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za mlade 

   od 8 do 99 let

za šole

            za         
družinsko 

branje

za 
knjižnice

za 
šolske 
bralne 

klube

                 za 
zvezdoglede

za ljubitelje 

    večne klasike

za darila
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Najlepše zgodbe 
za mlade

Zvezdna Beletrina je knjižna 
zbirka svetovne in slovenske 

mladinske klasike, namenjena 
mladim, v novih vrhunskih 

prevodih. 
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5 knjig × 5 let =  25 zgodb
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I. letnik / 2022

Komplet prvega (pet knjig) letnika Zvezdne Beletrine  99,00 €
(Prihranek ob nakupu kompleta 17,00 €)

1.         Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ    21,00 €
2.        Carlo Collodi: Ostržek        27,00 €
3.        Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi    23,00 €
4.        Fran Milčinski: Butalci        21,00 €
5.        Mira Mihelič: Pridi, mili moj Ariel    24,00 €

Izid I. letnika: april 2022

Mogoč je nakup kompleta in posameznih knjig.
Ob naročilu kompleta petih knjig je dostava brezplačna.

Možnost nakupa kompleta na obroke:

• v enkratnem znesku: 99,00 € 
• v dveh mesečnih obrokih: 49,50 €
• v treh mesečnih obrokih: 33,00 €

Cene vključujejo 5-% DDV.

Naročila sprejemamo:

• v spletni knjigarni www.beletrina.si
• na spletni strani: www.zvezdnabeletrina.si
• po e-pošti: prodaja@beletrina.si
• po telefonu: (01) 200 37 00
• v knjigarni Beletrina, Stari trg 3, 1000 Ljubljana

IV. letnik / 2025

16.         Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza     
17.        Mirko Kunčič: Gorjančev Pavlek       
18.         Kenneth Grahame: Veter v vrbah     
19.        Lojze Kovačič: Zgodbe iz mesta Rič-Rač     

20.        France Bevk: Pastirci, Pestrna      

Izid IV. letnika: april 2025

II. letnik / 2023

6.        Pamela L. Travers: Mary Poppins      
7.        Jules Verne: 20000 milj pod morjem       
8.        Michael Ende: Neskončna zgodba   
9.        Anton Ingolič: Gimnazijka       

10.     Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

Izid II. letnika: april 2023

V. letnik / 2026

21.        Harriet Beecher Stowe: Koča strica Toma     
22.        Eric Knight: Lassie se vrača        
23.        James Matthew Barrie: Peter Pan  
24.        Antologija poezije: Pesmi za mlade (ur. Igor Saksida)       

25.       Kristina Brenkova: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka   

Izid V. letnika: april 2026

III. letnik / 2024

11.         Oscar Wilde: Hiša granatnih jabolk, Sebični velikan    
12.        Erich Kästner: Dvojčici        
13.        Rudyard Kipling: Knjiga o džungli   

14.        Vitomil Zupan: Potovanje v tisočera mesta     

15.        Branka Jurca: Ko zorijo jagode    

Izid III. letnika: april 2024

Naročila
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Pri zasnovi zbirke 
smo upoštevali 
mnenja mladih Vrhunske 

nove in izvirne 
ilustracije 

Barvni tisk,
kakovosten papir,
trda vezava s 
ščitnim ovitkom

Mladim 
prilagojene in 
aktualizirane 
spremne 
besede

Za izbrano 
družinsko 
branje

Velike črke
za lažje 

branje

Ustvarjalna 
didaktična
interaktivna 
spletna gradiva 
za učitelje in 
bralce

Vrhunski 
novi 

prevodi!

WWW.ZVEZDNA
BELETRINA.SI

Razloženo besedišče 
za samostojno 

branje in boljše 
razumevanja 

zgodbe

Mladim 
prijazno!

