki so natisnjeni na hrbtni strani pristopnice.
datum

Dragi člani!
Uživajte
v poletnih
zgodbah in
pustolovščinah!

podpis zakonitega zastopnika

*Neobvezni podatki

MOJE NAROČILO 2/2015
Številka knjige
1 5 0
2

1

Označite z znakom x, če v prihodnje ne želite več prejemati promocijskega gradiva.

Ime izdelka
6

6 8

DARILO:
igralne karte ENKA
(stran 2)

Cena

LOKOMOTIVČKI: knjiga-postavljanka

3
4
5
6

pa
Rok nakuj
21. ma

*7,95 €

1

7
* Cena velja ob nakupu s še eno knjigo.

Izpišite svoj priimek in ime, naslov in člansko številko.

Kos

Uživajte v
jesenskih bar vah
in zabavnih
zgodbah!

Ne spreglejte posebnih ugodnosti tega kvartala!

Ciciklubov poletni bonbonček:
3 % POPUST
MALA BALETKA
s krilcem
priplačati
nakupu
učbenikov
in številko 01 241 34 12.
Kupnino poravnate
v enkratnem znesku po povzetju. Če želite
s kartico, prosimo,
pokličite na telefonsko
varstva40)
podatkov vas prosimo, da pošljete naročilnico
v zaprti ovojnici.zvezkov
Hvala.
samo 9,95 Zaradi
€ (stran
(stran 3)
delovnih
CK215_OVITEK.indd 1

Liki se iz knjige dobesedno
dvignejo, da pa odpeljejo, je
treba uporabiti le domišljijo
in čiha-puha, čiha-puha ...

SMS-naročila: 041 611 996; naročila po telefonu: 01 241 34 12

Ne spreglejte posebnih ugodnosti tega kvartala:
Kupnino poravnate v enkratnem znesku po povzetju. Če želite plačati s kartico, prosimo, pokličite na telefonsko številko 01 241 34 12.
Zaradi varstva podatkov vas prosimo, da pošljete naročilnico v zaprti ovojnici. Hvala.

CK315_OVITEK.indd 1

Vse najboljše!

Knjiga-postavljanka, v kateri se liki dvignejo iz knjige, je
primerna za prvo branje: ob zgodbi otroci še štejejo pakete na
peronu, ladje na morju ter odgovorijo na vprašanje: »Kakšne
barve sta krava in teliček?« – Ilustriral Peter Lawson. 10 strani
(23,5 x 25,5 cm), karton. 2+
Št. knjige 501668
Cena 14,95 €
Klubska cena 11,95 €

datum in leto rojstva zakonitega zastopnika

naslov zakonitega zastopnika

elektronska pošta*

DA, želim, da moj otrok postane član/ica knjižnega kluba Cicikluba pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska 29, Ljubljana. S podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila
in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, ki so natisnjeni na hrbtni strani pristopnice.
datum

4

praznuje
Catherine Schoolbred
LOKOMOTIVČKI

datum in leto rojstva

kraj

ime in priimek zakonitega zastopnika

sorodstveno razmerje*
gsm*

številka veljavnega osebnega dokumenta in kraj izdaje*

9

poštna številka

4/2015 • oktober, november, december

datum in leto rojstva zakonitega zastopnika

naslov zakonitega zastopnika
telefon*

3

Podpis:

priimek in ime novega člana/nove članice
ulica in hišna številka

Plesno krilo
imenujemo tudi tutu

kraj

ime in priimek zakonitega zastopnika

1 5 1
2

7 € popusta!

Klubska pravila: član/ica se obveže, da bo vsako četrtletje izbral/a vsaj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo, ki velja za redni nakup. Soudeležba pri poštnini je navedena v rednem katalogu. Če član/ica do
roka nakupa (21. februar, 21. maj, 21. avgust, 21. november) ne naroči ničesar, člana/članico pokličemo in mu/ji svetujemo. Članstvo traja najmanj dve leti. Poseben popust ob včlanitvi pripada članu/članici le
v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske dolžnosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Ostali pogoji poslovanja se nahajajo na hrbtni strani.

datum in leto rojstva

ulica in hišna številka
poštna številka

Zdaj samo

7,95 €*

Za nagrado sem si izbral(a):

Posredujem pristopno izjavo novega člana in uveljavljam posebni popust, ki mi pripada v primeru, da član, ki sem ga prijateljsko
pridobil/a, rednwo izpolnjuje vse svoje članske obveznosti do izteka članstva. V nasprotnem primeru bom izdelek s posebnim
popustom doplačal/a do redne cene. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da sem upravičen/a do izbrane nagrade,
vendar mi bo izročena šele potem, ko bo novi član opravil in poravnal vse obveznosti prvega nakupa.

Klubska pravila: član/ica se obveže, da bo vsako četrtletje izbral/a vsaj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo, ki velja za redni nakup. Soudeležba pri poštnini je navedena v rednem katalogu. Če član/ica do
roka nakupa (21. februar, 21. maj, 21. avgust, 21. november) ne naroči ničesar, člana/članico pokličemo in mu/ji svetujemo. Članstvo traja najmanj dve leti. Poseben popust ob včlanitvi pripada članu/članici
le v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske dolžnosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Darilo ob vpisu pošljemo, ko član, ki včlanjuje novega člana, opravi vsaj 2 nakupa
in je član 1 leto. Ostali pogoji poslovanja se nahajajo na hrbtni strani.
priimek in ime novega člana/nove članice

Prihranite kar 7 €!

Tomaž in prijatelji v knjigi-postavljanki!

PRIDOBIL(A) SEM NOVEGA ČLANA
bom prevzel(a) v klubskem centru (vpišite klubski center):
pošljite po pošti na moj naslov

13 € popusta!

Posredujem pristopno izjavo novega člana in uveljavljam posebni popust, ki mi pripada v primeru, da član, ki sem ga prijateljsko
pridobil/a, redno izpolnjuje vse svoje članske obveznosti do izteka članstva. V nasprotnem primeru bom izdelek s posebnim
popustom doplačal/a do redne cene. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da sem upravičen/a do izbrane nagrade,
vendar mi bo izročena šele potem, ko bo novi član opravil in poravnal vse obveznosti prvega nakupa. Novega člana lahko pridobi
le član Cicikluba, ki je član najmanj 1 leto in ima izpolnjene vse članske obveznosti!
Podpis:

Pomladni bonbonček

za
Odlična igrača
svet
prve korake v
a!
števil in računanj

Klubska cena 20 €!

Zdaj samo

9,95 €*

Za nagrado sem si izbral(a):
bom prevzel(a) v klubskem centru (vpišite klubski center):
pošljite po pošti na moj naslov

PRISTOPNICA ZA NOVEGA ČLANA

Prihranite kar 13 €!

www.ciciklub.si

Izpišite svoj priimek in ime,
naslov in člansko številko.

Poletni bonbonček

19,90€

Prihranite kar 95 €!

2/2015 • april, maj, junij

Samo

Pridobite novega člana in
TABLIČNI RAČUNALNIk s tipkovnico
bo vaš že za samo 19,90€!

6/17/15 8:45 AM

DARILO
koledar za leto 2016
(stran 4)

Ciciklubov jesenski bonbonček
NAJLEPŠE PRAVLJICE
samo 14,99 € (stran 5)

Oktobrska akcija
Enciklopedija VESOLJE:
kar 90 € prihranka! (stran 2–3)

CK415_naslovka.indd 2

DARILO:
igralne karte Maček Muri

LEGO:
novi kompleti kock za ustvarjalne

AKCIJA PUSTOLOVEC:
priročniki za radovedne

(stran 5)

(stran 31)

(stran 29)

9/14/15 4:25 PM

–30 %
3/17/15 9:14 AM

Slika 31: Primeri naslovne strani kataloga Ciciklub (27‒29).

3.2.4

Grafična analiza in sheme tipskih strani

Druga in tretja stran sta namenjeni posebni akciji sezone. Tu so izpostavljeni izdelki, za
katere so ponujene še posebno ugodne cene oziroma pogoji. Ti dve strani imata velik
pomen, saj kupca takoj aktivirata in ga spodbudita, da lista naprej (Slika 32).

20

Zimska akcija za spretne prstke - ustvarite svojo modno kolekcijo!
NE SPREGLEJTE!

Barvanje za urjenje
ročnih spretnosti

2 knjigi samo 9,96 €
3 knjige samo 12,96 €

Nalepke
Obleci
svojo manekenko!

Lepljenje nalepk
za spretne prstke
in zabavo

Usklajevanje
barvnih kombinacij
za piljenje okusa

Prosojnice

MANEKENKE in SUPERMODEL in TOPMODELI z nalepkami

SUPERMODELI in TOPMODELI

SUPERMODELI in TOPMODELI s šablonami

Obleci me: ČUDOVITI VILI in LJUBKI PRINCESKI

Deklice bodo ustvarile lastno modno kolekcijo! Dodane so nalepke oblačil, nakita in
modnih dodatkov, ki jih bodo prilepile za piko na i! Preizkusite se v barvanju z barvnikom
ali flomastri in izpilite svoj modni okus in slog! – Vsaka knjiga vsebuje: 3 strani črno-belih
predlog in barvnih nalepk, 24 strani (22 x 22 cm), vezano s špiralo. 4+

Prosojni list odtrgajte in s svinčnikom natančno povlecite po črtah izbranega vzorca, nato
list obrnite in položite na manekenko, s svinčnikom pa ponovno povlecite po črtah vzorca.
Sliko na koncu pobarvajte. – Ilustrirano. Vsaka knjiga vsebuje: 24 strani (22 x 22 cm), 8
prosojnih listov, mehka vezava. 4+

Izberite vzorec, nanj postavite šablono in obrišite s svinčnikom, nato ga izrežite in prilepite
na svojo najljubšo manekenko! Pobarvajte ali pa okrasite z barvnimi nalepkami. Vsaka
knjiga vsebuje: 3 strani šablon za oblačila (Črno-bele predloge), 1 stran z nalepkami, 8
listov z vzorci in 32 strani (17,5 x 30 cm), mehka vezava, vezano s špiralo. 4+

Če imate tudi vi doma ustvarjalno nadobudnico, bo nad knjigama zagotovo navdušena.
Priložene manekenke iz kartona bo lahko oblekla kot vilo ali princesko, pravljično lepe
obleke kombinirala z ujemajočimi se čevlji, krili in žezli, modnimi dodatki in frizurami.
Vsaka knjiga vsebuje: več kot 140 dodatkov, 32 strani (20,3 x 27,3 cm), mehka vezava. 4+

MANEKENKE Z NALEPKAMI
Št. 528604
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

SUPERMODELI Z NALEPKAMI
Št. 528588
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

2

TOPMODELI Z NALEPKAMI
Št. 528596
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

SUPERMODELI
Št. 521419
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

TOPMODELI
Št. 516948
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

SUPERMODELI S ŠABLONAMI
Št. 538603
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

TOPMODELI S ŠABLONAMI
Št. 538595
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

OBLECI ME: ČUDOVITI VILI
Št. 527382
Cena 9,95 €
Klubska cena 7,95 €

OBLECI ME: LJUBKI PRINCESKI
Št. 527390
Cena 9,95 €
Klubska cena 7,95 €

3

On
On nakupu
nakupu ene
ene knjige
knjige velja
velja klubska
klubska cena.
cena. Ob
Ob nakupu
nakupu 22 knjig
knjig hkrati
hkrati velja
velja akcijska
akcijska cena
cena 9,96
9,96 €,
€, ob
ob nakupu
nakupu 33 knjig
knjig hkrati
hkrati velja
velja akcijska
akcijska cena
cena 12,
12, 96
96 €.
€. Akcijske
Akcijske cene
cene ob
ob nakupu
nakupu 22 ali
ali 33 knjig
knjig hkrati
hkrati veljajo
veljajo za
za knjige
knjige ss strani
strani 22 in
in 3.
3.
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Slika 32: Druga in tretja stran kataloga sta posebni (26)

Četrta stran je namenjena tako imenovani izložbi, kjer vodja Cicikluba nagovori člane in
jih opozori na posebnosti in ugodnosti v katalogu. Ob desni strani so izpostavljene še
nekatere pomembne informacije, povezane s članstvom: zadnji datum za oddajo naročila
in srček zvestobe. Spodaj so predstavljeni še razlogi za članstvo v klubu (Slika 33).
NE SPREGLEJTE!

Novo leto, novi izzivi –
nove zgodbe
in pesmi!

DATUM,

ki ga ne smete
spregledati!

Dragi starši in ciciklubovci!
Po dnevu, polnem vragolij na snegu, se bo prav prijetno stisniti pod odejo in
ob skodelici vročega čaja in domačih piškotov prelistati knjigo pravljic ali pa se
podati na pot raziskovanja in odkrivanja novih svetov ...
Najprej vam v branje priporočam izbrane najknjige, ki jih boste lahko do 21.
februarja dobili še posebej ugodno:
• Štiri pisane kartonke Otrokove prve barve in besede in števila in živali
bodo očarale najmlajše ogledovalce knjig. Dobite jih za samo 16,60 € in
pri tem prihranite 7,20 € (stran 7).
• Kultni in noro zabavani Zverjasec vas bo tokrat navdušil tudi kot
animirani film. Komplet slikanice in DVD-ja bo vaš že za samo 13,70 €,
prihranili pa boste 6,25 € (stran 15)!
• Odgovore na večne otroške zakaje boste lahko skupaj s svojim cicibanom
poiskali v mali enciklopediji Povej mi, zakaj, ki bo kot najknjiga vaša za
17,45 €, pri nakupu pa boste prihranili 7,49 € (stran 23).

SRČEK ZVESTOBE
Prihranite že po enem letu članstva!
Poiščite znak za zvestobo ob knjigi v katalogu.
Dlje kot ste člani, večji je vaš prihranek!

Izberite pravo knjigo za svojega otroka!

Hudomušna slikanica o trmi in odraščanju Ne, ne bom! je Ciciklubov zimski
bonbonček: ob nakupu s še eno knjigo jo boste dobili za samo 7,95 €!

V pomoč pri izbiri knjige, igre ali igrače vam bodo
simboli ob knjigi. Preprosti znaki opozorjajo na
spretnosti, sposobnosti in dejavnosti, ki jih boste lahko
s knjigo, igro ali igračo še spodbudili pri svojem otroku:
pincetni prijem, kooordinacijo oko-roka, željo po znanju
in spoznavanju sveta, ustvarjalnost, domišljijo ...

Želim vam obilico zimske zabave na snežnih poljanah, obsijanih s soncem, in
še več zgodb, ki prižigajo iskrice sreče in veselja v otroških očeh!

