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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela z naslovom Uporaba ročnega risanja in vektorske grafike za
ilustracijo otroške knjige je bil napisati, ilustrirati, oblikovati in izdelati knjigo,
namenjeno otrokom.
Pri tem sta glavni predmet preučevanja dve sestavini: likovna in literarna, ki sta med seboj
tesno povezani, se nenehno dopolnjujeta, prepletata in skozi kateri avtor slikanice izraža
svojo zgodbo. Pri njunem odnosu igra ključno vlogo enotnost, kar se doseže z
oblikovanjem besedila, ilustracije in vseh ostalih elementov slikanice tako, da tvorijo
enovito celoto.
Delo se deli na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je definiran pojem slikanice,
njen pomen, namen in njena delitev glede na zahtevnostno stopnjo, ustvarjalni postopek
in notranjo urejenost. Poseben poudarek je namenjen razmerju med količino likovnega in
literarnega dela ter različnim vrstam komunikacije, od katerih je odvisna stopnja
interakcije med bralcem in slikanico. Navedena sta vloga in pomen ilustracije v slikanici
ter smernice za kakovostno knjižno ilustracijo. Predstavljeno je oblikovanje slikanice in
ključna vloga, ki jo ima pri tem izbira ustrezne tipografije. Nazadnje je opisan tudi proces
izdelave knjige, v katerega so vključeni grafična priprava, tisk in grafična dodelava.
V praktičnem delu je predstavljen proces izdelave avtorske slikanice, od ideje in postopka
izdelave ilustracij, do analize likovnega in literarnega dela, formata in črkovne vrste ter
oblikovanja parabesedila. Podane so tudi informacije o pripravi datoteke za tisk, tisku in
grafični dodelavi končnega izdelka.

Ključne besede: slikanica, ilustracija, besedilo, oblikovanje, tipografija

III

ABSTRACT
The aim of the diploma thesis The use of hand drawing and vector graphic for children’s
book illustration, is to write, illustrate, design and create a children’s book.
The two main objects of the study are art and literature, entwining and complementing
each other. The author expresses their story through them. The key element defining their
relationship is unity, which is achieved by designing the text, illustrations and other
elements of the book and combining them in to one.
The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the
concept of a picture book, its meaning, aim and difficulty level, the creation process and
the internal structure. A special emphasis in given to the ratio between the amount of
artwork and text, as well as various types of communication defining the interaction
between the reader and the picture book. The role and purpose of illustration in a picture
book and the guidelines for a high-quality book illustration are also discussed. The
process of designing a picture book and the key role that the suitable typography selection
plays in it are presented as well. Lastly, it provides the description of a book production
process, which includes prepress, press and post press.
The practical part, on the other hand, depicts the process of creation of an author picture
book, starting from the idea and the process of illustration, continuing with the analysis
of the art and text, determining the format, the typography and the paratext. The
information on preparation of files for printing process, press and post press of the final
product is also given.

Keywords: picture book, illustration, text, design, typography
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1 UVOD
Tisti, ki bere, živi na tisoče življenj. Knjige namreč nudijo bralcem vpogled v svet, v
katerem lahko spoznavajo različne kraje, kulture in si bogatijo besedni zaklad. Odrasli
velikokrat pozabimo, kako zelo radi smo si včasih ogledovali slikovite pravljične junake,
ki so se skrivali med platnicami naših najljubših slikanic in da so bile prav te morda tista
prva spodbuda, zaradi katere še danes segamo po knjigi. Brenkova pomen otroških knjig
še nekoliko razširi, saj trdi, da je slikanica otroku nujna prav toliko kot jed, pijača in igrača
(1). Pri tovrstnih knjigah pa seveda ne gre brez ilustracij, ki predstavljajo svoj vir
informacij, povezavo z besedilom in s pomočjo katerih otrok razvija estetski čut, saj so
slikanice zanj največkrat prvi stik z likovno umetnostjo. Prav zato pa je izrednega
pomena, da so knjige, namenjene otrokom, kakovostne, tako na literarnem kot na
likovnem področju.
Namen diplomskega dela je bil oblikovati in izdelati slikanico. Proces oblikovanja tega
multimodalnega dela, katerega izhodišče je navadno besedilo, temelji na likovnem in
literarnem delu, ki na bralca skupaj prenašata avtorjevo zgodbo in njeno sporočilo. V ta
proces je vključena vrsta različnih oblikovalskih rešitev ter oblikovanje posameznih
elementov v celoto.
Naš cilj je bil oblikovanje kakovostnega literarnega in likovnega dela ter povezovanje
obojega v končni izdelek, ki bo primeren in zanimiv za mladega bralca. Likovni in
literarni del sta zato nastajala skupaj in se tako tudi razvijala. Besedilo, ki je kratko,
preprosto in namenjeno predvsem predšolskim otrokom, je vkomponirano v prazne dele
dvostranskih ilustracij. Le-te so bile narisane ročno in so bile osnova za naknadno
obdelavo v računalniškem programu Adobe Ilustrator. Ker je slikanica v prvi vrsti
namenjena otrokom, v njej prevladuje pestra paleta barv in tekstur, ki nadgrajujejo
preproste like.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

SLIKANICA

Slikanica je knjiga, namenjena otrokom, katere primarni namen je, da na ravni besedila
in ilustracije (ki se delno ali v celoti dopolnjujeta in prepleteta) izraža svojo zgodbo.
Nikolajeva (2) definira slikanico kot umetnostno zvrst, njen edinstven značaj pa pripisuje
dejstvu, da gre pri slikanici za kombinacijo tako verbalne kot vizualne ravni komunikacije
in ob tem dodaja, da je »slikanica sintetični medij, podobno kot gledališče in film, kjer
prejemnik celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev«
(2). Besede v slikanici so kompleksni konvencionalni znaki, ki so v naši kulturi navadno
linearni, saj jih beremo od leve proti desni, njihova primarna funkcija pa je
pripovedovanje. Ilustracije, torej kompleksni slikovni znaki, so po drugi strani nelinearni,
njihov namen pa je predstavljanje oziroma opisovanje napisanega. Bralec nenehno
prehaja od verbalnega k vizualnemu in obratno, z vsakim novim branjem pa se poglablja
njegovo razumevanje zgodbe in poveča možnost za pravilno interpretacijo celote (2).
Haramija in Batič (3) opisujeta slikanico kot multimodalno delo, ki ni odvisno le od
omenjenega likovnega in literarnega dela, ki imata vsak svoje zakonitosti in vsak na svoj
način nagovarjata bralca, temveč tudi od oblikovanja obeh delov v enovito celoto, tako
da »skupaj predstavljata bolj poglobljeno in estetsko dovršeno zgodbo« (3).
Avguštin (4) opozarja, da likovno in literarno ustrezne slikanice, ki so otrokom
predstavljene v zgodnjem otroštvu, občutno vplivajo na njihovo željo po branju
kakovostnih knjig in uživanju v likovni umetnosti, hkrati pa tovrstne knjige označuje tudi
za prepričljive varovalke, ki otrokom pomagajo pri prepoznavanju likovnega kiča
pogosto agresivnih elektronskih medijev (4).
2.1.1 Razmerje med besednim in likovnim