Izjemne 
naslovnice 

ilustratorja 
Damijana 

Stepančiča 
in oblikovalca 

Luke Mancinija

format 160 × 224 mm
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Da mladim bralcem zaradi mestoma zastarelega 
jezika sprejemanje in doživljanje zgodbe danes ne 
bi bilo preveč oteženo, so tudi ta besedila nežno in 
spoštljivo osvežena. Predvsem pa je novost, da je 
besedišče, ki naj bi ga otroci usvojili kljub zdajšnji 
nerabi ali pa je njegovo razumevanje pomembno 
zaradi sprejemanja zgodbe, razloženo še na isti strani 
pod črto.

Zvezdna Beletrina je knjižna zbirka 
25 knjig – zvezd, ki sijejo na nebu 
v vsem svojem sijaju – odličnih zgodb 
v bogatem slovenskem jeziku. 

Želim si, da med zvezdami zasije-
mo prav vsi – tako knjige kot mladi 
bralci po duši in starosti!

Anita Dernovšek, urednica                  

»Pojdimo jih iskat v srebrno ogledalo spomina …« so 
besede pisateljice Mire Mihelič (Pridi, mili moj Ariel, 
1965), ko je že kot odrasla iskala deklico v sebi in spo-
mine na svoje otroške dni, ko je razposajeno čofotala 
v tolmunu s kričečimi otroki. 
Prepričana sem, da bo ob prebiranju zgodb knjižne 
izdaje Zvezdna Beletrina marsikdo spet obudil otroka 
v sebi v srebrnem ogledalu spomina, morda delil 
svojo zgodbo o prebrani zgodbi z mladimi bralci, ki 
se bodo prvič srečali s katero od knjig. V knjižni zbirki 
bo v petih letih izšlo 25 knjig (vsako leto 5 knjig), ki 
so skrbno izbrane, še prav posebej pa bodo mladim 
bralcem v veselje novi prevodi, saj se knjige tujih 
avtorjev ponašajo z novimi prevajalci, med kateri-
mi je tudi Milan Dekleva, prevajalec zgodbe Alica v 
čudežni deželi, ki je dejal: »Ta knjiga si seveda zasluži, 
da jo prelijemo v današnjo slovenščino, naš jezik je 
vendarle živ, radoveden in okreten potok.« 

Prav tako si to zaslužijo zgodbe slovenskih avtorjev,  
po katerih otroci danes morda ne posežejo prav za-
radi njim »neprijaznega« jezika, sicer pa v sebi nosijo 
veliko vrednost in mnoga spoznanja.. 

»Pojdimo jih iskat 
v srebrno ogledalo 
spomina …«
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Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry je Malega prin-

ca prvič objavil leta 1943 v ZDA. Za zgodbo, ki jo je tudi sam 

ilustriral, ga je navdihnila mejna izkušnja, ko je 29. decembra 

leta 1935 zaradi letalske okvare zasilno pristal v egipto-

vski puščavi. Po petih dneh žeje in izčrpanosti ga je rešila 

nomadska karavana. Iz prividov, ki jih je doživljal, je zasnoval 

nepozabno delo o čudežnem Malem princu z drugega pla-

neta, ki obišče letalca v puščavi in mu pokaže pot do bistva, 

nevidnega očem, a dostopnega srcu. Modrosti deškega 

princa si boste za vedno ponavljali tudi mladi bralci in bralke, 

še kot odrasli, saj avtor knjige ni zaman hudomušno posvetil 

odraslim. Ti zaradi obsedenosti z resnimi stvarmi postanejo 

nestrpni in nesposobni razumeti že enostavno otroško risbo. 

Zato bodite potrpežljivi z odraslimi, tako kot zvezdni junak 

Mali princ, ki jim venomer kaj razlaga, že desetletja, v nešte-

tih ponatisih, v več kot stopetdesetih jezikih po vsem svetu.