NE SPREGLEJTE!

Do 10. januarja

BREZPLAČNA POŠTNINA

TUDI ZA
TUDI
ČLANE KNJIŽNEGA
ZA ČLANE
KLUBA: KNJIŽNEGA KLUBA:
Za vsakih 10Za
€ nakupa
vsakih
prejmete10
eno nalepko.
€ nakupa prejmete eno nalepko.
Ugodnosti lahko
Ugodnosti
koristite že s petimi
lahko
zbranimikoristite
nalepkami.
že s petimi zbranimi nalepkami.

Mačje udobje pri vas doma
–40 % Izbor
izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

Akcija traja do 29. 2. 2016

–40 %

Akcija traja do 29. 2. 2016
12/14/15 3:26 PM

Akcija traja do 29. 2. 2016

Slika 33:Več na www.Četrta
stran − izložba (30).
mladinska.com/zNakupiNaKup

Mačje udobje pri vas doma –40 %
Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

Mačje udobje pri vas doma

Mačje udobje pri vas doma
Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

Več na www.mladinska.com/zNakupiNaKup
Več na www.mladinska.com/zNakupiNaKup

CK116_4-5.indd 2

ZBIRAJTE
NALEPKE IN
PRIHRANITE

Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

© Mladinska
Mladinska knjiga
knjiga
©

Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
nalepkami na voljo 40 % ceneje.

ZBIRAJTE
NALEPKE IN
PRIHRANITE

Akcija traja do 29. 2. 2016

Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
nalepkami na voljo 40 % ceneje.

Ilustracije Jelke Reichman iz knjige Maček Muri Kajetana Koviča.

Ilustracije Jelke Reichman iz knjige Maček Muri Kajetana Koviča.

za vsa naročila prek interneta!

ww.mladinska.com/zNakupiNaKup

Tadeja Horvat Šiška, vodja programa
P. S.: Ne spreglejte! Na straneh 2–3 smo za nadobudne modne oblikovalke
pripravili akcijo knjig Supermodeli, Topmodeli in Manekenke s šablonami in
nalepkami: 2 dobite že za 9,96 €, 3 knjige za samo 12,96 €!

Vse materialne
materialne avtorske
avtorske pravice
pravice so
so last
last Mladinske
Mladinske knjige
knjige
Vse

Nedelja,

21.

Kupite lahko katero koli knjigo,
CD, DVD ali igračo iz kataloga,
februar
eno ali več. Do 21. februarja se
oglasite v Cicikotičku, pošljite
naročilnico po pošti, naročite po telefonu 01 241 34 12.
Vse poti naročanja so navedene na ovitku!

–40 %

agijnk aksnidalM ©

.ačivoK anatejaK iruM kečaM egijnk zi namhcieR ekleJ ejicartsulI

ZA ČLANE KNJIŽNEGA KLUBA:

egijnk eksnidalM tsal os ecivarp eksrotva enlairetam esV

0 € nakupa prejmete eno nalepko.
lahko koristite že s petimi zbranimi nalepkami.

Ugodnosti lahko koristite že s petimi zbranimi nalepkami.
Za vsakih 10 € nakupa prejmete eno nalepko.

ZBIRAJTE
NALEPKE IN
PRIHRANITE

PRIHRANITE
NALEPKE IN
ZBIRAJTE

Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
nalepkami na voljo 40 % ceneje.

nalepkami na voljo 40 % ceneje.
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh

Ilustracije Jelke Reichman iz knjige Maček Muri Kajetana Koviča.

Na peti strani je izpostavljeno darilo, ki ga član prejme ob hitrem nakupu, kar še dodatno pritegne pozornost kupca. Tu so včasih izpostavljene še ugodnosti, ki so jih člani
deležni pri partnerskih podjetjih (gledališča, trgovine ...), izidi nagradnih iger, darilo za
TUDI ZA ČLANE KNJIŽNEGAki
KLUBA: so povezane s članstvom v klubu (Slika 34).
nakup in morebitne druge informacije,
Pridobite NOVEGA ČLANA
in izberite ugodnost!
za vas samo

24 €

PRODAJNA
USPEŠNICA!

VEČNAMENSKI SKIRO GLIDER 3 v 1
Skiro Glider je primeren za otroke od 1. pa
vse do 5. leta starosti in do teže 20 kg. Višina
sedeža je 27 cm. Skiro je najprej poganjalec,
nato pa se prelevi v skiro. Odlično pripomore
k razvoju občutka za ravnotežje, koordinacije
in gibalnih sposobnosti! Za boljšo stabilizacijo
in oprijem so kolesa odebeljena, zasnova
vzmetenja je vgrajena. Samo v zeleni barvi. 1+
Št. 559740

in 1 novi član!

redna cena
99,00 €

NOVO
v klubu

Vaš prihranek 75 €!
Od poganjalčka
do pravega skiroja!

• Enostavno zlaganje.
• Nastavljivo krmilo iz aluminija: 62,2–70,5 cm

IZJEMNA UGODNOST ZA NOVEGA ČLANA:

Ilustracije Jelke Reichman iz knjige Maček Muri Kajetana Koviča.

TUDI ZA ČLANE KNJIŽNEGA KLUBA:
Za vsakih 10 € nakupa prejmete eno nalepko.
Ugodnosti lahko koristite že s petimi zbranimi nalepkami.

ZBIRAJTE
NALEPKE IN
PRIHRANITE

Mačje udobje pri vas doma
Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

Bogastvo živalskega sveta z vsega sveta,
ogrožene in redke vrste, njihov življenjski prostor, značilnosti in zanimivosti. – Barvne fotografije. 128 strani vel. formata, trda vezava. 6+
Št. knjige 530352 • Redna cena 24,94 €

DARILO
Ponudba velja do 21. februarja oz. do razprodaje zalog!
CK116_4-5.indd 3
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Akcija traja do 29. 2. 2016

Slika 34: Primer pete strani kataloga Ciciklub (30)

–40 %

ZBIRAJTE
NALEPKE IN
PRIHRANITE

namhcieR ekleJ ejicartsulI

Vse materialne avto

PRIHRANITE
NALEPKE IN
ZBIRAJTE
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nalepkami na voljo 40 % ceneje.
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh

Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
nalepkami na voljo 40 % ceneje.

Mačje udobje pri vas doma –40 %
Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

Ilustracije Jelke Reichman

agijnk aksnidalM ©

1€

Johnson’s baby šampon 100 ml

Akcija traja do 29. 2. 2016

otva enlairetam esV

ŽIVALSKI ATLAS
Za novega
člana samo

za vsak nakup nad 25 €

–40 %

Akcija traja do 29. 2. 2016

Več na www.mladinska.com/zNakupiNaKup

3. Skiro boste prejeli,
ko bo novi član
opravil prvi nakup.
Več o vpisu novega
člana si preberite na
www.ciciklub.si.

Mačje udobje pri vas doma

Več na www.mladinska.com/zNakupiNaKup

2. Prijateljem in sorodnikom
pomagajte izpolniti
pristopnico, ki jo najdete
na ovitku kataloga.
Pošljite jo na naslov Ciciklub,
Slovenska 29, Ljubljana.

Izbor izdelkov Maček Muri za družinsko crkljanje in uživanje

© Mladinska knjiga

Čudoviti izdelki Maček Muri: skodelica v dveh
motivih in v lični darilni embalaži, mehka velika
blazina in topla odeja (obe v dveh motivih)
ter knjiga Kako se vrtijo ure so vam z zbranimi
nalepkami na voljo 40 % ceneje.

1. Prijateljem in sorodnikom
predstavite ugodnosti:
Najboljši izbor otroških
knjig najbolj priznanih
slovenskih založb in vedno
najmanj 20 % ceneje!

Več na www.mladinska.com/zNakupiNaKup

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

3 KORAKI DO NAGRADE:

Sledi osrednji del kataloga. Poglavja so zasnovana po starosti otrok: knjige za polžke
(0‒3 let), knjige za veverice (3‒6 let) in knjige za sovice (6‒9 let). Vsako poglavje ima
svojo barvo in simbol živalice, tako da jih že na prvi pogled brez težav ločimo med
seboj (Slika 35).

NEGUJTE IN ZAVARUJTE
otrokovo nežno in občutljivo
kožo z izdelki Johnson’s baby!

0--3 let

Vsaki starostni skupini je namenjenih po 8 strani za predstavitev knjig. Najprej je na
eni celi strani predstavljena najknjiga za to starost. Predstavitev je ponavadi še dodatno podprta s fotografijami otrok, nasveti strokovnjaka, odlomki ali ilustracijami iz
knjige ali pa kar s fotografijo odprte knjige. Vsaka knjiga je predstavljena s krajšim
ali daljšim besedilom. Predstavljeni so avtor, naslov knjige, kratka vsebina knjige in
tehnični podatki. Tehnični podatki vsebujejo format, število strani, vrsto vezave, napisana je priporočena starost bralca, navedeni so ilustratorji in prevajalci ter klubska
šifra knjige. Najpomembnejši informaciji, to sta maloprodajna in klubska cena, sta s
krepkimi črkami poudarjeni spodaj.
NAJKNJIGA za polžke
Knjige za dojenčke!

NOVO
v klubu

Otrokove prve
BARVE + BESEDE + ŠTEVILA + ŽIVALI
Knjižice s prikupnimi barvnimi fotografijami malčkom predstavljajo živali,
sadja, števila in druge predmete, staršem pa ponujajo veliko možnosti za
stik in igro z otrokom. Medtem ko boste listali kartonke, bo vaš malček v
vašem naročju z začudenjem in veseljem opazoval fotografije in poslušal
vas glas. Ne bo dolgo, ko bo liste obračal tudi sam ... – Barvne fotografije.
4 x 12 strani (13,5 x 13,5 cm) iz kartonske pene. 6 mesecev+
Št. kompleta 560144
Cena 23,80 €
Kot najknjiga za polžke 17,85 €

PRIHRANEK

Do 21. februarja samo 16,60 €

pomaga pri osnovah in
razvoju pisanja in risanja

7,20 €

A

Prednosti knjige:

spodbujanje in razvijanje
ustvarjalnosti in domišljije

Ovčka je bela,
jabolka so dobra,
medo pa je moj
prijatelj!

VELIKE TISKANE ČRKE

spodbujanje radovednosti,
raziskovanja okolice in sveta

spodbujanje socialnega
razvoja, samozavesti

zvočna
knjiga

A

velike
tiskane črke

prelistajte
knjigo

CK116_6-7.indd 3
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Slika 35: Tipska stran, kjer je predstavljena najknjiga
za starostno stopnjo 0‒3 let (30).

Otvoritvene strani poglavij so tipske in so načeloma postavljene po prej določeni shemi.
Spreminjajo pa se vsebina in barve. (Slika 36).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maketa

slikovni material
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xx

Slika 36: Shema otvoritvene tipske
strani poglavja
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Na naslednjih sedmih straneh je nato predstavljenih več knjig za to starostno skupino. Novostim je posvečena večja pozornost in so predstavljene zgoraj ter z večjimi
maketami, dodane pa so tudi posebne oznake ‒ stalnice (npr. znak NOVO, ikone
o prednostih knjige ...). Celotna postavitev je odvisna od dimenzij in števila knjig, ki
morajo biti na strani predstavljene. Starejše knjige iz zaloge so predstavljene spodaj
na manjše (Slika 37).
0-

Ko zapoje zvonček v uri ...

Klasiki za lahko noč

ZNOVA

3

I:

v klubu

KI

LŽ

let

PO

POLŽK

NOVO
v klubu

OSTRŽEK + RDEČA KAPICA +
GRDI RAČEK + SNEGULJČICA
Kratke predelave štirih klasičnih pravljic bodo malčke seznanile z
najbolj znanimi zgodbami znamenitih bratov Grimm in Hansa Christiana Andersena. Barvite ilustracije in kratke zgodbe so kot nalašč
za večerno branje, saj boste imeli še dovolj časa za odgovore na vsa
vprašanja, ki vam jih bo zastavil vaš malček. – Barvne ilustracije. 4 x
20 strani (15 x 15 cm), karton, vatirane platnice. 18 mesecev+
Št. kompleta 536672
Cena 23,80 €

– 50 %

Akcijska cena 11,90 €

Otroci bodo s priljubljenim mačjim kronistom Murijem
pritiskali na tipke in prisluhnili šestim različnim zvokom.
Zaslišali bodo zvonček, ki zjutraj zbudi Murija, telefonski
zvonec, ki zazvoni pri Maci, pesmico, ki jo poje otroški
mačji zbor in tihe glasove muck, ki zadovoljno predejo v
spanju. Z velikimi tiskanimi črkami napisani verzi iz Murijeve
zgodbe pa bodo naredili prvi korake v čudoviti svet branja ...
Barvne ilustracije. 12 strani (23 x 26 cm), karton. 1+
Št. knjige 550376
Cena 19,95 €
Klubska cena 15,95 €

Prednosti knjige:

A

Prednosti knjige:

:0
--3 l e
t

Slovenska
uspešnica!

MAČEK MURI
Zvočna knjiga

VELIKE TISKANE ČRKE

Zgodbe v skrajšani obliki so zaradi svoje
dolžine primerne tudi za najmlajše!

Pred 40 leti je Kajetan Kovič
ustvaril mačka Murija ter v
slikanici svojo ustvarjalno
moč združil z našo priznano
ilustratorko Jelko Reichman.
Do zdaj je bilo prodanih že
več kot 50.000 izvodov slikanic!