V primerjavi z ilustrirano knjigo, kjer kot primarni izraz nastopa besedilo, se razmerje
med besednim in likovnim pri slikanici nagiba v prid ilustraciji. Tako lahko otrok, ki še
ni vešč branja, sestavlja posamezne like in prizore v zgodbo tudi brez pomoči besedila.
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Razmerje med besednim in likovnim delno variira tudi med posameznimi zahtevnostnimi
stopnjami slikanic in notranjo urejenostjo slikanice, čemur se bom podrobneje posvetila
kasneje. Santoro (5) kljub temu opozarja, da je pri presoji slikanice kot besedilnolikovnega monolita, treba razvijati zmožnost recepcije besedila in ilustracije ter zmožnost
recepcije ob hkratnem zaznavanju in razumevanju signalov obeh teh delov. Iz tega sledi,
da se smisel in namen slikanice utelesita skozi interakcijo tako slike kot tudi besedila, saj
likovna in besedna pisava delujeta z roko v roki, sta neločljivo povezani ter podajata
skupno estetsko sporočilo (5).
Ob tem je vredno omeniti še raziskavo, v kateri sta Nikolajeva in Scottova (6) opisali
vrste komunikacije, pri katerih se nadgrajuje stopnja interakcije med bralcem in slikanico.
V simetrični interakciji se ista informacija podaja s sliko in besedilom, ki delujeta v
popolnem soglasju in od bralca ne zahtevata pretiranega razmišljanja. Ta dinamika
postane komplementarna, ko se besedilo in slike dopolnjujejo. V stopnjevalni
interakciji ilustracije presegajo pomen besedila in obratno, pri čemer se lahko razvije
protislovna dinamika, kjer skupno sporočilo besedila in slik presega sporočila posamičnih
komunikacijskih ravni. Zadnja oblika tega protislovja je nezdružljiva interakcija, pri
kateri besedilo in ilustracija podajata dvoumno sporočilo ter od bralca zahtevata več
razmišljanja in uporabe lastne domišljije (6).
2.1.2 Delitev slikanic

Slikanice delimo glede na zahtevnostne stopnje, avtorstvo oz. ustvarjalni postopek in
notranjo urejenost. Podrobneje so predstavljene v nadaljevanju.
2.1.2.1 Zahtevnostne stopnje

Slikanice so namenjene otrokom od zgodnjega predbralnega obdobja do zgodnjega
šolskega obdobja, kar pomeni, da morajo biti posamezne zahtevnostne stopnje v skladu s
težavnostjo in obsegom besedila, pa tudi s kompleksnostjo likovne vsebine in zunanje
oblike. Za otroke, ki še niso vešči branja in ima zanje knjiga, bolj kot karkoli drugega,
vlogo igrače, je najprimernejši leporello (harmonikasta, kartonska zgibanka). Leporello
je nadalje razdeljen v tri zahtevnostne stopnje, pri katerih se stopnjuje težavnost in
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količina besedila (prva stopnja leporella vsebuje le slike ali fotografije) ter nazornost in
kompleksnost slikovnega materiala (7).
Naslednja po zahtevnostni stopnji je slikanica s kartonskimi listi, ki je pravzaprav
običajna knjiga, ki jo otrok lista od začetka do konca, le da so strani narejene iz papirja
večje gramature in se (z izjemo uvajanja otroka na uporabo knjige) bolj ali manj prekriva
z drugo in tretjo zahtevnostno stopnjo leporella (7).
Slikanica kot prava knjiga je zadnja zahtevnostna stopnja, ki jo po zunanji podobi lahko
enačimo z običajno knjigo, kakršno poznamo odrasli, od nižjih stopenj pa se loči zaradi
svoje doživljajske zahtevnosti (7).
2.1.2.2 Avtorstvo oziroma ustvarjalni postopek

Avtorska slikanica je stvaritev enega ustvarjalca, kar lahko obrodi izjemne rezultate, saj
dobimo vpogled v avtorjev domišljijski svet in način njegovega besednega ter likovnega
izražanja. Po besedah Grafenauerja (7) nam »omogoča ta model v načelu prav gotovo
največ pogojev za nastanek slikanice v njeni najčistejši avtentičnosti«.
Druga možnost je, da sta pisatelj in ilustrator soavtorja in stalni ustvarjalni tim. Pri
tovrstnem načinu so možne tri različice poteka njunega sodelovanja. Soavtorja lahko
besedno in likovno podobo slikanice sestavljata in ustvarjata skupaj ter se pri svojem delu
dopolnjujeta; ilustrator lahko dobi že oblikovano besedilo in nadalje sodeluje s
pisateljem; lahko pa je ilustrator ustvarjalno samostojen. Ker literarni in likovni del
delujeta samostojno, lahko posamezni sestavini beremo oziroma opazujemo tudi ločeno
(7).
Zadnja možnost je, da soavtorja nista stalna sodelavca, pri čemer avtor besedila in
ilustrator delujeta ločeno. Tudi tukaj gre za dve možnosti: prva je, da ilustrator riše po že
ustvarjenem besedilu avtorja, druga pa, da avtor piše besedilo na podlagi likovnega dela.
Pri tem tipu obstaja možnost nesporazuma oziroma neujemanja besedila in ilustracije (7).
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2.1.2.3 Notranja urejenost

Pri klasični slikanici gre za popolno ločitev likovnih elementov od besedilnih, pri čemer
so lahko ilustracije na eni in besedilo na drugi strani ter zasedata sorazmerno količino
prostora ali pa si prostor na strani delita in je besedilo od ilustracije ločeno z obrobo (8).
Pri slikanici, kjer se ilustracija »zlije čez rob,« je tovrstna dinamika nekoliko drugačna.
Ilustracija namreč ni omejena na svoj delež strani, temveč se razleze tudi med besedilo,
ki je kratko in razdeljeno na odlomke (8).
Stopnja prepletenosti in povezanosti likovnega in besednega je najvišja pri slikanici, kjer
oblikovalec razdeli besedilo in ga preplete z ilustracijo. Tukaj je besedilo še bolj
vključeno in prepleteno z ilustracijami (tudi posamezne besede so lahko preoblikovane v
likovne elemente ilustracije), vendar pa še vedno ohranja svojo identiteto ter vsebinske
razsežnosti (8).
2.1.3 Vrednotenje slikanice

Vrednotenje slikanice poteka na nivoju vseh treh glavnih sestavin otroške slikanice, torej
literarne, likovne in oblikovne, kar sta pri preučevanju kakovosti izvornih slovenskih
slikanic obravnavali Haramija in Batič (3). Pri literarni analizi slikanic sta se osredotočili
na morfološke značilnosti besedila in literarnoteoretična izhodišča o književnih vrstah,
kot likovno-izrazne možnosti slikanic pa sta navedli likovni jezik, oblikovanje
parabesedila (naslovnica, spojni listi, naslovna stran), format slikanice, kompozicijo kot
oblikovalni odnos med besedilom in ilustracijo itd. (3). Slednjim smo se podrobneje
posvetili pri oblikovanju slikanice.

2.2

BESEDILO V SLIKANICI

Dolžina besedila v slikanici je tesno povezana z otrokovim bralnim razvojem, ki ga
Haramija in Batič (3) delita na tri stopnje: slikanice za dojenčke (do 50 besed), slikanice
za predšolske otroke (do 400, kasneje do 800 besed) in slikanice za bralce začetnike (do
5

1800 besed). Poleg količine besedila pa je omejeno tudi število strani, pogosto na 16 ali
32 strani (3).