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) je 

bil pisatelj, pa tudi izumitelj, ljubiteljski iluzionist, filozof in 

ilustrator, predvsem pa navdušen letalec. Pri dvanajstih letih 

se je prvič peljal z letalom, pozneje je opustil študij pomor-

stva in se kljub nasprotovanju družine odločil za letalstvo. 

Izkušnja civilnega in bojnega pilota je zaznamovala tudi 

njegovo pisanje. Napisal je nekaj uspešnih novel, denimo 

Letalec (1926), Nočni let (1931) in Veter, pesek in zvezde (1939), 

v katerih se je vedno spraševal o možnostih za solidarnost in 

bratstvo vseh ljudi, ne glede na razlike. Najbolj je zaslovel z 

otroško novelo Mali princ, ki nosi univerzalno sporočilo. Umrl 

je na izvidniškem letu za premiki nemških čet 31. julija 1944, 

ko ga je nemško bojno letalo sestrelilo nad morjem. 

Antoine de Saint-Exupéry

»Mali princ je ena najbolj 
branih knjig na svetu. 
Prevedena je v tristo 
jezikov in narečij.« 
− Deutsche Welle

Avtorica spremne
besede

Suzana Tratnik je pisateljica, 

prevajalka in publicistka. Med 

drugim je objavila sedem 

kratkoproznih zbirk, šest romanov 

(Ime mi je Damjan, Tretji svet, Tombola ali življenje!, 

Norhavs na vrhu hriba, Pontonski most in Ava), otroško 

slikanico Zafuškana Ganca, monodramo Ime mi je 

Damjan, radijsko igro Lep dan še naprej, dve strokovni 

deli o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični 

literaturi. Prejela je nagrado Prešernovega sklada za 

literaturo, nagrado Novo mesto short za kratko prozo in 

desetnico za najboljši mladinski roman. Njene knjige in 

kratke zgodbe so prevedene v trideset jezikov.

 
Prevajalec

Jaroslav Skrušný (rojen 1947) 

je končal študij primerjalne 

književnosti in francoščine 

na FF Univerze v Ljubljani. Pol 

aktivne delovne dobe je preživel 

kot urednik založbe Partizanska 

knjiga, drugo polovico je opravljal odgovorna uredniška 

dela na Televiziji Slovenija. Ob tem je – za svojo dušo – ves 

čas prevajal leposlovna, predvsem romanopisna dela iz 

francoskega in češkega jezika. Sprva se je posvečal moderni 

prozi prve polovice dvajsetega stoletja (Bataille, Sartre, 

Malraux, Camus), v zadnjem času najbolj uživa v žlahtnih 

klasikih devetnajstega stoletja (Stendhal, Balzac, Zola). Od 

sodobnih čeških romanopiscev je največ prevajal Milana 

Kundero, ki mu je iz češke materinščine sledil v posvojeno 

francoščino. Za svoje prevajalsko delo je prejel slovensko 

Sovretovo nagrado in francoski red viteza umetnosti in 

leposlovja.

Ilustracije: Antoine de Saint-Exupéry

Strani: 104  |  Cena: 21,00 €

Barvni tisk, trda vezava, ščitni ovitek

ISBN: 978-961-284-910-8

Vrhunski 
nov prevod 
Jaroslava 
Skrušnýja

I. letnik
2022

1

Stopi v čevlje Malega 
princa. Oder je tvoj na 
zvezdnabeletrina.si
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Ostržek je brez dvoma najslavnejši lažnivi fant na svetu. 

Pravzaprav ne fant, ampak lutka, ki se mora, če želi postati 

pravi fantek, naučiti ne le tega, da ima laž kratke noge – in 

v njegovem primeru dolg nos –, ampak tudi to, da pravi 

fantje ne cepetajo in ne kričijo: »Hočem, hočem, hočem vse 

in hočem zdaj.« Pripoved o Ostržkovih dogodivščinah je v 

zadnjih 150 letih obkrožila svet in je enako mikavna, kot je 

bila ob svojem nastanku. Njegova zgodba še ni končana. 