USPEŠNICA!
ZNAM ŠOFIRATI!
Zvočna knjiga za mlade avtomobilske navdušence in aktivno
sodelovanje pri branju! Uporabite
volan, 6 gumbov in poslušajte 8
zvokov vozil. – Barvne fotografije.
12 strani, karton. 1+
Št. knjige 550582
Cena 16,95 €
Klubska cena 13,55 €

8

razvijanje in spodbujanje ročnomotoričnih spretnosti in otipa

Eric Hill
PIKIJEVE NAJLJUBŠE STVARI
+ PIKIJEV NAJLJUBŠI DAN

Moja prva knjiga s fotografijami ŽIVALI NA KMETIJI +
ŽIVALSKI MLADIČKI

Potipanka
PSIČKI + ŽIVALI NA KMETIJI
+ ŽIVALSKI MLADIČKI

Pod vsakim slikovnim zaznamkom so risbe in besede za
spletanje zgodb. – Avtorjeve ilustracije. 2 x 10 strani, karton. 1+
Št. kompleta 558841
Cena 17,90 €
Klubska cena 14,30 €

Fotografije bodo vašega malčka
pritegnile k ogledu in listanju.
Barvne fotografije. 2 x 38 strani,
karton, vatirane platnice. 1+
Št. kompleta 556274
Cena 19,90 €
Klubska cena 15,90 €

Otroci bodo s prstki raziskovali
teksture in božali kožuščke ...
Barvne fotografije. 3 x 10 strani,
karton. 1+
Št. kompleta 551416
Cena 23,85 €
Klubska cena 19,05 €

spodbujanje slušnih dražljajev in zaznav,
razvijanje usmerjenega poslušanja in posluha

spodbujanje vidnih
dražljajev, opazovanja

ABC

spoznavanje črk
in osnov branja

123

Moja prva knjižnica
BESEDE + ŽIVALI

NAJBOLJŠI PRIJATELJI
ZA VEDNO

12 knjižic s slikami živali in stvari,
hrane, iger, številk, ki vabijo k
ponavljanju besed in listanju.
Barvne fotografije. 12 x 8 strani z
zavihki (9 x 9 cm), karton. 1+
Št. kompleta 551457
Cena 19,90 €
Klubska cena 15,90 €

Pet kratkih zgodb iz pravljic o
Pepelki, Motovilki, Arieli, Zali in
Tiani spremlja 8 zvočnih gumbov.
Barvne Disneyjeve ilustracije. 22
strani vel. formata, karton. 2+
Št. knjige 550590
Cena 19,95 €
Klubska cena 15,95 €

spoznavanje števil
in osnov računanja

?

razvijanje
logičnega mišljenja

CK116_8-9.indd 2
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pomaga pri osnovah in
razvoju pisanja in risanja

Jelka Reichman
DOMAČE ŽIVALI SE
OGLAŠAJO • Zvočnica s
6 živalskimi glasovi
Čudovite barvne ilustracije Jelke
Reichman! 12 strani, karton. 6
mesecev+
Št. knjige 524918
Cena 12,95 €
Klubska cena 10,35 €
spodbujanje in razvijanje
ustvarjalnosti in domišljije

KAKO SE OGLAŠAJO ŽIVALI
Zvočna knjiga

Zvočna knjiga z zavihki
HELLO KITTY: IGRAJMO SE!

Otrok z ogledovanjem fotografij
in s pritiskanjem na tipke
spoznava glasove živali. – Barvne
fotografije in ilustracije. 12 strani,
karton. 1+
Št. knjige 385310
Cena 14,95 €
Klubska cena 11,95 €

Knjiga-igrača za razvoj ročnih in
motoričnih spretnosti in spodbujanje radovednosti! Barvne
ilustracije. 12 strani z zavihki in
10 zvočnih tipk, karton. 1+
Št. knjige 541656
Cena 14,95 €
A
Klubska cena 11,95 €

spodbujanje radovednosti,
raziskovanja okolice in sveta

spodbujanje socialnega
razvoja, samozavesti

zvočna
knjiga

A

Tomaž in prijatelji
LE KJE JE TOVOR?
Zvočna knjiga z zavihki
Zabavna zgodba spoznavanja
sosledja vzroka in posledice.
Ilustrirano. 16 strani, karton;
9 zvočnih gumbov. 1+
Št. knjige 529370
Cena 14,95 €
Klubska cena 11,95 €
velike
tiskane črke

CK116_8-9.indd 3

prelistajte
knjigo

9
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Slika 37: Tipske strani predstavitve knjig
za starostno stopnjo 0‒3 let (30).

Za postavitev imamo na voljo več osnovnih shem (Slika 38). Ponavadi se uporablja
petstolpično postavitev, redkeje uporabimo vertikalno postavitev, kjer je novost predstavljena vertikalno na dobri polovici strani, knjige iz zaloge pa so ob notranjem robu kataloga.
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Slika 38: Dve različni shemi postavitev tipskih strani:
horizontalno in vertikalno.

Katalog vsebuje še dodatna poglavja: igrače (Slika 39), glasba in video, beseda strokovnjaka, knjige za starše, družinski izlet, družinski recept, pravljične urice in ustvarjalne delavnice.
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Postavitev poglavja z igračami je podobna kot pri knjigah, le da je tukaj običajno več
novosti, ki so vse predstavljene na vrhu, stare zaloge pa so spodaj v tristolpični razporeditvi. Opisi proizvodov so pripeti zraven pripadajočih slik.
I GR

AČ

IG

E

RA

ČE

Po priljubljeni TV-oddaji

NOVO
v klubu

NOVO

MOJ DRAGI ZMORE
Družabna igra

v klubu

Ob igranju družabne igre Moj dragi
zmore se boste lahko tudi doma
zabavali ob spoznanjih, kaj in koliko
zmore vaš najdražji. Preizkusili se
boste v 100 različnih nalogah in
ugankah. Z odgovori na vprašanja
bosta s partnerjem dokazala, da sta
nepremagljiv par. Za 4 igralce ali
skupine.
Št. 550020
Klubska cena 22,50 €

NOVO
v klubu

V NAŠI HIŠI
Uredite hišo po svojem okusu! Ta ima štiri prostore, vsakega na svoji igralni
plošči. Za vsak posamezni prostor boste morali poiskati predmete, ki sodijo le
tja in jih pravilno razvrstiti. Predšolski otroci se z igro naučijo razvrščati stvari
po kategorijah in tako spoznavajo pojme, kot so oblačila, pohištvo, hrana ...
V kompletu 26 kosov predmetov in 2 figuri otrok. 3+
Št. 551085
Klubska cena 14,99 €

LADJA PIRATI
Sredi morja črna vihra, sredi vihre črn brod ... Pirate je od nekdaj obdajal pridih
pustolovščin in drznosti, zato ni nič čudnega, da navdušujejo tudi otroke. Zaigrajte
lastno verzijo Piratov s Karibov in se s to piratsko ladjo z utripajočimi lučmi, ki se celo
oglaša, podajte na pot okrog sveta! Ladja je dolga 27 cm, visoka pa 22 cm. 3+
Št. 551168
Klubska cena 12,90 €

AVTOPISTA
Zabavna igra za dva igralca in kot
nalašč za deževne popoldneve!
Za očke in fantičke ali za vse člane
družine, če le uživajo v tekmovanju z
dirkalniki! V kompletu boste prejeli 2
vozili, 2 karoseriji in 2 daljinca. Dolžina
sestavljene avtopiste je 228 cm, sestavite pa jo lahko v 3 različne oblike.
Velikost škatle: 54 cm x 35,5 cm. Za
delovanje potrebuje 4 baterije tipa C
1.5 V, ki niso priložene. 3+
Št. 551176
Klubska cena 24,90 €

UČIM SE BRATI
Preprosti idaktični pripomoček je namenjen učenju in utrjevanju
branja. Vsebuje 50 kartončkov s črkami, 100 kartončkov za vezavo
zlogov, besede in povedi ter preprosta besedila na kartončkih, s
katerimi otrok utrjuje branje in se pripravi na branje zahtevnejših,
a krajših besedil na bralnih kartončkih. Velike tiskane črke.
Velikost škatle 27 x 17 cm. 5+
Št. kompleta 547240
Klubska cena 28,90 €

NOVO
v klubu

USPEŠNICA!

LESENA ABECEDA
Odlična didaktična igrača za zgodnje opismenjevanje
predšolskih otrok, s katero se bodo otroci učili igraje!
V kompletu boste prejeli 1 stojalo z dvostranskimi lesenimi
črkami, sličicami in številkami ter uro s premakljivima
kazalcema. Abeceda je v celoti (okvir in kocke) izdelana iz
lesa. Vel. škatle: 3 x 30 x 37 cm. 3+
Št. 031526
Klubska cena 18,95 €

32

razvijanje in spodbujanje ročnomotoričnih spretnosti in otipa

GIOMAIS 3L: KORUZA ZA OBLIKOVANJE

IGRALNI MAGAZIN
50 IGER
V škatli je kar 50 iger za vso družino! Od lažjih, kot so
človek, ne jezi se in mlin, do bolj zahtevnih, kot so dama,
šah, igre s kartami ... Igranje družabnih iger razvija
komunikacijo in otroka navaja na razumevanje in sledenje
navodilom ter sodelovanje v igri in med soigralci. 3+
Št. 549113
Klubska cena 15,49 €

spodbujanje slušnih dražljajev in zaznav,
razvijanje usmerjenega poslušanja in posluha

spodbujanje vidnih
dražljajev, opazovanja

ABC

Barvne kosme lepite z vodo in na ta način sestavite živali,
hiše, vlake, drevesa ... Eko igra za otroke, s katero bodo urili
prstke, ustvarjalnost in domišljijo ter ustvarili prave umetnine bo pregnala marsikatero deževno popoldne. Kosmi
so izdelani iz koruzne osnove in obarvani z netoksičnimi
barvami. 3+
Št. 549303
Klubska cena 9,89 €
spoznavanje črk
in osnov branja

spoznavanje števil
in osnov računanja

123

?

PTIČJA VALILNICA

IGRE ČAROBNA PALICA

DINOZAVRI MECCANO

Sestavite in zlepite ptičjo valilnico in jo pobarvajte s
priloženimi barvami. Ptice vam bodo hvaležne tako pozimi
kot poleti! Odlična priprava na delo pri naravoslovju v šoli
ter urjenje v osredotočanju in vztrajnosti. Nagrada za delo
bo pogled na ptice, ki vas bodo obiskale! Vel. škatle: 30 x
20 x 4 cm. 5+
Št. 549139
Klubska cena 15,00 €

Čarobna palica, ki gre skozi laket, ki se poveča, zmanjša ali
lebdi v zraku. Začarali boste jajce, ki bo izginilo, ugotovili
število pik na kocki in poslali kovanec skozi kozarec! Set
vsebuje 1 čarobno palico, 1 podstavek za jajce, 1 jajce z
luknjico, 1 polovico jajca, 1 vrv, 4 kozarčke, 2 škatlici, 1 kocko,
1 podstavek, 3 trakove ter navodila za 20 čarovnij. 4+
Št. 549121
Klubska cena 15,49 €

Trije vladarji iz prazgodovine (2 x 20 in 1 x 40 delov) iz
upogljivih delov! Vsak dinozaver je unikaten, lahko pa jih po
navodilih združite v enega samega super dinozavra! Dele,
narejene iz na otip mehke in prijetne plastike, zdržujete s
priloženimi vijaki. Spodbudite otrokovo domišljijo, spretnost
njegovih prstov in ustvarjalnost! 5+
Št. kpl. 544650
Klubska cena 19,95 €

razvijanje
logičnega mišljenja
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pomaga pri osnovah in
razvoju pisanja in risanja

spodbujanje in razvijanje
ustvarjalnosti in domišljije

spodbujanje radovednosti,
raziskovanja okolice in sveta

spodbujanje socialnega
razvoja, samozavesti

A

zvočna
knjiga

velike
tiskane črke

prelistajte
knjigo
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Slika 39: Tipska stran namenjena igračam (26)

Sledita po ena stran namenjena glasbi in ena stran za video (Slika 40). Tu so predstavljeni CD-ji za otroke, risanke in otroški filmi. Shema ni določena, vendar se držimo
podobnih oblikovnih okvirjev kot na prejšnjih straneh: vedno novosti zgoraj na večje,
zaloga spodaj na manjše.

v klubu

Skupaj kar 20 čudovitih
pravljic: 5 Grimmovih (Rdeča
kapica, Sneguljičica ...), 5
Andersenovih (Palčica, Grdi
raček ...), 5 antičnih legend
(Dedal in Ikar, O zlatem runu
...) in 5 ljudskih (Čarobna
piščal, Mojca pokrajculja, O
treh grahkih ....). 3+
Št. kompleta 559070
Klubska cena 34,95 €

MAŠA IN MEDVED, 7–12
Prenova doma, Srečna
družinica, Dve sta
preveč, Srečno pot!, Super
junakinja, Zapleteni primer

NOVO
v klubu

6 DVD
6 CD

v klubu

NOVO

PLOČEVINKO
Bahaški, a po srcu dober vitez
Pločevinko na kraljevem turnirju
končno premaga arogantnega
in nadutega Princa Nobla. Mu
bo zdaj gospodična Zala končno
oprostila, da je v zameno za
zmagoslavni motor za svojega
konja zastavil njen šivalni stroj?
Sinhronizirano. 85 min. 3+
Št. DVD-ja 560060
Klubska cena 11,90 €

v klubu

24 novih dogodivščin in prigod
prikupne in priljubljene junakinje
Maše in njenega prijatelja
Medveda ter drugih gozdnih
prebivalcev. Sinhronizirano. 6 x
85 min. 3+
Št. kpl. 560425
Klubska cena 15,90 €

v klubu

NOVO

V snemalnem studiu bodo frendice snemale
največje svetovne hite! Sestavite studio in
na delo! Andrea, Olivia, Stephanie in druge
prijateljice vas že pričakujejo! Velikost škatle:
19 x 14 cm. 6+
Št. 560045
Klubska cena 14,99 €

39 kock in figur za domišljijsko
igro trgovine! Sestavite police
in nanje položite blago, na eno
od kock pa še blagajno. 2+
Št. 551390
Klubska cena 32,90 €

EO

NOVO

LEGO FRIENDS:
SNEMALNI STUDIO ZA ZVEZDNIKE

LEGO DUPLO
MOJA PRVA TRGOVINA

VID

NAJLEPŠE PRAVLJICE

NOVO

Ljubek, lahko sestavljiv
avtobus za najmlajše vozi
lego fantek. V kompletu so
kocke z natisnjenimi črkami
in risbami, ki bodo popestrile
sestavljanje in igro. Vel. škatle:
26 x 18,5 cm. 18 mesecev+
Št. 560037
Klubska cena 14,99 €

A,

NOVO

4 CD
LEGO DUPLO:
MOJ PRVI AVTOBUS

A

v klubu

SB

Zgodbe in pravljice, pesmi in filmi za otroke in vso družino!

Zaloga Lego
izdelkov je
omejena!