2.3

ILUSTRACIJA V SLIKANICI

Pregel Kobe (9), ki je ilustracijo ali natančneje knjižno ilustracijo v primeru slikanice
definirala kot »na besedno predlogo vezano likovno umetnino,« (9) ilustracije ne označuje
samo kot brezvsebinsko dekoracijo, ki služi le za prevajanje vsebine, temveč jo postavlja
ob bok drugim likovnim zvrstem. Hkrati se naslanja tudi na povezanost ilustracije z
besedilom in trdi, da mora knjižni ilustrator vedno izhajati iz besedila, ki mu je dano in si
prizadevati, da pri ustvarjanju likovnega sveta to besedilo obogati, nadgradi in ne zatre
njegove misli (9).
Tršar (10) se v svojem poskusu opredelitve ilustracije in njenih zvrsti vrača na začetke
slikarske moderne in zariše ostro črto med ilustrativno sliko, grafiko in risbo, ki se od
čistega slikarstva ločijo predvsem po odvisnosti od besedilnega dela, kar je pravzaprav
osnovna značilnost vsake ilustracije. Kako pa ustvariti ilustracijo, popolnoma
enakovredno literarni predlogi? Dobri ilustratorji se v končnih stopnjah ilustriranja
osamosvojijo ter ne skušajo enakovredno prevajati besedne govorice v likovno, ampak
pri iskanju ustreznega likovnega nadomestila upoštevajo dejstvo, da za obe umetnini
veljajo drugačne zakonitosti (10).
2.3.1 Vloga in pomen ilustracije v slikanici

Zupančič (11) meni, da so prav ilustracije ključni motivator, ki otroka privede do tega, da
odpre knjigo, jo prelista in če še ni vešč branja, s pomočjo preučevanja likov, okolja in
ostalih ponavljajočih se elementov, razvija zgodbo (11). Na podoben način njeno vlogo
opisuje tudi Zupan (12), ki ilustracijo imenuje »bližnjica h knjigi« (12). Otrok tudi nima
prirojenega čuta za estetiko, saj kot trdi Zupančič (11), otroka pritegne tisto, kar je najbolj
bleščeče, svetleče, kičasto, osladno in ki z vsem tem balastom zakriva prazno vsebino. In
ravno tukaj, poleg dejstva, da so otroci že od začetka popolnoma preplavljeni z likovno
nekakovostjo vsakdanjega okolja, tiči vzrok, zakaj je kakovostna ilustracija izrednega
pomena (11).
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2.3.2 Kakovostna knjižna ilustracija

Dobra ilustracija je likovno prečiščena, kar pomeni, da so poudarjeni le elementi, ki so
bistveni z vsebinske ali likovne plati, ostale postranske stvari pa med ustvarjalnim
procesom odpadejo. Pri tem se Zupančič (11) osredotoči na elementa, ki se skoraj brez
izjeme pojavljata v vsaki ilustraciji, to sta literarni lik (ljudje, živali, mitološka in
izmišljena bitja itd.) in prostor. Liki morajo biti anatomsko in konstrukcijsko pravilni, ne
glede na morebitno realnost ali fiktivnost določenega lika. Pri zakonitostih upodabljanja
prostora se loti problema aplikacije tridimenzionalnega prostora na dvodimenzionalno
površino papirja, ki jo je med drugim mogoče rešiti s prostorskimi ključi ali natančneje
monokularnimi prostorskimi ključi, ki se uporabljajo za dojemanje globine pri umetnosti
na ploskvi (11). Mednje štejemo nagnjenost, velikost, teksturo, barvo, zračno perspektivo,
ostrino obrisov in detajlov, svetlost, prekrivanje. Z uporabo tovrstnih prostorskih ključev,
ki lahko nastopajo bodisi sami ali v kombinacijah, lahko dosežemo, da opazovalec sam
presodi razdalje in prostorske odnose med posameznimi liki (13).
Zupančič (11) omeni tudi zanimive kote gledanja, na primer ptičja (pogled od zgoraj) ali
žabja perspektiva (pogled od spodaj), pri njuni uporabi pa je pomembna doslednost. Vsi
elementi, ki se nahajajo v določeni ilustraciji, so postavljeni v enoten prostor, upoštevajo
pogled z istega gledišča (recimo ptičje perspektive) in se ravnajo po isti prostorski logiki
(11).

2.4

OBLIKOVANJE SLIKANICE

Grafično oblikovanje slikanice zaobjema oblikovanje celotnega izgleda knjige.
Oblikovanju likovne in literarne vsebine namreč sledi še oblikovanje naslovnice, zadnje
strani, hrbta, spojnih listov, varovalnega naslova, naslovne strani, kolofona itd. (14). Z
vsem tem pa so seveda tesno povezani tudi velikost in oblika formata, izbira tipografije,
grafična priprava, izbira tiskarskega postopka, načina vezave in vrste papirja.
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2.4.1 Format

Pri izbiri formata knjige imamo možnost izbire med tremi različnimi formati: pokončnim,
ležečim in kvadratnim. Pri tem je izbira v celoti odvisna od avtorja, njegove ustvarjalne
zamisli in njegovega osebnega sloga, vendar je zaradi praktičnih, tiskarskih in estetskih
razlogov vreden skrben premislek (15). Najpogosteje uporabljena oblika slikanice je
velikost formata A4, postavljen pokončno ali ležeče, vse pogosteje pa se uporablja tudi
kvadratni format različnih velikosti. Prav tako je celotna ideja formata pogojena z
besedilom in ilustracijami, njihovi postavitvi ter vzdušju, ki bi ga avtor s postavitvijo rad
dosegel. Pokončni format je primeren za knjige z razdrobljeno zgodbo, ležeči formati pa
za pripovedi z veliko gibanja (3, 6, 16).
2.4.2 Tipografija v slikanici

Izbira ustrezne črkovne vrste v slikanici je tradicionalno vezana le na čitljivost. Njena
glavna naloga je, da predstavlja vsebino, kar mora početi na primeren in subtilen način,
upoštevajoč avtorjevo sporočilo in razpoloženje zgodbe, ne da bi pri tem motila bralca.
Tipografija v slikanici ne služi samo kot posrednik verbalne pripovedi, temveč kot
samosvoj vizualni element, skozi katerega lahko oblikovalec prenaša pomen, ideje in
čustva (17). Tipografsko različno oblikovane različice istega besedila lahko namreč
izražajo popolnoma drugačen pomen zgodbe. Tako je pomembno upoštevanje ne le, kaj
je napisano, ampak tudi, kako je predstavljeno (18). Phinney in Colabucci (19) sta želela
raziskati, kako tipografija pripomore k vizualni izkušnji slikanice. Za vzorec sta vzela 75
slikanic, nagrajenih s prestižno ameriško nagrado Caldecott medal, in jih razvrstila v štiri
skupine:
1. neujemanje s sporočilom, temo in vsebino knjige (angl. dishonouring
typography);
2. skladnost z besedilom in avtorjevim sporočilom (angl. honoring typography);
3. poudarjanje sporočila besedila s tem, da postane aktiven del vizualne izkušnje
(angl. enhancing typography);
4. spreminjanje velikosti, barve in pozicije znotraj zgodbe za poudarjanje
specifičnih elementov zgodbe (angl. expressive typography) (19).
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V besedilu je priporočljivo kombinirati največ dve črkovni vrsti, ki sta oblikovno različni
(črkovne vrste s serifi in linearne). Črkovne vrste s serifi omogočajo lažje branje, saj naše
oko lažje sledi serifom. Ker pa je količina besedila v slikanicah zelo omejena, je zanje
primernejša linearna črkovna vrsta. Potrebno je upoštevati tudi optimalno število znakov
glede na širino stolpca, ustrezno velikost črkovne vrste in ustrezen razmik (angl. leading).
Stopnja oziroma velikost črk za slikanice (angl. size) je odvisna od bralnih sposobnosti
bralca, večinoma pa se giblje nekje od 12 do 18 t. e. in od 16 do 22 t. e. za razmik. Stopnjo
črk pa lahko spreminjamo tudi z namenom poudarjanja ključnih besed ali delov besedila,
kar pa lahko dosežemo z uporabo drugačne različice črkovne vrste, z verzalkami ali
kapitelkami, z uporabo povsem drugačnega sloga, s spremembo barve itd. Pri oblikovanju
besedila se je treba tudi izogniti pankrtom (angl. orphan), tj. prva vrstica novega odstavka
in zadnja vrstica strani knjige in vdovam (angl. widow), tj. zadnja vrstica odstavka in prva
vrstica na novi strani knjige (20‒22).
2.4.3 Postavitev slike in besedila