Kot pravljice, ki so si jih ljudje pripovedovali še in še in jih 

ob vsaki priložnosti malo spreminjali, so tudi Ostržka želeli 

»pripovedovati« znova in znova. Filmski režiserji z vsega sveta 

so snemali filme. Prvega v Italiji že leta 1911, naslednjega v 

tedanji Sovjetski zvezi leta 1939, takoj za tem pa še najbolj 

znanega Pinocchia – v studiih Walta Disneyja. Med letoma 

1911 in 2021 je tako nastalo 31 filmov, televizijskih filmov, 

risank in risanih nadaljevank.

Carlo Collodi pravzaprav ni pravo pisateljevo ime. Za 

njim se je skril gospod Lorenzini, mož, ki ni bil prepričan, ali 

sploh zna pisati za otroke. Najprej je poskusil s pripovedova-

njem pravljic, za katere je vedel, da jih imajo francoski otroci 

radi. Zbral in prevedel je torej francoske pravljice. In tako so 

lahko po njegovi zaslugi tudi italijanski otroci spoznali Rdečo 

kapico, Trnuljčico, Pepelko ... Pet let kasneje pa je začel pisati 

Ostržka. Najprej previdno, saj ni vedel, ali bo šlo, nato pa, 

opogumljen z odličnim odzivom otrok in njihovih staršev, vse 

pogumneje. In nastala je pripoved, ki je pred vami. Otroci so 

bili navdušeni, o lutki z imenom Ostržek so hoteli še hbrati. 

Collodi se je opogumil in celotno pripoved o Ostržku izdal še 

v knjigi. In tudi ta je doživela velikanski uspeh. Če bi Collodi 

živel danes – in ne v predprejšnjem stoletju – bi zagotovo 

napisal nadaljevanje Ostržka. 

»Odličen izbor za 
vse male in velike 
‘Ostržke’.«
− Bukla

Carlo Collodi

Avtorica spremne besede 

Metka Kordigel Aberšek

je profesorica za didaktiko slovenskega jezika in 

književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 

Bodoče učiteljice in učitelje razrednega pouka poučuje, 

kako otroke opismeniti, kako jih naučiti pravilno in 

uspešno uporabljati slovenski jezik in – s posebno 

naklonjenostjo – kako otrokom približati književnost in 

kako v njih prebuditi željo po branju, ki ne bo ugasnila. 

Verjetno njeno najpomembnejše delo je debela knjiga 

Didaktika mladinske književnosti, kamor je zapisala 

večino tistega, za kar meni, da bi morali znati učitelji, da 

bodo lahko iz otrok naredili navdušene bralce.

Sama pa je najbolj ponosna na igrive naloge ob 

besedilih v njenih berilih za razredno stopnjo in 

na didaktične instrumentarije v sodobnih izdajah 

slovenskih ljudskih pravljic, Andersenovih pravljic, 

Grimmovih pravljic in – seveda – Collodijevega Ostržka. 

 
Prevajalka 

Dušanka Zabukovec je rojena 

Ljubljančanka. Odraščala 

in šolala se je v Ljubljani, 

diplomirala in magistrirala na 

Filozofski fakulteti Univerze v 

Ljubljani, se izpopolnjevala v 

ZDA in Veliki Britaniji. Dolgoletna prevajalka in vodja službe 

za prevajanje in lektoriranje na TV Slovenija. Prevedla je blizu 

200 leposlovnih in poljudnoznanstvenih knjig, in sicer iz 

angleščine, francoščine, italijanščine, hrvaščine in srbščine. 

Za prevod mladinskega romana Kolo na šolski strehi 

Meinderta de Jonga je prejela Andersenovo priznanje, za 

filmske prevode – bilo jih je več kot 2000 – pa nagrado Brede 

Lipovšek za življenjsko delo. Ne glede na zajeten prevajalski 

opus jo otroci najbolj poznajo po sinhronizacijah risank o 

malih modrih smrkcih, ki so medtem postali del splošnega 

besednjaka.