NOVO

GL

LEGO – najboljša zabava na svetu!

v klubu

Odlična sinhronizacija!
KNJIGA O DŽUNGLI
DŽUNGELSKI ROMPOMPOM

SPUŽI KVADRATNIK, 1 in 2
PESMICE O ŽIVALIH NA KMETIJI

PESMICE O GOZDNIH ŽIVALIH

10 pesmic o živalih pojejo priljubljeni
slovenski izvajalci (Čarovnik Grega, Melita
Osojnik, Romana Kranjčan ...): Na dvorišču,
Kokoška, Petelinček je na goro šel ... Na
zgoščenki boste našli še uganke, pobarvanke in zanimivosti o živalih. 2+
Št. CD-ja 560268
Klubska cena 12,90 €

10 poskočnih in priljubljenih pesmic:
Lisička je prav zvita zver in Čuk se je
oženil (Melita Osojnik), Jaz sem jež (Romana Krajnčan), Volk in Lisjak (Čarovnik
Grega), Veverica s Pokljuke (Andreja
Zupančič), Prijatelji (Mojca Robič) ... 2+
Št. CD-ja 558213
Klubska cena 12,90 €

Poznate Spužija in nejgovo
druščino? Oglejte si kar 12 norih
dogodivščin priljubljenega junaka z Nickelodeona, ki navdušuje
otroke: Ligenj na obisku, Preveč
računalnika, Patrik brez čepice,
Ananasova vročica, Neptunova
zabava ... 2 x 50 min. 4+
Št. kompleta 559575
Klubska cena 11,90 €

2 DVD

Medtem ko Mavgli in Mani uživata pri
bobnanju po deblih, se v džungli godi vse
mogoče. Tabaki obtiči v vodnjaku, Apu
se izgubi, nekaj sumljivega se dogaja v
Hladnih brlogih in Šir kan je odločen, da bo
našel Mavglija in ga povečerjal, še posebej
ker ve, da rompompom povzroča prav on.
Sinhronizirano. 60 min.
Št. DVD-ja 560359
Klubska cena 11,90 €

NOVO
v klubu

LEGO DUPLO GOZD: PARK
S kar 105-delnim kompletom
kock, figuric ljudi in živali se bo
vaš mali graditelj odlično zabaval ter s spretnimi prstki zgradil
most in ograde za živali, vozil
avto ... Za zabavno domišljijsko
igro! 2+
Št. 558338
Klubska cena 64,99 €

6 DVD

USPEŠNICA!

2 CD
LEGO DUPLO – VSE V ENEM
V zeleni škatli je 65 osnovnih delov
sistema Duplo za prve korake iz
sestavljanja! 18 mesecev+
Št. 549147
Klubska cena 29,99 €
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Janez Bitenc
MAVRICA

Pesmice Janeza Bitenca
KUŽA PAZI

50 otroških pesmic v klasičnih in 50 v
sodobnejših priredbah: Ciciban in potoček,
Mlinček, Vrtiljak, Tri muce, Hi, konjiček ... 1+
Št. kpl. 499079
Klubska cena 13,99 €

21 pesmic, ki jih otroci z vesljem prepevajo,
si ostrijo posluh: Žabja svatba, Ciciban in
potoček, Zajček dolgoušček, Kuža pazi ... 2+
Št. CD-ja 072546
Klubska cena 10,89 €

MALA MAŠA IN MEDVED:
Kako sta se spoznala, Medvedja pomlad, Prvi šolski
dan, Čimprej okrevaj, Dan za
pranje perila, Dober tek
Št. kpl. 556225
Klubska cena 15,90 €

Še več izdelkov poiščite na www.ciciklub.si in v vašem klubskem centru.

BACEK JON - FILM

ERAZEM IN POTEPUH

Ko se bacek Jon odloči, da si
bo vzel en dan samo zase in se
zabaval, naleti na kopico težav.
Sinhronizirano. 85 min. 3+
Št. DVD-ja 558114
Klubska cena 12,90 €

Zgodba o dečku siroti, ki si
za očeta izbere potepuha, saj
mu ta nudi največ ljubezni in
razumevanja ... 170 min.
Št. DVD-ja 497339
Klubska cena 12,90 €

KEKČEVE UKANE
V tretjem filmu o dečku z gorenjskih planin mladi junak iz rok
divjega lovca Bedanca rešuje kar
dva prijatelja! 79 min.
Št. DVD-ja 409250
Klubska cena 12,95 €

SREČNO KEKEC
Prvi slovenski barvni film po
literarni predlogi Po volčji sledi.
Kekec se spopade s Pehto, ki živi
odmaknjeno v gorah. 78 min.
Št. DVD-ja 402073
Klubska cena 12,95 €

Še več izdelkov poiščite na www.ciciklub.si in v vašem klubskem centru.
12/14/15 4:41 PM
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Slika 40: Tipska stran, namenjena glasbi in videu (30)

Naslednji poglavji sta namenjeni bolj vsej družini kot otroku samemu. Predstavljene so
knjige za starše z različnih področij. Na strani 37 so predstavljeni priročniki za starše,
stran 38 je namenjena ustvarjanju in razvijanju otrokovih tehničnih in umetniških spretnosti. Na tej strani najdemo predstavljeno knjigo s tega področja (Slika 41).
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NOVO
v klubu

LEGO IGRALNICA
Lego kocke so bile od nekdaj sinonim za ustvarjalno igro. In to so še
danes, čeprav z vsako škatlo kock prejmemo tudi navodila za sestavljanje.
Obudite ustvarjalnost teh domiselnih igrač s priročnikom, ki vam
ponuja več kot 500 popolnoma novih zamisli za zlaganje kock: sestavite
velikanovo kuhinjo, bitja in stvari iz resničnega in domišljijskega sveta,
počitniške razglednice in mozaike. Uporabite svoje Lego bogastvo, ki se
skriva v škatlah, ustvarjajte in se zabavajte! – Barvne fotografije. 200 str.
vel. formata, trda vezava.
Št. knjige 554436
Cena 29,95 €
SRČEK ZVESTOBE
Klubska cena 23,95 €
2. leto članstva 22,45 €
3. leto članstva 20,95 €
4. leto članstva 19,45 €
5. leto članstva 17,95 €

Urška Božič Križaj , Mojca Kurent
MINI JOGA IN MASAŽA

Dr. Korrel Kanoy
ČUSTVENA INTELIGENCA PRI OTROCIH
Kako vzgajati čuteče, odporne in čustveno
trdne otroke

Vpletite preproste jogijske vaje in položaje v svoj in
otrokov vsakdan in mu z dotikom sporočite, da je varen
in ljubljen. Z masažo in položaji omilimo tudi prebavne
težave in pomanjkanja spanja. Hkrati pa skrbimo za
razvoj prožnosti, moči, koordinacije in fine motorike.
Barvne fotografije. 192 str., poltrda vezava.
Št. knjige 554022
Cena 22,95 €
Klubska cena 18,35 €

Martine Lizambard
PALAČINKE + TORTICE NA PALČKAH
30 sladkih in slanih palačink od ajdovih z bolonjsko
omako do kanadskih z rdečim sadjem, od mini
palačink z bučkami do zelenih palačink z jogurtom in
meto ... Med 28 igrivimi torticami so bananine mucke
in levčki, zajčki iz cimetovih piškotov, čokoladne s
čilijem ... – Barvne fotografije. 2 x 64 str., trda vezava.
Št. kompleta 557496
Cena 19,90 €
Klubska cena 15,90 €

S knjigo se boste naučili, kako otroku pomagamo, da
izboljša učni uspeh in vedenje, se nauči čuječnosti,
se zmore vživeti v druge, postane samozavestnejši ...
Prevedla Jana Lavtižar. 280 str., trda vezava.
Št. knjige 560532
Cena 24,50 €
Klubska cena 19,60 €

ŽIRAFA
Orjakinja z dolgim vratom izstopa
v savani. Za najbolj suhe dele telesa
bodo najboljše kar 1x1 kocke.

S. Cave, C. Fertleman
IGRAJVA SE!

V. Baisch, B. Neumann
KNJIGA ZA OČETE

Annabel Karmel
100 najboljših prstolizov

Vsaka dejavnost v priročniku je
zasnovana v prid otrokovemu
razvoju. Priloženih je 12 sličic za
igro. – Barvne fotografije. 208 str.,
mehka vezava.
Št. knjige 550350
Cena 22,95 €
Klubska cena 18,35 €

Nedogmatična, polna humorja
in usmerjena v prakso – knjiga,
ki opogumlja ter navdušuje za
najlepšo nalogo v življenju! – 150
str., mehka vezava.
Št. knjige 556712
Cena 24,99 €
Klubska cena 19,95 €

100 receptov: sveže sadne ledene
lučke, ribje in zelenjavne palčke s
pomako, piščančja bedrca, zavitki
in kolački ... – Barvne fotografije
in risbe. 160 str., mehka vezava.
Št. knjige 554618
Cena 24,00 €
Klubska cena 19,20 €

Marie-Helene Place
ČRKE MONTESSORI

Jesper Juul
4 VREDNOTE, KI JIH DASTE
OTROKU ZA VSE ŽIVLJENJE
Enakovrednost, celovitost, pristnost in odgovornost v konkretnih
primerih. – Barvne ilustracije. 176
str., trda vezava.
Št. knjige 534156
Cena 24,94 €
Klubska cena 19,95 €

S peščenimi črkami do branj in
pisanja. – Barvne fotografije. Vel.
škatle 18,5 x 21,5 cm; 20 strani,
mehka vezava in 25 kartic s
peščenimi črkami (17 x 20 cm).
Št. knjige 544825
Cena 24,94 €
Klubska cena 19,95 €
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BRAHIOZAVER

PTIČ

Velikan iz jure ima sodkčast trup in stebrom podobne noge,
da nosijo dolg ukrivljen vrat, ki se dviga iz ramenskega
obroča in omogoča veličasten pregled nad okolico.

Oči, krila in kljun so vse, kar ta
ptiček potrebuje, da ga prepoznaš.
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NE SPREGLEJTE! Člani Cicikluba si lahko za nakup izberete tudi knjige in druge izdelke iz rednega programa knjižnega kluba Svet knjige.
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Slika 41: Stran s priročniki in stran, namenjena ustvarjanju (30)

Zadnja stran ovitka je podaljšana in se zgiba v sredino kataloga (Slika 42). Na njej so vsi
podatki za naročanje: kontakti, jamstvo kakovosti, naslovi klubskih centrov, naročilnice,
pogoji naročanja, morebitna darila ob naročilu in podobno.

UGODNOST ZA NOVEGA ČLANA

DA, želim, da moj otrok/varovanec postane član/ica oz., da sam postanem član/ica knjižnega kluba Ciciklub pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana. S svojim podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila in sem seznanjen s splošnimi pogoji. SPLOŠNI POGIJI: DA, želim
postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član otroškega knjižnega kluba Ciciklub pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29,
Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Član lahko uveljavlja vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti
člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti.Član bo vsako četrtletje do roka nakupa,
to je do 21. 2., 21. 5., 21. 8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo
v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti
zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti
zastopnik/solidarni porok. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa poravna
član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in
navadni pošti. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, soglašam z nakupom najknjige. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka izstavi račun,
ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku
najknjigo. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba
pred potekom dvoletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh
po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni
porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine, ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani
artikel se lahko vrne na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru
odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne
cene. Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let. Po oddaji izstopne izjave v pisni obliki se
članstvo zaključi konec naslednjega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko
v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu MKZ. Pisno odstopno izjavo je potrebno poslati po pošti
na naslov Mladinska knjiga Založba d d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne
izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti
zastopnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali
sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.
Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok s podpisom potrjuje, da je seznanjen s prodajno-plačilnimi (splošnimi) pogoji poslovanja in da je bil nanje
izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z
namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in za namen neposrednega trženja vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje. Navedene družbe lahko posredujejo podatke
druga drugi v uporabo. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/
solidarni porok lahko kadar koli pisno zahteva, da navedene družbe v roku 15 dni trajno ali začasno prenehajo uporabljati osebne podatke za namen
neposrednega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestijo. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije posamezna družba. V
primeru, da član nima poslovne sposobnosti, solidarni porok s podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev
člana in uporabo osebnih podatkov člana.
Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Davčna številka 61753181. Matična številka 5049130. TRR pri NLB, d. d., Ljubljana,
št.: 02922-0013116626. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

POTI DO KNJIGE
• PREPROSTO NAROČANJE

NAKUPOVANJE V VAŠEM CICIKOTIČKU

TELEFON

01 241 34 12

• Avtomatski telefonski odzivnik 24 ur na dan!
• Faks
• SMS-sporočila

01 241 34 00
01 241 33 45
041 611 996

vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure do 18. ure

Vpišite člansko številko ter kataloško številko izbranih izdelkov.

POŠTA

CICIKLUB, Slovenska 29, 1536 Ljubljana

Naročilnica je priložena katalogu! Stroške pošiljanja in poštnine si delita Ciciklub in član.
Soudeležba člana je 3,55 €. Stroške plačilnega prometa poravna član.

Nalepke

E-POŠTA

ciciklub@mkz.si

INTERNET

www.ciciklub.si

INFORMACIJE, OSKRBA KUPCEV, SVETOVANJE
TELEFON

01 241 34 14

vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure do 18. ure

01 241 34 19

• INFORMACIJE O KNJIGAH in delovanju kluba
vsak delovni dan, razen v soboto, od 8. ure do 18. ure

Lepljenje nalepk
za spretne prstke
in zabavo

Prosojnice

POŠTA

SUPERMODELI in TOPMODELI
Prosojni list odtrgajte in s svinčnikom natančno povlecite po črtah izbranega vzorca, nato
list obrnite in položite na manekenko, s svinčnikom pa ponovno povlecite po črtah vzorca.
Sliko na koncu pobarvajte. – Ilustrirano. Vsaka knjiga vsebuje: 24 strani (22 x 22 cm), 8
prosojnih listov, mehka vezava. 4+

SUPERMODELI
Št. 521419
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

TOPMODELI
Št. 516948
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

Hudomušna
slikanica o trmi!
NE, NE BOM!
Št. knjige 524942
Cena 16,95 €
Klubska cena 13,55 €

Zdaj samo

7,95 €*

priimek in ime novega člana/nove članice

NE S

Do

9 € popusta!

BR
P

datum in leto rojstva

ulica in hišna številka
poštna številka

za

kraj

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29

ime in priimek zakonitega zastopnika

1536 Ljubljana

telefon*

Marie-Isabelle Calllier
NE, NE BOM!

datum in leto rojstva zakonitega zastopnika

naslov zakonitega zastopnika

Ela je živahna deklica, ki rada pleše, se igra in čofota po lužah.
Zgodi pa se, da nikakor noče pospraviti za seboj! Povrh vsega
še zelo rada razmetava! Mamica je že čisto obupana, saj včasih
Ela postane pravi zmaj! A vse to se spremeni, ko Ela eno samo
noč prespi pri prijateljici Brini ... Zgodbica na nevsiljiv način
opisuje situacije in like, s katerimi se lahko otroci poistovetijo
in jih razumejo. – Ilustriral Annick Masson. 32 strani (22,5 x 23
cm), trda vezava. 2+
Št. knjige 524942
Cena 16,95 €
Klubska cena 13,55 €

sorodstveno razmerje*
gsm*

elektronska pošta*

številka veljavnega osebnega dokumenta in kraj izdaje*

izdan pri*

DA, želim, da moj otrok postane član/ica knjižnega kluba Cicikluba pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska 29, Ljubljana. S podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila
in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, ki so natisnjeni na hrbtni strani pristopnice.
datum

podpis zakonitega zastopnika

*Neobvezni podatki

MOJE NAROČILO 1/2016
Številka knjige

Označite z znakom x, če v prihodnje ne želite več prejemati promocijskega gradiva.