O različnem kombiniranju besedilnega in likovnega dela v slikanici smo že veliko
napisali pri delitvi glede na notranjo urejenost, pri kateri je Kobe ločila tri različne tipe,
ki pa so odlična osnova za nadaljnje delitve. Tukaj se bomo osredotočili le na področje
slikanice, pri kateri se ilustracija »zlije čez rob«, saj je ta pomembna za praktični del
diplomskega dela. Omerzel (16) pri tem loči tri podskupine:
1. besedilo in ilustracija sta ločena z robom, pri čemer oba elementa delujeta
samostojno in neodvisno. Tako je besedilo lažje berljivo, ilustracijo pa se lahko
raziskuje neodvisno od besedila. Besedilo je lahko postavljeno v geometrijski lik
znotraj ilustracije ali pa gre za kombiniranje ilustracije in besedila v različnih
razmerjih;
2. besedilo je postavljeno v ilustracijo kot samostojna enota ali del ilustracije. Lahko
je postavljeno v prazen ali svetlejši del dvostranske ilustracije ali pa v krivuljah,
ki sledijo dinamiki in glavni liniji ilustracije;
3. stripovska obravnava besedila. Dialogi so postavljeni znotraj oblačkov in se
dopolnjujejo z besedilom (16).
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2.4.4 Naslovnica in zadnja stran platnice

Naslovnica pomeni bralcu prvi vir informacij, na katerem si zgradijo svoja pričakovanja
o tem, kaj bodo našli med platnicami (23). Slikanice skoraj brez izjeme vsebujejo naslov
knjige, ki tudi sam v določeni meri privlači ali odvrne mlade bralce, ime avtorja in
ilustracijo, ki navadno odraža avtorjev izbor najbolj vabljivega dela zgodbe, hkrati pa ne
razkrije preveč informacij o zgodbi. Zadnja stran platnice je z likovnega vidika
nadaljevanje naslovnice, ima pa tudi informativno vlogo, saj se jo običajno uporablja za
kratek povzetek in recenzijo knjige, predstavitev avtorja ter ilustratorja itd. (6).
2.4.5 Spojni listi

Spojni listi so sestavni del slikanic s trdo vezavo. Lahko so neilustrirani, identični spredaj
in zadaj; neilustrirani, različni spredaj in zadaj; ilustrirani, identični spredaj in zadaj ter
ilustrirani, različni spredaj in zadaj (3).

2.5

PROCES IZDELAVE KNJIGE

Tehnološki proces za izdelavo grafičnih izdelkov ali grafični proces, obsega tri glavne
dele: grafično pripravo, tiskanje in dodelavo (24).
2.5.1 Grafična priprava

Pri postopku grafične priprave izberemo ustrezen barvni prostor, ločjivost, dodatek za
porezavo in format zapisa datoteke. Pri delu s tiskovinami se srečamo z dvema barvnima
prostoroma. Izdelek, ki ga oblikujemo, je na zaslonu prikazan v RGB barvnem prostoru,
pri tiskanju pa se uporablja CMYK barvni prostor. Čeprav je naknadno pretvarjanje iz
enega v drugi barvni sistem mogoče, pride lahko pri tem do izgube kakovosti in zamika
barvnih odtenkov, zato je priporočljiva takojšnja nastavitev na CMYK barvni prostor.
Ločljivost, ki ima enoto število slikovnih točk na palec (angl. dots per inch; v
nadaljevanju krajše dpi) pomeni število pik na določeno površino. Standardna ločljivost
pri delu s fotografijami in ostalim slikovnim gradivom je 300 dpi (25). Dodatek za
porezavo se doda, če sega slikovno gradivo do roba papirja. Del, ki sega čez rob, se odreže
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pri procesu dodelave, običajno se zahteva 3 mm dodatka. Oblikovano datoteko izvozimo
v PDF (angl. Portable Document Format) datoteki, ki je standardni format za neposredno
tiskanje v visoki ločljivosti (26).
2.5.2 Tisk

Tisk je razmnoževanje besedil (sporočila in slik) na tiskovni material s tiskarsko barvo.
Tiskovna forma, ki hrani podatke o tiskovini, skrbi za upodobitev vsebinskega dvojnika
izvirnega sporočila (odtisa). Tiskovna forma je lahko analogna ali digitalna. Analogna je
mehanično orodje za tiskanje, digitalna pa numerični podatki na procesnem računalniku,
s katerim se upravlja tiskanje (24).
Izbira ustrezne tehnike tiska je odvisna od velikosti naklade. Ofset tisk (posredni ploski
tisk) se uporablja za tisk velikih naklad (nad 1000 izvodov), saj strošek naklade pada z
naraščanjem količine izvodov, za manjše naklade pa je izbira digitalne tehnike tiska
cenovno ugodnejša. Digitalna tehnika tiska (na primer elektorfotografski tisk) nam
omogoča nizkocenovne in hitre odtise. Izbira pa je odvisna tudi od časa, ki ga imamo na
voljo, in od papirja, na katerega bi radi tiskali. Digitalna tehnika tiska je hitrejša, vendar
omogoča manjšo prilagodljivost glede velikosti, saj lahko digitalni stroji sprejmejo pole
manjšega formata, kot pri ofsetnem tisku (26).
2.5.3 Grafična dodelava