Ilustracije: Beppe Porcheddu

Strani: 232  |  Cena: 27,00 €

Barvni tisk, trda vezava, ščitni ovitek

ISBN: 978-961-284-911-5

I. letnik
2022

2

Vrhunski 
nov prevod 

Dušanke
Zabukovec 
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Alica v čudežni deželi je izšla že leta 1865, a je še danes ena 

najbolj ponatiskovanih in prevajanih knjig, prirejajo pa jo tudi 

za gledališče in film ter preoblikujejo v stripe in računalniške 

igre. Zamisel zanjo je nastala, ko je mladi profesor Dodg-

son med čolnarjenjem kratkočasil tri deklice z zgodbicami 

o mali Alici, kako je za belim zajcem stekla v jazbino in se 

znašla v čudežni deželi, kjer nihče ne ve, kje je konec zmede 

in začetek smiselnega, kjer čas beži in se ustavlja, kjer se 

prostor širi in krči, kako je srečevala nadvse nenavadna bitja 

in kako se je naposled znašla na sodišču igralnih kart. V svojo 

pripoved je Dodgson vpletal parodije na obvezne šolske 

poučne verze ter drobce resničnih doživetij in pogovorov, 

ki jih je imela druščina na svojem potepu. Pri tem se je 

neugnano poigraval z jezikom, oblikami in pomeni besed ter 

jezikovnimi zvrstmi.

Charles Lutwidge Dodgson (1832–1898) je bil 

profesor matematike na oksfordskem kolegiju Christ Church. 

S pravim imenom je podpisal matematične priročnike in 

razprave iz logike. Imel je še celo vrsto konjičkov in Angleži 

ga štejejo za enega najimenitnejših portretnih fotografov 

viktorijanske dobe. Pod psevdonimom Lewis Carroll  pa je v 

svet pošiljal svoja literarna dela in med njimi tudi dve knjigi 

o Alici, ki sta dosegli svetovno slavo. Njegova večplastna 

osebnost ostaja prav tako kakor njegova ustvarjalnost uganka 

vse do danes. Morda je svoj lov za njegovo podobo najbolje 

strnila pisateljica Virginia Woolf: »Mislimo že, da smo ujeli 

Lewisa Carrolla; pa pogledamo in zagledamo oksfordskega 

duhovnika. Pomislimo, da smo ujeli častitega L. C. Dodgsona 

- spet pogledamo in zagledamo vilinjega škrata.«

»To je zgodba, ki ni nikoli 
dolgočasna, preseneča in se 
stopnjuje vse do konca.« 
− Actualidad literatura

Lewis Carroll
 

Prevajalec

Milan Dekleva (1946) je pesnik, 

pripovednik, dramatik, publicist, 

skladatelj, glasbenik in prevajalec 

z izjemnim opusom. Umetnost 

mu je bila položena že v 

zibelko, saj je bila del njegovega 

družinskega življenja, kar ostaja še danes. Napisal je 25 

pesniških zbirk, osem romanov, številne eseje, dramska 

besedila in skladbe. Njegov pesniški prvenec Mushi mushi 

velja za prvo zbirko haiku poezije pri nas in v letošnjem letu 

praznuje pol stoletja. Piše tudi lutkovne in radijske igre, 

pesmi in muzikale za otroke. Za svoje delo je bil večkrat 

nagrajen, leta 2005 je bil Prešernov nagrajenec za življenjsko 

delo na področju literarne umetnosti, med drugim je prejel 

nagrado Prešernovega sklada ter Jenkovo, Rožančevo, 

Veronikino nagrado in kresnika.

Avtor spremne 
besede

Miha Mohor, rojen leta 

1945 v Kranju, je slovenist. 