Cena

4
5
6

Kos

*7,95 €

pa
Rok naku rja
ua
21. febr

3

*Ob nakupu s še eno knjigo 7,95 €

SMS-naročila: 041 611 996; naročila po telefonu: 01 241 34 12

Ime izdelka

1 5 2 4 9 4 2 NE, NE BOM
2 D A R I L O JOHNSON'S ŠAMPON – BREZPLAČNO**

1

7
* Cena velja ob nakupu s še eno knjigo. ** Ob nakupu nad 25 € do 21. februarja.

Izpišite svoj priimek in ime, naslov in člansko številko.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29

Slikanica s
čudovitimi ilustracijami
dopolnjuje zgodbo o Eli,
ki najraje uporablja poved: »Ne, ne bom!«
In na kakšen način se da te male trmice
speljati na pravo pot? Morda bo dovolj
že ta prikupna zgodba ...

1536 Ljubljana

*Cena velja ob nakupu s še eno knjigo. Več na zadnji strani kataloga.

Kupnino poravnate v enkratnem znesku po povzetju. Če želite plačati s kartico, prosimo, pokličite na telefonsko številko 01 241 34 12.
Zaradi varstva podatkov vas prosimo, da pošljete naročilnico v zaprti ovojnici. Hvala.

On nakupu ene knjige velja klubska cena. Ob nakupu 2 knjig hkrati velja akcijska cena 9,96 €, ob nakupu 3 knjig hkrati velja akcijska cena 12, 96 €. Akcijske cene ob nakupu 2 ali 3 knjig hkrati veljajo za knjige s strani 2 in 3.
12/14/15 3:28 PM

12/14/15 4:49 PM

Ne

Da
Ka

2k
CK116_1

CK116_OVITEK_andreja.indd 1

Slika 42: Podaljšan ovitek je zgiban v notranjost kataloga (30)

Zadnja stran mora hkrati predstaviti tako imenovani zimski bombonček in delovati kot
zadnja stran kataloga, ki se zlije z naslovno stranjo. Neredko se zgodi, da imamo
na zadnji strani oglas zunanjega poslovnega partnerja (Slika 43). V tem primeru z oblikovanjem nimamo opraviti nič; oglas samo pravilno umestimo v mrežo.
svet
prve korake v
ja!
števil in računan

Izpišite svoj priimek in ime,
naslov in člansko številko.

Prihranite kar 7 9,90€
€!

Tomaž in prijatelji
v knjigi-postavljanki!
kar 55 €!
Prihranite
Izpišite svoj priimek in ime,
naslov in člansko številko.

Za nagrado sem si izbral(a):

Zdaj samo

7 € popusta!

PRISTOPNICA ZA NOVEGA ČLANA

Podpis:

Klubska pravila: član/ica se obveže, da bo vsako četrtletje izbral/a vsaj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo, ki velja za redni nakup. Soudeležba pri poštnini je navedena v rednem katalogu. Če član/ica do
roka nakupa (21. februar, 21. maj, 21. avgust, 21. november) ne naroči ničesar, člana/članico pokličemo in mu/ji svetujemo. Članstvo traja najmanj dve leti. Poseben popust ob včlanitvi pripada članu/članici le
v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske dolžnosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Ostali pogoji poslovanja se nahajajo na hrbtni strani.

9 € popusta!

priimek in ime novega člana/nove članice

datum in leto rojstva

poštna številka

Marie-Isabelle Calllier
NE, NE BOM!

ime in priimek zakonitega zastopnika

datum in leto rojstva zakonitega zastopnika

Ela je živahna deklica, ki rada pleše, se igra in čofota po lužah.
sorodstveno razmerje*
Zgodi pa se, da nikakor noče pospraviti za seboj!
Povrh vsega
še zelo rada razmetava! Mamica je že čisto obupana, saj včasih
gsm*
elektronska pošta*
Ela postane pravi zmaj! A vse to se spremeni, ko Ela eno samo
izdanBrini
pri* ... Zgodbica na nevsiljiv način
noč prespi pri prijateljici
opisuje situacije in like, s katerimi se lahko otroci poistovetijo
DA, želim, da moj otrok postane član/ica knjižnega kluba Cicikluba pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska 29, Ljubljana. S podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila
in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, ki so natisnjeni na hrbtni strani pristopnice. in jih razumejo. – Ilustriral Annick Masson. 32 strani (22,5 x 23
cm), trda vezava. 2+
Št. knjige
524942
datum
podpis zakonitega zastopnika
*Neobvezni
podatki
Označite z znakom x, če v prihodnje ne želite več prejemati promocijskega gradiva.
Cena 16,95 €
Klubska cena 13,55 €

kraj

ime in priimek zakonitega zastopnika

naslov zakonitega zastopnika

naslov zakonitega zastopnika
telefon*

številka veljavnega osebnega dokumenta in kraj izdaje*

številka veljavnega osebnega dokumenta in kraj izdaje*

MOJE NAROČILO 2/2015
Številka knjige
1

*Ob nakupu s še eno knjigo 7,95 €

SMS-naročila: 041 611 996; naročila po telefonu: 01 241 34 12

Ime izdelka
6

6 8

Cena

LOKOMOTIVČKI: knjiga-postavljanka

3
4
5
6

pa
Rok nakuj
21. ma

datum

elektronska pošta*

*Ob nakupu s še eno knjigo 7,95 €
izdan pri*

podpis zakonitega zastopnika

*Neobvezni podatki

Številka knjige
1 5 1
2 5 5
4
5
6

Ime izdelka

3

9 3

7

NAJLEPŠE PRAVLJICE

7

5 0

4

SVET JE KAKOR RINGARAJA, koledar za leto 2016 – BREZPLAČNO**

*9,95 €

pa
Rok naku ra
mb
21. nove

1

7

7

* Cena velja ob nakupu nad 20 €. ** Ob nakupu nad 25 € do 21. avgusta.

* Cena velja ob nakupu s še eno knjigo.

Izpišite svoj priimek in ime, naslov in člansko številko.

Izpišite svoj priimek in ime, naslov in člansko številko.

Slikanica s
čudovitimi ilustracijami
dopolnjuje zgodbo o Eli,
ki najraje uporablja poved: »Ne, ne bom!«
In na kakšen način se da te male trmice
speljati na pravo pot? Morda bo dovolj
Kupnino poravnate v enkratnem znesku po povzetju. Če želite plačati s kartico, prosimo, pokličite na telefonsko številko 01 241 34 12.
že ta prikupna zgodba ...

1

Zavarovalnica Triglav

DARILO:
igralne karte Maček Muri

LEGO:
novi kompleti kock za ustvarjalne

AKCIJA PUSTOLOVEC:
priročniki za radovedne

(stran 5)

(stran 31)

(stran 29)

tiskan_oglas_NZOM_200x255_pas_stevilke_ciciklub.indd 1

CK215_OVITEK.indd 1

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja akcijske prodaje nezgodnih zavarovanj otrok in mladine, ki poteka od 17. 8. do 31. 10. 2015 na
prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. in preko spletne strani triglav.si. 20 % popust za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi 3 ali več
akcijskih nezgodnih zavarovanj otrok in mladine preko interneta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si.

Uživajte v
jesenskih bar vah
in zabavnih
zgodbah!

Ne spreglejte posebnih ugodnosti tega kvartala!
Kupnino poravnate v enkratnem znesku po povzetju. Če želite plačati s kartico, prosimo, pokličite na telefonsko številko 01 241 34 12.
Zaradi varstva podatkov vas prosimo, da pošljete naročilnico v zaprti ovojnici. Hvala.

Zaradi varstva podatkov vas prosimo, da pošljete naročilnico v zaprti ovojnici. Hvala.

CK116_40.indd 1

2

Označite z znakom x, če v prihodnje ne želite več prejemati promocijskega gradiva.

Liki se iz knjige dobesedno
SMS-naročila:
611 996; naročilaje
po telefonu: 01 241 34 12
dvignejo,
da pa041odpeljejo,
treba uporabiti le domišljijo
Cena
Kos
in čiha-puha, čiha-puha ...

MOJE NAROČILO 4/2015

3
1

gsm*

DA, želim, da moj otrok postane član/ica knjižnega kluba Cicikluba pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska 29, Ljubljana. S podpisom potrjujem, da sprejemam članska pravila
in sem seznanjen/a s splošnimi pogoji, ki so natisnjeni na hrbtni strani pristopnice.

Kos

*7,95 €

Izkoristite ugodnosti:
Vse najboljše!
• Nezgoda komplet
• 20 % popusta za
veliko družino
• 10 % popusta na
sklenitev prek
spleta

in leto
Knjiga-postavljanka, v kateri se liki dvignejo izdatum
knjige,
je rojstva
primerna za prvo branje: ob zgodbi otroci še štejejo pakete na
peronu, ladje na morju ter odgovorijo na vprašanje: »Kakšne
barve sta krava in teliček?« – Ilustriral Peter Lawson. 10 strani
(23,5 x 25,5 cm), karton. 2+
datum in leto rojstva zakonitega zastopnika
Št. knjige 501668
Cena 14,95 €
sorodstveno razmerje*
Klubska cena 11,95 €

ulica in hišna številka

kraj

Nezgodno
zavarovanje
otrok za šolsko
leto 2015/2016

praznuje

Klubska pravila: član/ica se obveže, da bo vsako četrtletje izbral/a vsaj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo, ki velja za redni nakup. Soudeležba pri poštnini je navedena v rednem katalogu. Če član/ica do
roka nakupa (21. februar, 21. maj, 21. avgust, 21. november) ne naroči ničesar, člana/članico pokličemo in mu/ji svetujemo. Članstvo traja najmanj dve leti. Poseben popust ob včlanitvi pripada članu/članici
le v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske dolžnosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Darilo ob vpisu pošljemo, ko član, ki včlanjuje novega člana, opravi vsaj 2 nakupa
Catherine Schoolbred
in je član 1 leto. Ostali pogoji poslovanja se nahajajo na hrbtni strani.

telefon*

1 5 0
2

Posredujem pristopno izjavo novega člana in uveljavljam posebni popust, ki mi pripada v primeru, da član, ki sem ga prijateljsko
pridobil/a, redno izpolnjuje vse svoje članske obveznosti do izteka članstva. V nasprotnem primeru bom izdelek s posebnim
popustom doplačal/a do redne cene. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da sem upravičen/a do izbrane nagrade,
vendar mi bo izročena šele potem, ko bo novi član opravil in poravnal vse obveznosti prvega nakupa. Novega člana lahko pridobi
le član Cicikluba, ki je član najmanj 1 leto in ima izpolnjene vse članske obveznosti!
Podpis:

LOKOMOTIVČKI

priimek in ime novega člana/nove članice
ulica in hišna številka
poštna številka

7,95 €*

Za nagrado sem si izbral(a):

bom prevzel(a) v klubskem centru (vpišite klubski center):
pošljite po pošti na moj naslov

vendar mi bo izročena šele potem, ko bo novi član opravil in poravnal vse obveznosti prvega nakupa.

7,95 €*

Redna cena cena 64,99 €

PRIDOBIL(A) SEM NOVEGA ČLANA

bom prevzel(a) v klubskem centru (vpišite klubski center):
pošljite po pošti na moj naslov
Posredujem pristopno izjavo novega člana in uveljavljam posebni popust, ki mi pripada v primeru, da član, ki sem ga prijateljsko

pridobil/a, rednwo izpolnjuje vse svoje članske obveznosti do izteka članstva. V nasprotnem primeru bom izdelek s posebnim
Zdaj
samo
popustom
doplačal/a do redne cene. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da sem upravičen/a do izbrane nagrade,

PRISTOPNICA ZA NOVEGA ČLANA

Pas najprej
pripni 1 ,
nato še tesno
pričvrsti 2 .

in
1 novi član

bo vaš že za samo 9,90 €!

Hudomušna zgodba
PRIDOBIL(A) SEM NOVEGA ČLANA
o trmi in odraščanju
Klubska cena 20 €!

Samo

Pridobite novega člana in
Pomladni
bonbonček
LEGO DUPLO Gozd: Park

PRIHRANITE Odlična
KAR igrača
9 €!za

Igrače, ki zabavajo in učijo!

www.ciciklub.si

Lego duplo kocke
ZimskiŠTEVILSKI
bonbonček
VLAK

4/2015 • oktober, november, december

CK116_2-3.indd
2
CK116_OVITEK_andreja.indd
2

TOPMODELI Z NALEPKAMI
Št. 528596
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

9 € popusta!