Grafični izdelek dobi končno uporabno vrednost šele s knjigoveško dodelavo, ki navadno
poteka v knjigoveznici. Tehnološki proces je pri izdelavi knjig dolg, zapleten in zahteven,
saj je pogosto potrebno opraviti vrsto zapletenih tehnoloških operacij. Izdelava knjižnega
bloka in izdelava platnic poteka posebej. Pri izdelavi knjižnega bloka najprej poteka
razrez tiskarskih pol (če je potrebno), sledi zgibanje, znašanje, nato šivanje ali lepljenje
knjižnega bloka, lepljene spojnih listov, sušenje in stiskanje, obrez knjižnega bloka,
okrogljenje hrbta (če je potrebno), lepljenje gaze, lepljenje krep papirja in okrasnih trakov
in nazadnje lepljenje platnic in knjižnega bloka ter ovijanje s ščitnim ovitkom. Nazadnje
sledi še oplemenitenje grafičnega izdelka, na primer plastificiranje ovitkov in platnic za
zaščito pred mehanskimi vplivi (24).
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Knjige so sestavljene iz platnice in knjižnega bloka. Trde platnice se od papirja v
knjižnem bloku ločijo po materialu, iz katerega so izdelane, in so od 3 do 5 milimetrov
večje od knjižnega bloka. Platnice, vezane s trdo vezavo, so izdelane iz lepenke, ki je
prevlečena z različnimi materiali. Njihova naloga je, da ščitijo knjižni blok in nam nudijo
osnovne informacije o njegovi vsebini (naslov knjige, avtor, založba, leto izida), ki so
odtisnjene na platnico z vročim tiskom ali pa prevlečni material že predhodno potiskamo.
Knjige so obsežne, zato se jih tiska na več tiskarskih polah, strani pa si ne sledijo
zaporedoma, temveč izmenično, kot zahteva tehnologija zgibanja. Tiskarske pole so
najprej razrezane in nato zgibane. Knjižni blok je lahko lepljen, šivan ali oboje. Pri trdi
vezavi je platnica nalepljena na gazo in na predlist, ne pa tudi na hrbet knjižnega bloka,
kar omogoča bolj ravnoležno odpiranje (24).

12

3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu diplomskega dela je opisan postopek ilustracije, oblikovanja in
izdelave slikanice z naslovom Povest o zlati kroni. Prvi korak pri izdelavi je bil določitev
osnovnih kriterijev, ki smo jih podrobno raziskali že v teoretičnem delu. Slikanico lahko
glede na zahtevnostno stopnjo opredelimo kot pravo knjigo, ki je zaradi dolžine besedila
(441 besed), namenjena predšolskim otrokom. Gre za avtorsko slikanico, saj so tako
besedilo kot tudi ilustracije stvaritev enega ustvarjalca, pri čemer je besedilo
vkomponirano v prazen del dvostranske ilustracije. Vse to je delovalo kot osnova, na
kateri smo lahko začeli graditi tri osnovne in enakovredne temelje slikanice: besedilo,
ilustracijo in tipografijo. Na začetku ustvarjanja smo določili še format slikanice, ki bi
najbolje ustrezal tako vsebini kot ilustraciji. Slikanica je sestavljena iz enajstih delov,
vsakemu delu (z izjemo prvega) pa pripada ena dvostranska ilustracija. K enotnosti
likovnega dela pripomore usklajena uporaba istih vzorcev in črkovnih vrst, monotonost
pa preprečuje uporaba različnih likov in pestra paleta barv. Knjiga zaradi majhnega števila
strani ni oštevilčena.

3.1

LITERARNI DEL

Pri ustvarjanju smo že od začetka želeli izkoristiti prednosti avtorske slikanice, zato
likovnega in literarnega dela nismo obravnavali ločeno, temveč sta nastajala vzporedno
in se v skladu enega z drugim tudi spreminjala. Besedilo, razdeljeno na krajše odstavke,
je postavljeno v že vnaprej predvideno mesto na ilustraciji, ki je zato prazno in enobarvno.
Ustvarjalni proces se je začel pri oblikovanju valov, ki se v slikanici pojavi kot šesta
ilustracija, okoli katerih smo začeli snovati zgodbo o zlati kroni. Besedilo je preprosto,
njegova dolžina pa je v veliki meri podrejena velikosti ilustracije na vsaki strani. Zgodba
se začne se s stvaritvijo krone, njenim potovanjem in spoznavanjem štirih likov (labod,
hrast, kača in ribe), konča pa razdrobitvijo krone in moralnim naukom. Čas je nedoločen,
kraj pa se izraža tako z besedilom kot ilustracijo. Bistvo zgodbe je iskanje lepote v svetu,
kjer najdemo prevzetnost, zavist in pohlep ter spoznanje, da resnična lepota presega
materialnost in se kaže v nesebični pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Bolj kot o dobrih in
slabih likih, ki so značilni za pravljice, govori zgodba o dobrih in slabih lastnostih.
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3.2

FORMAT

Izbira formata je tesno povezana z razpoloženjem, ki ga želimo vzbuditi bralcu s svojo
zgodbo. Sprva smo izbrali klasičen kvadraten format, ker pa je bistvo zgodbe iskanje
oziroma potovanje, smo se odločili, da bo ilustraciji bolj ustrezal ležeč format velikosti
22 cm širine in 20 cm višine. Ilustracije se raztezajo čez dve strani, zato je takšna
postavitev omogočala površino velikosti 44 × 20 cm za posamezno ilustracijo.

3.3

ČRKOVNE VRSTE

Uporabljene so tri črkovne vrste: dve za besedilo in ena za naslovnico. Za tekoče besedilo
smo uporabili linearno črkovno vrsto gill sans, kombinirano s črkovno vrsto s serifi adobe
caslon pro za premi govor. Za naslovnico smo uporabili risano črkovno vrsto bellaboo.
Gill sans (slika 1) je humanistična črkovna vrsta. Je čitljiva in skladna s preprostimi in
modernimi ilustracijami. Stopnja črk v besedilu je 16 t. e., razmik pa 20 t. e. Besedilo je
postavljeno znotraj zrcala širine 454 t. e. in višine 397 t. e. Uporabljeno je levo naslonilo,
brez delitve besed. V vsaki vrstici je povprečno 70 znakov.

Slika 1: Linearna črkovna vrsta gill sans

Adobe caslon pro (slika 2) je baročna črkovna vrsta. Za premi govor smo jo uporabili z
namenom, da bi bilo besedilo bolj razgibano in bi bolj pritegnilo bralca. Izbrali smo
krepko različico in večjo stopnjo črk kot za tekoče besedilo, in sicer 25 t. e., razmik pa 30
t. e.
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Slika 2: Baročna črkovna vrsta adobe caslon

Za naslovnico smo v prvi vrsti iskali čitljivo in preprosto črkovno vrsto, ki bi se lepo
skladala z ilustracijo. Izbrali smo risano črkovno vrsto (slika 3), ki ima v naboru znakov
le majuskule. Posebnost te črkovne vrste so zaključki, ki spominjajo na zaključno potezo
čopiča.

Slika 3: Risana črkovna vrsta bellaboo

3.4

LIKOVNI DEL

Pri ustvarjanju likovnega dela slikanice smo stremeli k iskanju ravnovesja med tem, da
bi bile ilustracije žive, razgibane in zanimive, hkrati pa lične in likovno prečiščene. Prvi
korak k izpolnitvi tega cilja je bila izbira likov in ostalih elementov, ki na takšen ali
drugačen način izražajo ključni pomen tistega dela besedila, ki ga ilustracija opremlja.
Ob tem so med ustvarjalnim procesom odpadli vsi postranski in za zgodbo nerelevantni
elementi, na primer oblaki, sonce, deli ozadja, torej vse, kar ni v celoti vezano na besedilo.
Ko se je proces eliminiranja končal, so v ilustraciji ostali zelo preprosti, pregledni in
nekompleksni liki, na katerih smo lahko začeli graditi ilustracijo. Vsaka ilustracija je
sestavljena iz petih delov:
1. v računalniškem programu Adobe Photoshop narisano ozadje;
2. ročno narisana in v računalniškem programu Adobe Ilustrator vektorizirana
obroba likov;
3. v računalniškem programu Adobe Photoshop narisano polnilo;
4. različni vzorci v likih in ozadju;
5. zrnata plast nad celostno ilustracijo.
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V vseh enajstih ilustracijah smo uporabili šest vzorcev, ki se pojavljajo v ozadjih (slika
4) in likih (slika 5).