Med prvimi v Sloveniji 

je v pouk slovenščine 

vnašal metode delavnic 

ustvarjalnega pisanja ter jih prilagajal ciljem osnovne 

šole in gimnazije. Bil je mentor šolskih literarnih 

listov, urejal revije in dolga leta sodeloval v odborih 

literarnih revij. Vključen je bil v temeljito prenovo 

osnovnošolskega učnega načrta za pouk književnosti 

ter pripravo načrtov za pouk izbirnih predmetov bralni 

klub, gledališki klub in šolsko novinarstvo. Je dolgoletni 

član odbora Bralne značke Slovenije. Otroke spodbuja 

k branju s poljudnoznanstvenimi članki o literaturi, 

pripravlja komentirane izdaje knjig in piše spremne 

besede o avtorjih in njihovih delih. Je soavtor številnih 

osnovnošolskih beril, učbenikov in priročnikov.

Mohorjevo ožje strokovno področje je literatura 

nonsensa in njen osrednji avtor Lewis Carroll. Poljudne 

in interpretativne članke je objavljal doma, v Angliji in 

Združenih državah.

Ilustracije: John Tenniel

Strani: 134  |  Cena: 23,00 €

Barvni tisk, trda vezava, ščitni ovitek

ISBN: 978-961-284-912-2

I. letnik
2022

3

Vrhunski 
nov prevod 

Milana 
Dekleve
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Butalci so zbirka humornih zgodb, ki so sprva izhajale 

revijalno, nato jih je Milčinski pripovedoval po ljubljanskem 

radiu, kot knjiga pa so izšli po njegovi smrti, posthumno. 

Na gramofonskih ploščah jih je pripovedoval tudi njegov 

sin, Fran Milčinski - Ježek.  Butalci živijo na vasi v kočah, 

nekateri tudi v graščinah. So kmetje, obdelujejo zemljo, redijo 

živali. Imajo župana in občinsko hišo, gasilce, cerkvico, ki je 

tudi gasilski dom, policaja in razbojnika, imajo skratka vse, 

kar ima skoraj vsak slovenski kraj. Le rekdokdaj se pritožujejo 

ali čemu nasprotujejo. So zavistni in tekmovalni: če imajo 

njihovi sosedje to, česar sami nimajo, jih hočejo preseči. 

Najpomembnejšo vlogo v butalski družbi imajo možje, ki 

celo rojevajo. Hočejo biti samooskrbni in delovati v dobrobit 

vseh Butalcev. Zgodbe odlikuje množica prigod, iznajdljivosti 

in narobesveta, v katerega Butalci popolnoma verjamejo 

– verjamejo, da je na primer sol res zrasla, da ima zaradi 

zaklanega ježa korist vsa vas, da se bo iz buče izvalila kobila 

itd. Delujejo po načelu Vsi smo Butale. Do tujcev so prijazni, 

le Turkov nočejo. V Butalcih se vzpostavlja nonsens ali 

narobesvet. Imajo svojo logiko, preneseni pomen razumejo 

dobesedno in vse naredijo tako, da so zmeraj zadovoljni. 

Imenitni so v svoji iznajdljivosti in svojem razmišljanju. 

Pisatelj, dramatik in sodnik Fran Ksaver Milčinski 

se je rodil 3. decembra leta 1867 v Ložu na Notranjskem. Na 

isti dan se je mnogo prej rodil pesnik France Prešeren. Oba 

poleg rojstva in še imena družita tudi mesto in smer študija 

– študirala sta pravo na Dunaju. Milčinski je svoje poklicno 

delo posvetil mladinskemu prestopništvu. Ukvarjal se je tudi 

z gledališčem in predvsem s pisateljevanjem. Sprva je svoje 

literarne prispevke tudi ilustriral. Danes je takšna avtorica 

Lila Prap, mednarodno priznana in znana slovenska pisate-

ljica in ilustratorka, ali pa zelo priljubljen ameriški ilustrator 

in pisatelj Dav Pilkey oziroma njegovi Pasji možje. Milčinski 

je ustvarjal pod psevdonimi, zelo znan je njegov psevdonim 

Fridolin Žolna. Milčinski je avtor številnih humorističnih 

besedil in umetnih pravljic. Ustvarjal je v času slovenskega 

realizma in moderne, a je bil najprej in predvsem humorist. 