Posredujem pristopno izjavo novega člana in uveljavljam posebni popust, ki mi pripada v primeru, da član, ki sem ga prijateljsko
pridobil/a, redno izpolnjuje vse svoje članske obveznosti do izteka članstva. V nasprotnem primeru bom izdelek s posebnim
popustom doplačal/a do redne cene. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da sem upravičen/a do izbrane nagrade,
vendar mi bo izročena šele potem, ko bo novi član opravil in poravnal vse obveznosti prvega nakupa. Novega člana lahko pridobi
le član Cicikluba, ki je član najmanj 1 leto in ima izpolnjene vse članske obveznosti!
Podpis:

PRISTOPNICA ZA NOVEGA ČLANA

Poštnina
plačana.
Pog. št.
277/1/S

7,95 €*

Katalog za člane otroškega knjižnega kluba CICIKLUB. Številka 204, 1. 1. 2016. Izhaja četrtletno. Trženje oglasnega prostora Monika Povšič, telefon 01 307 80 08. Fotografije, razen kjer to ni posebej navedeno: arhiv MKZ, Luka
Gorjup, Shutterstock. Izdaja Mladinska knjiga Založba d. d. Ljubljana, Slovenska c. 29. Vodja prodaje poti Klubi Gregor Medved. Urednica Suzana Jeklic; oblikovanje in tehnična ureditev Polona Gorjan, Andreja Jevšjak, Helena
Kostanjevec. Izvršna direktorica področja Prodaja Polona Stepišnik. Predsednik uprave Peter Tomšič. Tiska Set d.o.o, Ljubljana-Polje. Za člane brezplačno. Poštnina plačana pri pošti 1102. K prodajnim cenam je priračunan davek
na dodano vrednost. Dve knjigi (ali več) v kompletu z eno številko in eno ceno za člane veljata za eno knjigo. Soudeležba člana pri poštnini je 3,55 €. Slike knjig in izdelkov v katalogu so simbolične. Cene, pogoji, posebne ponudbe
v katalogu prejšnjega meseca ne veljajo več. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih in drugih napak v katalogu napačno navedeni. Ponudba velja do prodaje zalog.
Naročeno Ciciklub pošlje po pošti v 8 delovnih dneh po prejemu naročila. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok plača v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita Ciciklub in član oz. zakoniti zastopnik/solidarni
porok, soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa poravna član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok. Rok za reklamacijo je dva meseca od dneva, ko je bila napaka
odkrita. MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov Ciciklub@mkz.si ter pisno na naslov
Mladinska knjiga Založba d .d., Ciciklub, Slovenska 29,1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku
MKZ omogočiti, da stvar pregleda. Rok za odstop od posameznega naročila je 15 dni po prejemu pošiljke. MKZ je potrebno obvestiti o odstopu od naročila, in prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko
vrniti v 14 dneh po sporočilu na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega
odstopa od pogodbe in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni vrnila vsa prejeta plačila na osebni račun. Pravice do odstopa od pogodbe ni pri nakupu
avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat. ID številka za DDV: SI61753181. Matična številka 5049130. TRR pri NLB d.d Ljubljana 02922-0013116626. Družba je vpisana v register pri okrožnem sodišču
v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital je 5.141.149,22 €. © Mladinska knjiga. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

bom prevzel(a) v klubskem centru (vpišite klubski center):
pošljite po pošti na moj naslov

www.ciciklub.si

2

SUPERMODELI Z NALEPKAMI
Št. 528588
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

www.ciciklub.si/klubi

Za nagrado sem si izbral(a):

Klubska pravila: član/ica se obveže, da bo vsako četrtletje izbral/a vsaj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo, ki velja za redni nakup. Soudeležba pri poštnini je navedena v rednem katalogu. Če član/ica do
roka nakupa (21. februar, 21. maj, 21. avgust, 21. november) ne naroči ničesar, člana/članico pokličemo in mu/ji svetujemo. Članstvo traja najmanj dve leti. Poseben popust ob včlanitvi pripada članu/članici
le v primeru, da redno izpolnjuje vse svoje članske dolžnosti in da ne izstopi iz knjižnega kluba pred potekom dvoletnega roka. Darilo ob vpisu pošljemo, ko član, ki včlanjuje novega člana, opravi vsaj 2 nakupa
in je član 1 leto. Ostali pogoji poslovanja se nahajajo na hrbtni strani.

Zimski bonbonček
Zdaj samo

PRIHRANITE KAR 9 €!

Hudomušna zgodba
o trmi in odraščanju

Redna cena cena 99,00 €

PRIDOBIL(A) SEM NOVEGA ČLANA

Izpišite svoj priimek in ime,
naslov in člansko številko.

2/2015 • april, maj, junij

MANEKENKE Z NALEPKAMI
Št. 528604
Cena 6,95 €
Klubska cena 5,56 €

ciciklub@mkz.si

ODPIRALNI ČASI KLUBOV

MANEKENKE in SUPERMODEL in TOPMODELI z nalepkami
Deklice bodo ustvarile lastno modno kolekcijo! Dodane so nalepke oblačil, nakita in
modnih dodatkov, ki jih bodo prilepile za piko na i! Preizkusite se v barvanju z barvnikom
ali flomastri in izpilite svoj modni okus in slog! – Vsaka knjiga vsebuje: 3 strani črno-belih
predlog in barvnih nalepk, 24 strani (22 x 22 cm), vezano s špiralo. 4+

1000 Ljubljana, Kongresni trg 8; tel.: 01 230 09 10
1000 Ljubljana, Šmartinska 152: BTC, dvorana A;
tel.: 01 520 81 56
1230 Domžale, Ul. Nikola Tesla 19; tel.: 01 721 88 08
1420 Trbovlje, Cesta 1. junija 15; tel.: 03 563 38 70
2000 Maribor, Ulica 10. oktobra 4; tel.: 02 234 31 18
2250 Ptuj, Novi trg 4; tel.: 02 749 21 36
2310 Slovenska Bistrica, Žolgarjeva 12; tel.: 02 805 01 43
2380 Slovenj Gradec, Glavni trg 8; tel.: 02 881 22 86
3000 Celje, Stanetova 3; tel.: 03 428 52 54
3210 Slovenske Konjice, Mestni trg 16; tel.: 03 759 01 74
3320 Velenje, Šaleška 19 a; tel.: 03 898 32 78
4000 Kranj, Cesta 1. maja 77: Qlandia; tel.: 04 201 58 44
5000 Nova Gorica, Rejčeva 12; tel.: 05 338 42 35
5270 Ajdovščina, Goriška cesta 20 a; 05 367 10 52
5280 Idrija, Lapajnetova 19; tel.: 05 377 12 42
6000 Koper, Pristaniška 5; tel.: 05 663 38 81
6230 Postojna, Tržaška 7; tel.: 05 726 47 30
6250 Ilirska Bistrica, Trg Maršala Tita 4; tel. 05 710 06 95
8000 Novo mesto, Glavni trg 9; tel.: 07 393 11 63
8250 Brežice, Cesta prvih borcev 7; tel.: 07 496 50 56
9000 Murska Sobota, Štefana Kovača 43: Maximus;
tel.: 02 530 88 54
9020 Celovec/Klagenfurt, Viktringer Ring 26;
tel.: 0463 565 15 17

© Mladinska knjiga. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

NAKUP BREZ TVEGANJA! Če z izbrano knjigo ne boste
popolnoma zadovoljni, nam jo lahko vrnete v 15 dneh od nakupa.

Prihranite kar 75€!

Poštnina
plačana.
Pog. št.
277/1/S

DA, naročam knjigo ŽIVALSKI ATLAS za SAMO 1 €. Knjigo mi pošljite po pošti.
Podpis starša ali skrbnika novega člana:

Prosimo vas, da pri naročanju vedno navedete svojo člansko
številko in svoj naslov.

Zimski bonbonček

in
1 novi član

12/18/15 2:39 PM

CK415_OVITEK.indd 1

Slika 43: Primeri zadnjih strani (28‒30)

www.ciciklub.si

Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali ter
se z vami pogovorili o posamezni knjigi oz. nakupu!

Johnson's šampon za otroke.

Samo

24 €

Pridobite novega člana in
večnamenski skiro GLIDER 3 v 1
bo vaš že za samo 24 €!

Do 10. januarja BREZPLAČNA POŠTNINA
za vsa internetna naročila iz rednega
programa na www.ciciklub.si

1/2016 • januar, februar, marec

BREZPLAČNO ob nakupu
nad 25 € do 21. februarja:

Vse knjige v Ciciklubovi ponudbi
SO NAJMANJ 20 % CENEJŠE
KOT V KNJIGARNAH.
Če bi za kakšno od njih v enaki
obliki drugje plačali manj, vam
bomo razliko v ceni upoštevali
pri naslednjem nakupu.

© Mladinska knjiga. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

Barvanje za urjenje
ročnih spretnosti

NE SPREGLEJTE!

DARILO!

•

kakovosti in zadovoljstva
Zimska akcija za spretne prstke - ustvarite svojo Jamstvo
modno
kolekcijo!

DARILO
koledar za leto 2016

–30 %

(stran 4)

Ciciklubov jesenski bonbonček
NAJLEPŠE PRAVLJICE
samo 14,99 € (stran 5)

Oktobrska akcija
Enciklopedija VESOLJE:
kar 90 € prihranka! (stran 2–3)

4.9.2015 15:09:08

3/17/15 9:14 AM

CK415_naslovka.indd 2

9/14/15 4:25
5:50 PM
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3.2.5

Tipografija v katalogu

Tipografija vpliva na obliko in sporočilnost besedila. Najboljša velikost pisave je tista,
pri kateri je sporočilo najbolj berljivo. Izbira pisave je odvisna od namena, za katerega
se uporablja. Ker črke potrebujejo svoj življenjski prostor, tako kot vsak element, je
pri uporabi pisave potrebno upoštevati tudi prazen prostor okoli besedila. Pri jasnosti
sporočila je zelo pomembna tudi hierarhija besedila. Besedila, ki imajo najpomembnejšo
vlogo, morajo biti napisana z večjimi in barvno bolj udarnimi črkami. Manj pomembno
besedilo pa je lahko nekoliko manj opazno. Najpomembnejše informacije (cena) so še
posebej izpostavljene s krepkimi črkami, in zato izstopajo.
V katalogu Cicikluba se uporabljajo tri glavne črkovne družine: Myriad pro (Slika 44),
Cronos pro (Slika 45) in Borders divide, but hearts shall conquer (Slika 46).

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
0123456789
Slika 44: Nabor pisave črkovne družine Myriad pro

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
0123456789
Slika 45: Nabor pisave črkovne družine Cronos pro

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
0123456789
Slika 46: Nabor pisave črkovne družine Borders
divide, but hearts shall conquer

• NASLOVI in AVTOR
Naslov knjige in avtor sta oblikovno nekako na istem nivoju, vendar močno izstopata
iz ostalega besedila. Pisava je tukaj nekoliko večja, odebeljena in je obarvana. Uporabljamo nabor pisave Cronos pro. Naslov knjige, ki je najpomembnejši podatek, je
izpisan z velikimi tiskanimi, avtor pa z malimi tiskanimi črkami (Slika 47).
26

• GLAVNO BESEDILO
Za glavno besedilo, tehnične podatke in šifro izdelka se uporablja črkovna družina
Myriad pro. Zaradi svojega videza je ta linearna pisava zelo berljiva tudi pri zelo majhni
velikosti črk. Velikost pisave v glavnem besedilu je enaka skozi ves katalog. Spreminjata se samo velikost in širina besedilnega bloka, kar pa ne vpliva na pisavo (Slika 47).
• CENA
Ker je to najpomembnejša informacija mora biti tudi najbolj izpostavljena. V našem primeru
je odebeljena, da izstopa iz ostalega besedila, ni pa preveč vsiljiva in arogantna (Slika 47).

Julia Donaldson
ZVERJASEC • Slikanica z DVD-jem
Gotovo ga že poznate? Zverjasca iz knjige in iz risanke, ki ga je
majcena miška ugnala le s svojo prebrisanostjo in srčnostjo!
S slikanico prejmete tudi DVD, na katerem je sinhronizirana
risanka. Odlična zgodba v rimah, ki bo otroke navdušila s
hudomušnostjo in jih pritegnila tako močno, da si bodo tudi bolj
zahtevne rime in besedne obrate zapomnili kar mimogrede ter
tako bogatili svoj besedni zaklad in posluh za ritem. – Ilustriral
Axel Scheffler. Prevedel Milan Dekleva. 26 str. vel. formata, trda
vezava. 3+
Št. kompleta 545962
Cena 19,95 €

Kot najknjiga za veverice 14,95 €

avtor; Cronos pro semibold 9 t. e.,
razmik vrstic 10 t. e.
naslov; Cronos pro semibold 9 t. e.,
razmik vrstic 10 t. e.
glavno besedilo; Myriad pro semi condensed 8 t. e.,
razmik vrstic 10 t. e.

šifra; Myriad pro semibold semi condensed 8 t. e.,
razmik vrstic 10 t. e.
cena; Myriad pro semibold semicondensed 8 t. e.,
razmik vrstic 10 t. e.
klubska cena; Myriad pro bold 9 t. e.,
razmik vrstic 12 t. e., rdeča barva

Slika 47: Besedilni blok s podatki o knjigi, kjer je lepo vidna tipografska
raznolikost besedila (30)

• SLOGAN 1
Slogan je kot naslov ali nagovor s katerim dobimo kratek vpogled v tematiko predstavljene knjige. Uporablja se pisava Cronos pro. Črke so polkrepke in precej večje
(za 10 t. e.) od osnovnega besedila. Velikost črk pri sloganu je v katalogu ves čas
enaka. Pomembno je, da je hitro berljiv in da na strani izstopa. Slogani, obkroženi z
več praznega prostora, bolj izstopajo in jih hitreje opazimo, veliko pa k temu pripomore
tudi izbira ustrezne barve (Slika 48).