Slika 4: Primer uporabe vzorca v ozadju

Slika 5: Primer uporabe vzorca v liku

3.4.1 Dogajalni prostor

Besedna predstavitev dogajalnega prostora slikanice je zelo skopa in omenjena le z
besedami: ribnik, nasad limonovcev, morje itd., medtem ko je vizualna predstavitev
pestra in bolj informativna. Ista informacija je bralcu velikokrat podana dvakrat. Najprej
z besednim opisom, recimo nasad limonovcev, nato pa še z ilustracijo, ki prikazuje
listnato vejevje z velikimi rumenimi limonami.
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Pri upodabljanju tridimenzionalnega sveta na dvodimenzionalni površini smo si pomagali
z naslednjimi prostorskimi ključi: prekrivanje likov (slika 6), uporaba senc (slika 7),
uporaba svetlih in temnih barv za določanje bližine in daljave (slika 8) ter zmanjševanje
ostrine detajlov za predmete, ki se oddaljujejo (slika 9). Ti ilustraciji dodajo globino in
omogočajo opazovalcu, da bolje razume razdalje in prostorske odnose med posameznimi
liki.

Slika 6: Prekrivanje likov

Slika 7: Uporaba sence
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Slika 8: Temne in svetle barve

Slika 9: Izguba detajlov

Pri osmi ilustraciji (slika 10) je likovni prostor predstavljen s ptičje perspektive.

Slika 10: Ptičja perspektiva
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3.4.2 Postopek izdelave ilustracij

Proces izdelave ilustracij se je začel z risanjem skic s svinčnikom na bel papir formata
A3. Ko so bile ilustracije dodelane, smo posamezne dele ilustracije in like, ki so delovali
ločeno, prerisali vsakega na svoj papir. Sledila je obroba s črnim flomastrom Sakura
Pigma Micron 03 (0,35 mm) in skeniranje. Vse elemente smo obdelovali posamično, v
računalniškem programu Adobe Illustrator. Najprej smo uporabili funkcijo aktivna sled,
ki omogoča pretvorbo rastrske slike v vektorske poti. Pri tej funkciji je možna vrsta
nastavitev, od katerih je odvisno število barv, ki se vektorizirajo, natančnost pri
vektorizaciji itd. Ker smo potrebovali samo obrobo, ki se ji bo naknadno spreminjala
barva, smo izbrali možnost črno-belega sledenja z dodatno možnostjo neupoštevanja bele
barve, stopnja podrobnosti sledenja pa variira od slike do slike.
Sledila je izdelava polnil in ozadja v računalniškem programu Adobe Photoshop. Ta so
bila nato prenesena v računalniški program Adobe Illustrator, kjer so bila združena s
predhodno narejenimi obrobami. Ko so bili posamezni elementi končani, smo jim dodali
vzorce in zrnato plast.. Končane ilustracije so bile izvožene in umeščene na ustrezno
mesto v prelomu knjige z računalniškim programom Adobe Indesign.
3.4.3 Analiza uporabljenih tehnik

Izbira ustrezne tehnike in njena uporaba pri izdelavi vseh ilustracij je bil dolgotrajen
proces, ki je zahteval veliko preizkušanja in primerjanja različnih možnosti. Izbrana je
bila kombinacija ročnega risanja in vektorske grafike, ki je bila uporabljena pri
oblikovanju obrob likov, polnil in ozadji ilustracij. Vse obrobe (slika 11) smo najprej
ustvarili v računalniškem programu Adobe Illustrator, s pomočjo vektorskih krivulj. Ker
smo ugotovili, da delujejo liki s takšnimi obrobami umetno, smo se odločili za
vektorizacijo ročno narisanih obrob. To tehniko smo uporabili pri oblikovanju različnih
likov, na primer pri oblikovanju obrob valov.
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Slika 11: Primerjava obrob

Podoben učinek smo želeli doseči tudi pri oblikovanju polnil. Z uporabo prehodov barv
od svetle k temni smo želeli preprečiti, da bi liki delovali dvodimenzionalno. Polnila smo
poskusili ustvariti ročno, s pomočjo vodnih barv in jih nato skenirati, vendar se je
izkazalo, da je ta proces preveč nepredvidljiv, rezultat pa so puste in blede barve. Tudi
polnila s prehodi (slika 12), narejenimi v računalniškem programu Adobe Illustrator, so
tako kot obrobe delovali pretirano čisto in umetno. Nazadnje smo se odločili, da polnila
ustvarimo v računalniškem programu Adobe Photoshop. S tem smo ustvarili videz grobih
prehodov kot pri risanju s čopičem.

Slika 12: Primerjava polnil
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Enak postopek, kot pri izdelavi polnil, je potekal tudi pri izdelavi ozadij (slika 13).

Slika 13: Primerjava ozadij

3.5

IZDELAVA KNJIGE

Knjižni blok, spojni listi in platnica so bili ločeno pripravljeni v računalniškem programu
Adobe Indesign, ki je namenjen oblikovanju tiskovin. Ko smo ustvarili nov dokument
smo najprej izbrali ustrezen format (220 × 200 mm), določili število strani (28) in 3 mm
dodatka za porezavo. Izbrali smo tudi ustrezen barvni prostor (CMYK). Pri izvozu smo
izbrali format zapisa Adobe PDF in nastavili ločljivost 300 dpi. Na enak način smo
oblikovali tudi spojne liste. Platnica knjige je bila pripravljena ločeno. Širina hrbta je
znašala 6,5 mm, zato smo določili format 458,5 × 206 mm in dodali 15 mm dodatka za
porezavo.
Knjiga Povest o zlati kroni je bila zaradi majhne naklade (15 izvodov) tiskana z digitalnim
tiskom s suhim tonerjem, na digitalnem stroju Konica Minolta bizhub PRESS C1085.
Zaradi zahtev digitalnega tiskalnika, ki dovoljuje maksimalni format 330 × 486 cm, so
bile pole formata 450 × 640 mm pred tiskom razrezane na polovico, torej 450 × 320 mm.
Notranjost je bila tiskana na sijajni premazni papir z gramaturo 170 g/m². Po končanem
tisku so bile pole poslane v knjigoveznico, kjer se jih je zgibalo. Izdelani sta bili dve
knjigoveški poli 8-ih strani in ena knjigoveška pola 4-ih strani. Knjižni blok je bil šivan
z nitjo skozi hrbet. Prevlečni papir platnice je bil tiskan na papir gramature 150 g/m² in
plastificiran. Debelina lepenke je bila 3 mm.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

KONČNA OBLIKA

Vizualizacija vsebine knjige zajema naslovnico, stran s posvetilom, naslovno stran, eno
enostransko ilustracijo in deset dvostranskih ilustracij, kolofon, spojne liste ter zadnjo
stran platnice. Vsi ti elementi so oblikovani tako, da delujejo enotno, zato nobeden izmed
njih ne izstopa iz celote. To smo dosegli z uporabo ponavljajočih se barv, vzorcev, likov
in tipografije, ki se povezujejo od začetka do konca knjige. Izjema je črkovna vrsta,
uporabljena za naslov slikanice, ki se pojavi samo na naslovnici. Najprepoznavnejši
element slikanice je krona, ki je največkrat ponovljen lik v slikanici.