NAJKNJIGA za sovi

NOVO
v klubu

Čarobne pustolovščine
deklice Mie, ki razume
jezik samorogov

Enciklopedija vprašanj in
odgovorov za najmlajše!
VEV

Isabelle Fougere
POVEJ MI, ZAKAJ

Slovenska klasika v moderni preobleki

IC

ER

Se vam je že zgodilo, da ste se med odgovarjanjem na popolnoma
običajno vprašanje zapletli in niste znali naprej? V tej preprosti
in hudomušni, a strokovno podkovani enciklopediji boste našli
Ravno ko Mia v internatu najde pravega prijatelja, jo že kličejo v
odgovore na več kot 180 vprašanj, ki jih naši cicibani kar ne nehajo
Centopio. Hudobna Panthea ne odneha in vedno znova ogroža vilinsko
zastavljati, npr.: zakaj sonce zahaja, zakaj poper peče, zakaj kit
kraljestvo. Težave ima tudi pan Phuddle, ki se proti sovražniku bori s
bruha vodo, zakaj moramo spati, zakaj se oblaki
premikajo ...?
PONATIS
slogana
1 (30)
čarobnim trumptusom. A kaj ko ga je razstavil, zdajSlika
pa ga ne 48:
zna večPrimeri uporabeOdgovori
so preprosti in oblikovani tako, da jih otroci razumejo.
sestaviti! Zgodba za male bralke! – Ilustrirano. 116 str., mehka vezava. 6+
Privlačna knjiga pa bo mlajše bralce z zanimivostmi in zabavnimi
Št. knjige 560599
nalogami vedno znova zvabila med svoje strani in k branju.
Josip Vandot v priredbi Andreja Rozmana Roze
Cena 14,99 €
Barvne ilustracije. 110 plastificiranih strani in 3 strani nalepk;
KEKEC IN PEHTA
Klubska cena 11,95 €
karton, vezano s špiralo (18,5 x 21 cm). 6+
Pogumni in navihani Kekec se ne boji niti tete Pehte, ki straši po vrhovih gora,
Št. knjige 552133
kjer nabira zdravilne zeli. Prav zaradi zdravilnih kapljic, s katerimi bi lahko
Cena 24,94 €
pozdravil Rožletovo
Prednosti
knjige: sestro Mojco, pa se Kekec kar sam pusti Pehti ujeti. Ima
Kot najknjiga za sovice 18,70 €
namreč nadvse zvit načrt ... Jezikovno posodobljena Vandotova pripoved bo

Isabella Mohn
MIJINA NAJVEČJA ŽELJA

E:

3 -- 6

let

27

PRIHRANEK

9

let

Do 21. februarja samo 13,70 €
• SLOGAN 2
Prednosti knj
6,25 €
Ima vlogo povabila
naslahko
pritegne
k podrobnejšemu ogledu knjige. To je bodisi verz iz
Klasikiinza
noč
notranjosti knjige bodisi kratka misel. Uporablja se pisava Borders Divide, But Hearts
Prednosti knjige:
Shall Conquer. Napis izstopa, ker
je pisava rokopisna. Velikost pisave je prilagojena
poziciji in
se v+ RDEČA
katalogu
spreminja. Slogan 2 ponavadi stoji ob ilustraciji ali sliki
OSTRŽEK
KAPICAlahko
+
GRDI RAČEK + SNEGULJČICA
-- vsebina
otroka in
jepredelave
poosebljen.
je taka,
kot da nas knjižni junak ali oseba
nago- pustol
Kratke
štirih klasičnih Tudi
malčke seznanile
z
Čarobne
: 6 bodo
Epravljic
C
I
NOVO
najbolj znanimi zgodbami
znamenitih
bratov
Grimm
in
Hansa
ChrisSOV
varja (Slika
49).
v klubu
tiana Andersena. Barvite ilustracije in kratke zgodbe so kot nalašč
deklice Mie, ki r
za večerno branje, saj boste imeli še dovolj časa za odgovore na vsa
vprašanja, ki vam jih bo zastavil vaš malček. – Barvne ilustracije. 4 x
20 strani (15 x 15 cm), karton, vatirane platnice. 18 mesecev+
Št. kompleta 536672
Jaz€sem najslajša? To bil bi umor!
Cena ”23,80

V tem
gozdu
Akcijska
cena
11,90sem
€ najhujši stvor.
Pojdi za mano in kaj hitro boš spoznal,
da se pred
Prednosti
knjige:mano trese sleherna žival.“

VARI
AN

jezik samoro

“Kako mehek kožušček ima,” je zamrmral.
“In pravzaprav sploh neIsabella
smrdi.”Mohn
“Pozdravljena, Ana!” je MIJINA
rekel.NAJVEČJA ŽELJA
Ravno ko Mia v internatu najde pravega prijatelja, jo že
Jaz sem tvoj veliki brat.”

– 50 %

njigi je priložen DV

novah in
a in risanja

zanj, kot sta ga i
in nepomembn
jo pogleda v oči
Tharlet. 28 stran
Št. knjige 5538
Cena 19,90 €
Klubska cena 1

in jih pritegnila tako močno, da si bodo tudi bolj zahtevne rime
in besedne obrate zapomnili kar mimogrede ter tako bogatili
svoj besedni zaklad in posluh za ritem. – Ilustriral Axel Scheffler.
Prevedel Milan Dekleva. 26 str. vel. formata, trda vezava. 3+
Št. kompleta 545962
Cena 19,95 €
Kot najknjiga za veverice 14,95 €

D!

spodbujanje in razvijanje
ustvarjalnosti in domišljije

Zgodbe v skrajšani obliki so zaradi svoje
spodbujanje
radovednosti,
socialnega
dolžine
primerne tudispodbujanje
za najmlajše!
raziskovanja okolice in sveta
razvoja, samozavesti

zvočna
knjiga

A

velike
tiskane črke

prelistajte
knjigo

Slika 49: Primeri uporabe slogana 2 (30)

Centopio. Hudobna Panthea ne odneha in vedno znova
kraljestvo. Težave ima tudi pan Phuddle, ki se proti sovr
čarobnim trumptusom. A kaj ko ga je razstavil, zdaj pa g
sestaviti! Zgodba za male bralke! – Ilustrirano. 116 str., m
Št. knjige 560599
Cena 14,99 €
Klubska
15cena 11,95 €

Prednosti knjige:

12/14/15 4:13 PM

USPEŠNICA!
• BESEDA STROKOVNJAKA
NAJLEPŠE PESMI O ŽIVALIH
PESMI O ŽIVALIH 2
Kajetan Kovič
Celotno besedilo je v okvirčku in s simbolom
opozarja
na pomembnost.
Pisava,
Slikanica
s CD-jem
MAČEK
MURI
V tem izboruklicaja
so ljudske pesmi,
kot so Sinička, Majhna sem bila,
12 pesmic o živalih na priloženi
Prodanih že več kot 150.000
ki jo uporabljamo, je Myriad pro v tanki,
zgoščeni izvedbi.
Ime morebitnegaizvodov
avtorja
Lisička je prav zvita zver …
zgoščenki zaživi v interpretaciji
slovenske slikanice, ki
Izbrala
in
ilustrirala
Jelka
Reichotroškega
zbora.
–
Ilustrirala
Jelka
navdušuje
vedno stoji v spodnjem desnem kotu, uporabljamo manjšo kurzivno pisavo (Slika 50).vedno nove generacije

man. 46 strani vel. formata, trda
Reichman. 28 stranivel. formata,
otrok! – Ilustrirala Jelka Reichman.
vezava. 3+
trda vezava. 3+
26 str. vel. formata, trda vezava. 3+
Št. knjige 548297
Št. kompleta 549840
Št. knjige 005884
Cena
17,95
€
Cena
22,95
€
Cena 16,95 €
VEČ KOT KNJIGA!
Klubska cena 14,35 €
Klubska cena 18,35 €
Klubska cena 13,55 €
Starost, pri kateri otrok postane spreten bralec, seveda ni splošno določljiva. To je
odvisno od njegove izkušenosti in odnosa do branja. Ko usvoji osnove, tiho prebere
razvijanje inpribližuje
spodbujanje
ročno- besedišča spodbujanje slušnih dražljajev in zaznav,
spodbujanje vidnih
približno 200 besed na minuto,16
ko se njegovo besedišče
velikosti
motoričnih spretnosti in otipa
razvijanje usmerjenega poslušanja in posluha
dražljajev, opazovanja
odraslega in resnično uživa pri branju, lahko sklenete, da je postal spreten bralec.
Paul Kropp, Vzgajanje bralca
CK116_16-17.indd 2

Slika 50: Primer predstavitve besede strokovnjaka (30)

3.2.6

Moja prva knjiga s fotografijami ŽIVALI NA KMETIJI +
ŽIVALSKI MLADIČKI

Stalnice v katalogu
Potipanka
PSIČKI + ŽIVALI NA KMETIJI
+ ŽIVALSKI MLADIČKI

Moja prva knjižnica
BESEDE + ŽIVALI

12 knjižic s slikami živali in stvari,
V malčka
katalogu
stalnice
hrane, iger, številk,
ki vabijo k ‒ znaki, ki imajo stalen izgled in jih upFotografije bodo vašega
Otrocise
bodo pojavljajo
s prstki raziskovali določene
besed in listanju.
pritegnile k ogledu in listanju.
in božali kožuščke ...
orabljamoteksture
glede
na potrebe. ponavljanju
Pomagajo
nam, da na hiter in jedrnat način predstavimo
Barvne fotografije. 12 x 8 strani z
e ilusBarvne fotografije. 2 x 38 strani,
Barvne fotografije. 3 x 10 strani,
SVETOVNA USPEŠNICA!
zavihki
9 cm), karton. 1+
1+
karton, vatirane platnice.
1+
karton.
1+
določeno
informacijo.
Ker gre
za(9 xgrafične
simbole, so hitro opazni, informacija je poŠt. kompleta 556274
Št. kompleta 551416Miha Mate Št. kompleta 551457Kajetan Kovič
David Walliams
David Walliams
Cena 19,90 € Večinoma
Cena 19,90 €
Cena 23,85 € inBABICA
SUPERGAH
MIHEC MILIJARDER
MOJ PRIJATELJ
BABICA BARABICA
dana neposredno
zelo Vučinkovito.
soPIKIvJAKOB
rdeči barvi,
ki je najbolj privlačna
Klubska
€ najbolj priljubljenih slovenKlubska cena 15,90 €
Klubska cena 19,05 Tinčeva
€
babica Lenča
se s cena
parom15,90 Ena
Mihec je neznosno bogat, a vse
Beno neki petkov večer po
in zbudi pozornost. oguljenih superg prelevi v
to mu ne pomaga, saj si nabolj
skih slikanic o dečku in družini
naključju odkrije babičino
superbabico, ki ujame tatu in
na svetu želi imeti le pravega
plišastih medvedkov. – Ilustrirala
skrivnost in začne se pusažljajev in zaznav,
spodbujanje vidnih
spoznavanje črk
spoznavanje števil
…računanja
– Ilustriral Samo
prijatelja! – Ilustriral Tony Ross.
Jelka mišljenja
Reichman. 124 strani, trda
tolovščina! Ilustriral Tony Ross.
ABC in osnov branja obvlada
123 rolko
? razvijanje
poslušanja in posluha
dražljajev, opazovanja
in osnov
logičnega
28trda vezava. 6+
Jenčič. 156 str., trda vezava. 6+
248 str., trda vezava. 6+
vezava. 5+
260 strani,
Št. knjige 555193
Št. knjige 554113
Št. knjige 018044
Št. knjige 547539
12/14/15
Cena 19,95 €
Cena 19,95 €
Cena
22,95 €4:10 PM
Cena 19,95 €
Klubska cena 15,95 €
Klubska cena 15,95 €
Klubska cena 18,35 €
Klubska cena 15,95 €

m-

Yusuke Yonezu
POKUKAJ IN POVEJ: HRANA
Imenitna igra za najmlajše, ki z zanimanjem odkrivajo, kaj se skriva za slikami
hrane. Ko sliko razprejo, se risba kruha razpre v – kužka, košček sira postane žirafa,
kostanj pa prikupen ježek ... Izvirne risbe spodbujajo domišljijo in sposobnost
opazovanja ter so odlično izhodišče za pogovor o barvah, oblikah, razmerjih ...
Avtoričine ilustracije. 18 strani (16,5 x 16,5 cm), karton. 1+
Št. knjige 545772
Cena 12,00 €
Klubska cena 9,60 €

0--3 let

• ZGORNJA PASICA
knjige:
Pri vsaki starostni skupini je različne barve, kiPrednosti
se od
številke do številke lahko spreminja.
Na prvi, otvoritveni strani, kjer je predstavljena »najknjiga« je na vrhu široka pasica, ki
Je to korenček?
vsebuje velik napis Najknjiga za polžke (ali veverice ali sovice) ter piktogram
živalice.
Ne, to je zajček!
Na naslednjih sedmih straneh se v levem ali desnem vogalu strani uporabi le piktogram
živalice s s starostno opredelitvjo (Slika 51).
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NAJKNJIGA za polžke
NO VO
Kartonka-odkrivanka
za najmlajše
v klubu

:0
--3 l e
t
NOVO

v klubu
Zaigrajte s Pikijevim
Yusuke Yonezu
Slika 51: Izgled zgornje pasice na
prviINstrani
sklopa in ikone,
Pokukajte
POKUKAJ
POVEJ: HRANA
orkestrom!
Imenitna
igra za najmlajše,
ki z zanimanjem
ki označujejo vse naslednje tipske
strani
istega
sklopaodkrivajo,
(29)kaj se skriva za slikami
pod zavihke!
hrane. Ko sliko razprejo, se risba kruha razpre v – kužka, košček sira postane žirafa,
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NOVOnanje povezoval
zvočnih
tipkah,
bo otrok sves
pritiskanjem
Yusuke
Yonezu
Moja prvaizjema
knjižnica NOVO
v klubu
Pojavlja
se
skozi
katalog,
so oglasi in najknjiga za starše. Večinoma ima vlogo
sliko z zvokom,
spoznaval
pravilno zaporedjeBESEDE
vzroka in+ ŽIVALI
POKUKAJ
IN POVEJ!
SADJE
GRDI RAČEK + SNEGULJČICA
Drsnici NA KMETIJI + V DIVJINI
posledice
in se neizmerno
zabaval! – Barvne»Kocki«
ilustracije.
Domiselna
kartonka,
s katero otrok
skrivata 12 knjižic s slikami živali
Kratke priredbe klasičnih pravljic, ob kateSPrednosti
prstom sledite
drsnici in poiščite pravo
knjige:
legende,
saj
so
tu
razloženi
piktogrami,
ki
so
uporabljeni
na
straneh.
V nekaterih primerih
10 strani
(30 x vrste
28 cm),
karton.
spoznava
različne
sadja,
živali1+in barv,
in stvari, hrane, iger, številk in še marsičesa
rih boste imeli še dovolj časa za odgovore
mesto za sličico čebelice, polžka ... Odlična
Št.pa
knjige
545939
hkrati
opazuje
še zapise imen z velikimi
drugega boste otroka spodbudili k ponavlna vprašanja, ki vam jih bo zastavljal mali
večdimenzionalna knjiga za spodbujanje
se v tiskanimi
tejCenapasici
pojavi
informacija,
ki –nas
preusmeri
na inspletno
stranradovednež.
Cicikluba.
Tu 4najdemo
19,95 €– Avtoričine
črkami.
ilustracije.
18 janju besed in listanju.
Barvne fotografije.
– Barvne ilustracije.
x 20
ročnih spretnosti
sledenja navodilom.
Kotkarton.
najknjiga
strani,
1+ za polžke 14,95 €
12 x 8 strani z zavihki (9 x 9 cm), karton. 1+
strani, karton. 18 mesecev+
Ilustrirano. 2 x 10 strani, karton. 1+
Je to korenček?
tudi paginacijo,
ki je umeščena
v skrajni desniŠt.ali
levi
kot strani (Slika
52). 536672
Št. knjige 545764
Št. kompleta
551457
kompleta
548743
Št. kompleta
PRIHRANEK

Medvedek dobi sestrico AnoNe, to je zajček!

Cena
12,00
Do
21.€ maja samo 13,70 €Cena 19,90 €
Klubska cena 9,60 €
Klubska cena 15,90 €

6,25 €

NOVO

10

v razvijanje
klubuin spodbujanje ročnomotoričnih spretnosti in otipa

Prednosti knjige:
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?

razvijanje
logičnega mišljenja
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Slika
52: Izgled
Catherine
Leblancspodnje pasice (29)

E KNJIGO

knjig zimskega četrtletja

Cena 19,90 €
Klubska cena 15,90 €

PA JE TU!