4.2

ANALIZA POSAMEZNIH ILUSTRACIJ IN BESEDILA

4.2.1 Nastanek krone

V prvi ilustraciji (slika 14) je predstavljen glavni lik slikanice, ki je razviden že iz naslova:
krona. Govori o njenem nastanku in jo primerja z vzhajajočo zarjo in jutranjo roso. Tukaj
se pojavi prvi zaplet, in sicer, da jo bo le tisti, čigar lepota prekaša kronino, vreden nositi
krono. V tem delu zgodbe bralcu še ni razkrito, za kakšno lepoto gre, torej materialno ali
notranjo. Besedilo je postavljeno v ilustracijo, ki edina v celotni slikanici ne zaseda dveh
strani. Krona je točno na sredini z namenom, da pritegne pozornost bralca. Postavljena je
v zeleno okolje, delno skrita za transparentnimi listi, na katerih smo s vzorcem dosegli
videz majhnih kapljic oziroma rose. V zgornjem desnem kotu je postavljeno okroglo
sonce v oranžni barvi krone. Besedilo je bilo sprva daljše in je vsebovalo natančen opis
nastanka krone, vendar smo se kasneje odločili, da ta del raje prepustimo otroški
domišljiji.
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Slika 14: Prva ilustracija

4.2.2 Krona in labod

V drugi ilustraciji (slika 15) je opisano srečanje laboda in krone. Lepota laboda je bralcu
predstavljena tako besedilno (dolge, snežno bele peruti in vitki vrat) kot tudi ilustrativno
(vizualna predstavitev laboda), zato se ista informacija ponavlja dvakrat. Ribnik je
vizualno predstavljen z gladino vode, po kateri drsi labod. V določenih primerih pa
ilustracija presega pomen besedila in obratno. Labod, kot nam nakazuje besedilo,
zamahuje s svojimi krili, kar je dodatno prikazano z vzorcem kapljic vode ob njegovih
perutih. Ostale ptice v ribniku, ki jih spoznamo s pomočjo besedila, pa so iz vizualne
interpretacije odvzete. Lik laboda smo namenoma postavili na desno stran, kar nakazuje
na njegovo prevzetnost, a tudi samotnost. Bralec se sreča s prvo slabo lastnostjo
(prevzetnostjo), ki je predstavljena s premim govorom krone.
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Slika 15: Druga ilustracija

4.2.3 Krona in hrast

Tretji del zgodbe govori o kroninem srečanju s hrastom. Zgodba je predstavljena z dvema
obojestranskima ilustracijama, ki sta vizualno povezani z zeleno barvo in ponavljajočimi
se elementi listov. Prva ilustracija (slika 16) zavzema skoraj ves prostor, z izjemo
manjšega praznega prostora v zgornjem desnem kotu, ki je namenjen krajšemu besedilu.
Izstopa vizualna interpretacija velikih, rumenih limon, ki pa so z besedilom predstavljene
šele na naslednji strani. Ravno obratno se zgodi s hrastom, ki je z besedilom predstavljen
v prvi ilustraciji, vizualno pa šele v drugi. To dodatno povezuje obe ilustraciji, zelo
verjetno pa je tudi, da se bo otrok vračal nazaj in povezoval oba dela besedila in obe
ilustraciji. Kompozicija druge ilustracije (slika 17) je podobna ilustraciji laboda iz
drugega dela zgodbe. Tudi tukaj je drevo samo in deluje izolirano. Pri ilustraciji hrasta je
uporabljen pogled od daleč. Hrast je videti majhen, njegovo deblo je tanko, njegovi plodi
se niti ne vidijo. Bralec spozna drugo slabo lastnost (zavist).
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Slika 16: Tretja ilustracija

Slika 17: Četrta ilustracija

4.2.4 Krona in kača

Četrti del zgodbe prikazuje kronino srečanje s kačo in predstavitev zadnje slabe lastnosti
(pohlepa). Dve dvostranski ilustraciji se nadaljujeta v temnejšem odtenku zelene. Pri prvi
ilustraciji (slika 18) je prav tako kot pri ilustraciji limonovcev, besedilo postavljeno v
zgornji desni kot, večino prostora pa zaseda velika kača v podrasti. Podrast je vizualno
predstavljena s ponovljenim elementom listov iz ilustracije mladih limonovcev.
Uporabljen je ponavljajoč se vzorec trikotnikov na kačinem hrbtu. Pri drugi ilustraciji
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(slika 19) je na desni strani ilustracije upodobljena kača z ostalimi živalmi. Kača je enaka
kot na prejšnji ilustraciji, le da ima na glavi zlato krono. Izstopajo okrogle oči živali, ki
so drugačne od kačinih in dajejo videz strahu. Bralec na tej točki spozna zadnjo slabo
lastnostjo (pohlep). Barve, ki so bile uporabljene v zadnjih treh delih zgodbe, so
uporabljene z namenom povzemanja tona zgodbe. Začne se s svetlo, pozitivno oranžno
barvo, nadaljuje s hladnejšo, svetlo zeleno z nekaj rumenimi elementi, konča pa s temno,
mračno zeleno barvo.

Slika 18: Peta ilustracija

Slika 19: Šesta ilustracija
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4.2.5 Krona in morje

V petem delu se krona znajde med visokimi valovi, dokler ne potone v globine morja.
Temu delu zgodbe pripada dvostranska ilustracija valov (slika 20), s katero se je bralec
že srečal. Informacije, ki jih podaja besedilo, in ilustracija se v določeni meri
dopolnjujeta. V besedilu imamo podan dogajalni prostor, torej morje in visoke valove, ki
so predstavljeni tudi z ilustracijo. V določeni meri pa besedilo vseeno presega ilustracijo.
Preberemo namreč lahko, da je krona prepotovala svet in je na koncu poniknila v temne
globine morja, kar iz ilustracije ni razvidno. Krona se izgublja v valovih s ponavljajočimi
se vzorci, ki ponazarjajo njeno neskončno iskanje.

Slika 20: Sedma ilustracija

4.2.6 Lastovka

Šestemu delu zgodbe pripada ena dvostranska ilustracija (slika 21). Spoznamo nov lik,
lastovko, ki je že zelo utrujena in se z zadnjimi močmi drži v zraku. Ozadje zgodbe
lastovke (njena pot s svojo jato v tople kraje) nam je podano samo besedilno. Dogajalni
prostor (neskončna, sinja modrina morja) nam je predstavljena s praznim, modrim
ozadjem. Lastovka je prikazana s ptičje perspektive, njeno senco vidimo v morju.
Obrnjena je navzdol, proti valovom na levi strani ilustracije. Barve lastovke sovpadajo z
modro barvo morja, kar nakazuje njeno usodo. Njena stiska je dodatno ponazorjena z
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zaskrbljenim očesom in kapljo potu na njenem čelu. Besedilo je levo od lastovice,
besedna zveza »penečim valovom« pa je že delno prekrita z drobci bele morske pene.

Slika 21: Osma ilustracija

4.2.7 Jata rib

V sedmem delu je zgodba prikazana z eno dvostransko ilustracijo (slika 22). S kratkim
opisom je predstavljena jata rib, ki se ob pogledu na lastovko potopijo v morje. Ilustracija
je vizualno skladna z ilustracijo valov v petem delu zgodbe. Prikazani sta dve ribi, torej
del jate, ki skačeta med valovi in gledata desno proti lastovki, ki je iz ilustracije izvzeta.
Na levi je narisan velik, grozeč val, ki se premika v desno.
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Slika 22. Deveta ilustracija

4.2.8 Pomoč lastovki

V osmem delu zgodbe je razplet predstavljen z eno dvostransko ilustracijo (slika 23). Ista
informacija se podaja tako z ilustracijo kot besedilom, ki delujeta skladno. Liki rib
izgubijo podrobnosti s prejšnje ilustracije, v središču pozornosti je lastovka, ki leži na
kroni. Ilustracija se vizualno ujema z ilustracijo lastovke v šestem delu zgodbe. Tukaj se
bralec sreča s prvo dobro lastnostjo, ki pa nalašč ni omenjena v besedilu in od bralca
zahteva več razmišljanja.

Slika 23: Deseta ilustracija
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4.2.9 Razdrobitev krone

Zgodba se zaključi z zadnjo dvostransko ilustracijo (slika 24). V devetem in zadnjem delu
zgodbe krona spozna resnično lepoto in se razdrobi v prah, ki jati rib obarva plavuti v
zlato. Razlaga, kaj je tisto, kar so ribe naredile in zaradi česar je krona končno našla
lepoto, je prepuščena bralcu. Krona je zaradi svoje izstopajoče barve znova v središču
pozornosti, okoli nje pa se zbirajo ribe. Prvotna ideja je bila, da bi bile ribe, ki so najbližje
kroni, obarvane v zlato, vendar smo si kasneje primislili in pustili, da je konec prepuščen
otrokovi domišljiji.

Slika 24: Enajsta ilustracija

4.3

NASLOVNICA IN ZADNJA STRAN PLATNICE

Čeprav pogovorno knjige ne smemo soditi po platnici, otroci pri izbiranju slikanice počno
prav to (3). Pri oblikovanju naslovnice slikanice smo zato v prvi vrsti stremeli k temu, da
bo izdala ravno toliko, da bo bralcu vzbudila zanimanje in ne toliko, da bi mu razkrila
preveč. Iz tega razloga smo se pri izbiri ilustracije odločili za ilustracijo valov (slika 25),
ki se v slikanici pojavi nekje na sredini in prikazuje vrh zgodbe. Valovi prinašajo obljubo
o zanimivi in razburkani zgodbi, modre barve in ponavljajoči se vzorci pa delujejo
pomirjujoče. Iz celotne ilustracije močno izstopa krona, saj je edina obarvana v tople
barve. S tem smo dosegli, da je na naslovnici prikazan eden bolj dramatičnih in vabljivih
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delov, ki pa bralcu ne razkriva zapleta ali razpleta zgodbe. Vzorec valov se nadaljuje na
zadnji strani platnice (slika 26).
Na naslovnici sta prisotni dve črkovni vrsti. Za naslov slikanice je uporabljena risana
črkovna vrsta v beli barvi, ki se v zgodbi ne pojavlja. Risana črkovna vrsta z zaključki
čopiča deluje otroško in igrivo. Podatki o avtorju so napisani z linearno črkovno vrsto, s
stopnjo črk 16 t. e., prav tako v beli barvi. Prvotno smo nameravali uporabiti risano
črkovno vrsto tudi za podatke o avtorju, vendar smo spoznali, da je tovrstna črkovna vrsta
z nižjo stopnjo črk težje berljiva. Pri obeh napisih je uporabljeno desno naslonilo.

Slika 25: Naslovnica
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Slika 26: Zadnja stran platnice

4.4

SPOJNI LISTI

Spojna lista slikanice (slika 27) sta ilustrirana ter identična spredaj in zadaj. Uporabili
smo ozadje zadnje ilustracije, torej ozadje morja, s ponavljajočim se vzorcem kron.
Oblikovana sta tako, da povezujeta notranjost slikanice z zunanjostjo v enovito celoto.
Hkrati ilustracija na sprednjem spojnem listu z ozadjem morja na nek način nakazuje
zgodbo, kar pa bralec lahko razume šele po tem, ko jih znova ugleda na zadnjem spojnem
listu.

Slika 27: Spojni listi
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4.5

NASLOVNA STRAN

Na naslovni strani knjige (slika 28) se pojavita naslov knjige in podatki o avtorju v isti
velikosti kot na naslovnici knjige, a tokrat s sredinsko poravnavo. Pod obema napisoma
je postavljen lik krone.

Slika 28: Naslovna stran
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5

ZAKLJUČEK

Otroške knjige so vrata, ki se odpirajo v neskončen svet domišljije in enkratna priložnost
za pridobivanje znanj, spoznavanje krajev, kultur in razvijanje novih sposobnosti. Z
ustreznim prepletanjem besedila, ilustracije in tipografije lahko ustvarimo knjigo, ki bo
pri bralcu dosegla ravno to in še več. Tovrsten proces pa je dolgotrajen in od avtorja
zahteva veliko mero potrpežljivosti in vztrajnosti. Zahteva tudi brezpogojno predanost,
strast do branja in oblikovanja, kar je ključno za ustvarjanje dela, ki ne bo samo likovno
in literarno ustrezno, temveč tudi vir inspiracije in domišljije.
Prva stvar, ki smo jo med procesom oblikovanja slikanice spoznali, je, da je ustvarjanje
avtorske slikanice na nek način dvorezni meč. Ognemo se dogovarjanju in usklajevanju
z avtorjem besedila ter njegovemu morebitnemu poseganju v naše delo, kar pomeni, da
imamo posledično proste roke in glavno besedo pri vseh oblikovalskih vidikih. Po drugi
strani pa to pomeni, da je vse, kar nas pri delu omejuje in usmerja, bel list papirja, ki čaka,
da na njem ustvarimo povsem nov, izmišljen svet, ki bo pritegnil in prepričal mladega
bralca. Ker torej nimamo že predhodno napisanega besedila, ki nam bi služilo kot iztočna
točka za nastanek ilustracij, sta oba dela nastajala skupaj in sta njuni vlogi bolj ali manj
enakovredni. Oblikovanje, ki navadno sledi, ko sta likovni in literarni del že zaključena,
je velikokrat podcenjen del sestavne trojice, a vendar nič manj zahteven in obsežen. Ko
so bile ilustracije končane in skupaj z besedilom postavljene na ustrezno mesto v prelomu
knjige, je sledila še vrsta popravkov, tako likovnega kot literarnega dela, da je celota
delovala enotno in usklajeno. Zadnja in nič manj pomembna stopnja oblikovanja je bila
priprava na tisk, tisk in nazadnje dodelava. Za doseganje čim boljših rezultatov sta bila
stik in dogovarjanje s tiskarjem bistvenega pomena.
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PRILOGA

7.1

SLIKANICA POVEST O ZLATI KRONI
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