Mali medvedek komaj čaka, da pride ta nekdo, ki se skriva pod maminim
srčkom! Ko pa se sestrica Ana rodi in starša kar naenkrat nimata več toliko časa
• PREDNOSTI KNJIGE
zanj, kot sta ga imela prej, je žalosten in jezen. Za vse krivi to malo, nemočno
in nepomembno bitje ... vse dokler se nekega dne ne uleže k njej na odejico,
Predstavljene so zelo elegantno
in nedvoumno.
Uporabljeni
so– Ilustrirala
piktogrami,
katerih pojo pogleda
v oči in se začne z njo igrati
– kot pravi, veliki brat!
Eve
Tharlet. 28 strani (22 x 29 cm), trda vezava. 3+
men je razložen v spodnji pasici.
Barve se spreminjajo glede na oblikovno ustreznost. Ta
Št. knjige 553883
Cena 19,90 €
razdelek stoji tik pod glavnim besedilnim
blokom s podatki o knjigi (Slika 53).
Klubska cena 15,90 €

Prednosti knjige:

Slika 53: Izgled predstavitev prednosti knjige (30)
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Yusuke Yonezu
Moja prva knjižnica
OSTRŽEK + RDEČA KAPICA +
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poglavjih z igračami, filmom in glasbo. Postavljen je na maketo izdelka. Polkrožni znak
se uporablja pri knjigah in je postavljen na obod knjige, kot bi bil zataknjen med strani.
(Slika 54).

NOVO

ZNOVA

v klubu

NOVO

v klubu

v klubu

n T i p o m z a m a l e n av i h a n c e
Slika 54: Znaka NOVO in ZNOVA (30)

• ZNAK USPEŠNICA, EKSKLUZIVNO ...
NOVO
v klubu
Ti znaki so nosilci pomembnega sporočila, zato so postavljeni na spodnji rob makete.
Pri postavitvi pazimo, da ne prekrije prevelikega dela
naslovnice knjige (Slika 55).
V družbi

Marco Campanella
MIŠEK TIP PRI ZDRAVNIKU

simpatičnega miška
ne bo
dolgčas!
SVETOVNA USPEŠNICA!

EKSKLUZIVNO V vam
KLUBU!
nikoli

Tip pade z igral in si nerodno
poškoduje tačko. Še dobro, da
mamica ve, da zdravnik pozdravi
vse tegobe. – Barvne ilustracije.
26 strani, trda vezava. 2+
Št. knjige 541680
Cena 14,90 €
Klubska cena 11,90 €

USPEŠNICA!

Slika 55: Znaki EKSKLUZIVNO, USPEŠNICA (30)

Marco Campanella
• PRIHRANEK
MIŠEK TIP NEPRIDIPRAV
Priljubljeni
Tip je prijazen mišek, je
Izpostavljen
ki pa zna biti tudi trmoglav,
hrankom
nevljuden,
sramežljiv ... in še
Ilustrirano. 30 strani, karton,
vatirane platnice. 2+
Št. knjige 556688
Cena 16,90 €
A
Klubska cena 13,50 €

Eric Hill
POZDRAVLJEN, PIKI!

v posebnem okvirčku, tako da je še bolj viden. Navedena je cena s priprihranek posebej (Slika 56).

Do 21. februarja samo 17,45 €

PRIHRANEK

7,49 €

MIŠEK TIP

Slika 56: Predstavitev prihranka (30)
Skozi kartonko vtaknite roko
MAMICA, NE HODI V SLUŽBO!
in Piki bo oživel, vaš malček pa
Priljubljen in simpatičen mišek Tip ne želi, da bi mamica odšla v službo.
bo navdušeno mahal, si pokril
Navajen je, da je vedno z njim, ker je zelo navezan nanjo. Tako kot vsi otroci,
oči, ploskal – prav tako kot Piki!
nagaja tudi mišek Tip. Njegova iznajdljiva mamica pa ve, kaj narediti, da bo Tip
10 strani, karton. 9 mesecev+
spet ubogal. Le ČRKE
kako ji to vedno uspe? – Prevedla Jana Kete. Ilustriral Marco
• 545558
ZNAK VELIKE TISKANE
Št. knjige
Campanella. 28 strani (24,5 x 26,5 cm), trda vezava. 2+
Cena 19,95 €
Št. knjige
401281
Ponavadi je postavljen
pod
informacijo o prednostih knjige. Po barvi
Klubska cena 15,95 €
Cena 14,90 €
drugih znakov, ker jeKlubska
ta informacija
zelo pomembna za starše, zato je
cena 11,90 €
Eric Hill
takoj
PIKIJEVznak
GLASBENI
DAN

se razlikuje od
zaželeno, da je

viden (Slika 57).

S povezovanjem slik ob besedilu,
ki so tudi na zvočnih tipkah, bo
otrok povezal sliko z zvokom.
Barvne ilustracije. 10 strani vel.
formata, karton. 1+
Št. knjige 545939
Cena 19,95 €
Klubska cena 15,95 €

Eric Hill
PIKIJEVA ZABAVNA
TORBICA
5 ustvarjalnih knjižic
Avtorjeve ilustracije. 5 x 16 strani,
mehka vezava in 2 x 2 strani nalepk. Vel. torbice 16 x 20,5 cm. 2+
Št. kompleta 539296
Cena 16,95 €

Prednosti knjige:

A

VELIKE TISKANE ČRKE

Slika 57: Znak, ki označuje, da je knjiga pisana
z velikimi tiskanimi črkami (30)

Poučne zgodbe za prijazno
vzgojo – z miškom Tipom
boste premagali strah pred
zdravnikom, jok ob odhodu
v trgovino, izbruhe trme in
sramežljivost ...
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• SRČEK ZVESTOBE
Nosi sporočilo o dodatnih ugodnostih za člane. Podana je jasno, razumljivo in
simpatično (Slika 58).
SRČEK ZVESTOBE
2. leto članstva 14,90 €
3. leto članstva 13,90 €
4. leto članstva 12,90 €
5. leto članstva 11,90 €

Slika 58: Predstavitev »srčka zvestobe« (30)

3.2.7

Barve v katalogu

S pravilno uporabo barv, barvnih kontrastov in harmonij dosežemo, da v katalogu
opazimo najprej tista sporočila, ki so pomembnejša.
Katalog se tiska na 4-barvnem tiskarskem stroju z barvnim modelom CMYK. Besedilo
v katalogu je črne barve, z izjemo naslovov in sloganov, pri katerih se barve izbirajo
poljubno glede na barvo ozadja in predstavljene knjige.
Znaki oziroma stalnice v katalogu so največkrat rdeče barve (Slika 54, 55). Pri tipografiji
z barvami večinoma dajemo poudarke, na primer pri naslovih in drugih pomembnejših
informacijah (Slika 48, 49). Izkušnje kažejo, da preveč barv hitro preglasi sporočilo. Nepisano pravilo naj bi bilo, da uporabljamo temne črke na svetli podlagi in svetle na temni.
Različni tematski sklopi v katalogu so barvno razdeljeni tako, da je za vsak sklop (starost)
določena druga barva, ki pa se od številke do številke kataloga lahko spreminja. Načeloma
se za ozadja uporabljajo nežne barve, ki knjigo poudarijo in jo potisnejo v ospredje.
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REZULTATI Z RAZPRAVO

Kot že rečeno, je katalog Cicikluba vsebinsko dovršen, nekaj manjših izboljšav bi vnesli
le še z oblikovnega vidika.
Tema diplomske naloge ni bila prenova celostne grafične podobe Cicikluba, zato se
nismo toliko osredotočili na prenovo, želeli bi podati le manjše smernice, ki so v okviru
obstoječe celostne grafične podobe še sprejemljive.

4.1

Predlog za izboljšavo logotipa

Na splošno so črke logotipa pretanke. Nekoliko moteča je rdeča barva črke C, ki preveč
izstopa med drugimi črkami nežnejših barv. Prav tako je nekoliko zastarela ideja o beli
obrobi.
Pozicijsko geslo je preveliko, in to, da je v beli barvi, za oblikovalca pomeni precej
težav pri morebitni postavitvi na svetlo podlago. Menimo tudi, da uporaba zvezde kot
ločilnega znaka, ni primerna oziroma smiselna, saj se ta element v katalogu ne pojavi
nikjer več.
Pri logotipu smo spremenili naslednje: črke smo odebelili in odstranili belo obrobo.
Rdečo barvo črke C smo nadomestili z rožnato, ki se že pojavlja v črki L. Pozicijsko
geslo smo zmanjšali za 15 % in ga obarvali oranžno, tako da lahko logotip postavimo
tudi na svetlejše ozadje.
Namesto zvezde smo kot ločilni znak dali rožico. Ta se kot oblikovni element pojavlja
tudi v notranjosti kataloga, kot ikona stalnica. Nekoliko smo zmanjšali tudi intenzivnost
modre, zelene in rožnate barve. Bolj nežne, pastelne barve namreč takoj asociirajo na
otroke, nežnost, nedolžnost (Slika 59).

Slika 59: Logotip Cicikluba s predlaganimi spremembami
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4.2

Predlog za izboljšavo naslovnice

Menimo, da je za naslovnico primernejša ilustracija iz notranjosti, saj jo učinkoviteje
povežemo z namenom kataloga. S fotografijami otrok so preplavljene že revije in
reklamna gradiva. Poleg tega je naslov na fotografiji manj viden, saj ozadje ni enotno.
Logotip na naslovnici je premajhen, zato smo ga sorazmerno povečali, kolikor je
dovoljeval format. S pasico, ki se pojavlja na spodnjem delu naslovnice, smo bili
načeloma zadovoljni, v njo smo umestili le še naslovnice knjig in tako še bolj poudarili
namen kataloga. Informacija o spletni strani je zelo pomembna, vendar je bila prej ob
strani premalo opazna. Napis smo povečali za 40 % in ga postavili v zgornji desni kot,
kjer je viden takoj. Za ozadje smo uporabili ilustracijo, ki smo jo še dodatno obdelali,
da je pod naslovom barva čimbolj enotna in da razni objekti ne motijo napisa (Slika 60).

1/2016 • januar, februar, marec

www.ciciklub.si

Darilo BELEŽKA
Kapitana Gatnika: Ob nakupu
2 knjig iz zbirke

ZIMSKA AKCIJA:
Topmodeli, Supermodeli, Manekenke:

2 knjigi 9,96 €, 3 knjige 12,96 €

Ciciklubov bonbonček
NE, NE BOM!
samo 7,95 €

Slika 60: Predlog naslovnice z minimalnimi spremembami

4.3

Predlog za izboljšavo stalnic

Ikonice živalic, ki označujejo poglavja glede na starost (polž, veverica in sova), niso
prav posrečene. Zamenjali smo jih z bolj stiliziranimi in simpatičnimi. Prav tako smo
zamenjali črkovno družino za bolj čitljivo (Century gothic) (Slika 61).

POLZKI
0-3 let

VEVERICE
3-6 let

SOVICE
6-9 let

Slika 61: Predlog novih ikon živalic za označevanje poglavij
33

Spodnja pasica, ki ima vlogo legende, vsebuje preveč ikon, skupaj kar 13. Črke, ki razlagajo pomen ikon, so premajhne in premalo kontrastne glede na ozadje. Menimo, da
bi se nekatere ikone dalo še združiti oziroma jih odstraniti (npr. »velike tiskane črke«,
in »prelistajte knjigo«, ki se pojavljata že kot samostojen znak).
Legendo kot tako bi v katalogu umestili na stran 4, kjer je razložen že pomen »srčka
zvestobe«. Tako se bi v katalogu pojavil samo enkrat, vendar bolj na veliko. Taiste
ikone, ki se potem namensko pojavljajo pod glavnim besedilnim blokom, bi tudi barvno
uskladili, sicer jih povprečni opazovalec ne bi povezal z legendo. V spodnjo pasico
bi potem raje umestili informacijo o spletni strani in elektronski naslov, ki sta ločena z
grafičnim elementom rožice iz logotipa. Ob paginaciji stoji še logotip Cicikluba.

w w w.cicik lub.si

cicik lub@mkz.si

19

Slika 62: Predlog nove spodnje pasice

Znaka NOVO in ZNOVA smo posodobili v bolj moderno tridimenzionalno obliko rožice.
Ta grafični element je vzet iz logotipa in je lahko rdeča nit skozi ves katalog. Rdečo
barvo smo ohranili, ker je kot taka najbolj primerna za učinkovito rabo znakov.

NOVO
v klubu

ZNOVA
v klubu

Slika 63: Predlog novih znakov NOVO in ZNOVA

Znak PRIHRANEK smo ohranili skoraj enak, le da smo namesto obstoječega krogca
uvedli rožico. Barvo bo oblikovalec usklajeval z naslovom knjige in jo v okviru posameznega kataloga po potrebi spreminjal.

Do 21. februarja samo 17,45 €

PRIHRANEK

7,49 €

Slika 64: Predlog novega znaka PRIHRANEK
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ZAKLJUČEK

Že pred podrobno grafično analizo kataloga Cicikluba smo se zavedali, da je to katalog z 20-letno tradicijo, da ima za sabo veliko kilometrine in da ga postavljajo ljudje
s širokim znanjem in večletnimi izkušnjami. Vedeli smo, da je vsebinska in grafična
zasnova kataloga dobro premišljena in se že vrsto let vrši po sistemu, ki je učinkovit.
V smislu oblikovalskih trendov morda ne dohaja tipografsko in oblikovno bolj dovršenih
publikacij, vendar vsekakor dobro služi svojemu namenu.
Med primerjavo kataloga Cicikluba s konkurenčnimi katalogi smo ugotovili, da je ta
izmed vseh še najbolje zasnovan. Knjige so tridimenzionalno lepo predstavljene,
pritegnejo našo pozornost in ustvarjajo vzdušje, ki spodbuja k nakupu. To je zagotovo
ena od dobrih plati v primerjavi s konkurenčnimi katalogi, ki knjige zvečine predstavljajo le dvodimenzionalno, pri tem pa ne dobimo pravilnega občutka, kakšna je knjiga
v resnici. Prav tako je v Ciciklubu zelo učinkovita raba barv, ki smo jih pri konkurenčnih
katalogih pogrešali. Pozitivno nas preseneti in pritegne našo pozornost tudi dodatno
slikovno gradivo: ilustracije iz notranjosti knjig, predvsem pa fotografije otrok.
Na splošno bi katalog Cicikluba ocenili kot primer dobre prakse otroškega knjižnega
kataloga.
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