Obenem pa je Milčinski tudi avtor dramskih besedil. Rad je 

ustvarjal in s pisanjem se je ukvarjal po službi. Zanj je bilo 

literarno ustvarjanje nekaj živega. Bil je samosvoj in samo-

stojen avtor, ki ni pisal za denar. Fran Milčinski se je v svojem 

življenju torej ukvarjal s pravom, pisateljevanjem, gledališ-

čem in pripovedovanjem zgodb za ljubljanski radio. Njegovo 

humorno pero priča o tem, da je vseskozi opazoval družbo 

in ljudi v njej. Družbi je s tem nastavljal ogledalo in zagotovo 

se v marsikateri zgodbi zrcali tudi podoba današnjega časa. 

Milčinski je umrl 24. oktobra 1932 v Ljubljani. 

Fran Milčinski

Avtorica 
spremne 
besede

Janja Vollmaier Lubej je 

profesorica slovenščine 

in doktorica znanosti s 

področja literarnih ved. 

Že od otroštva, ko se je veliko igrala s punčkami, ki so 

bile njene učenke, je sanjala, da bo postala učiteljica. 

Še danes verjame, da je to zelo lep poklic, ki ga opravlja 

z veliko odgovornostjo in veseljem. Poučevanje jo je 

poneslo izven Slovenije, najprej na Poljsko, kasneje pa 

tudi v Ukrajino, v Avstrijo, na Madžarsko in nazadnje v 

Bosno in Hercegovino. Rada bere, prevaja romane iz 

ukrajinščine ter piše eseje. 

»Butalci bi morali 
soditi v antologijo 
slovenske, pa 
tudi svetovne 
književnosti.« 
− M. M. Blažić 
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osveženo 
besedilo

Razumeš besede, ki so jih 
uporabljali Butalci? Preveri 
v Butalskem spominu na 
zvezdnabeletrina.si
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Pridi, mili moj Ariel Mire Mihelič  je eno pomembnejših 

mladinskih besedil povojnega časa. Marinka je deklica, 

ki nima mame. Mama je odšla in jo zapustila. Sama pride 

z vlakom v Zabukovje. Teta je pozabila obvestiti babico 

in dedka, zato ji pomaga delavec na železniški postaji. Z 

lojtrnikom se odpelje do starih staršev. Od ostalih otrok v 

vasi se razlikuje pravzaprav v vsem, je trmasta, kljubovalna 

in rada je jezika. Desetletna Marinka raje plava, kot pa sedi 

doma in veze. Raje se druži z dečki kot z deklicami. 

Z Marinko je v svet slovenske literature vstopil William 

Shakespeare, z njo spoznamo Ariela, Kalibana in kneza 

Prospera. Ali je Marinki uspelo v vlogi režiserke? 

Mira Mihelič je v zgodbi izvrstno prepletla svet resničnosti 

in svet domišljije. Pripoved je namenjena mladim, ki bodo 

verjetno uživali v vragolijah Marinke in njenih prijateljev, se 

spraševali, kako lahko nekdo zapusti tako prikupno deklico, 

in kdaj pa kdaj tudi zajokali. V avtobiografskih elementih 

pripovedi pa bodo uživali tudi odrasli. 

Mira Mihelič (1912–1985) se je rodila v premožni 

meščanski družini, očetu podjetniku in mami operni pevki.  

Iz Splita se je najprej preselila v Zagreb, nato pa v Trbovlje. 

Dvakrat se je poročila in imela pet otrok. Med drugo 

svetovno vojno je sodelovala z OF in bila dvakrat zaprta. 

Pisala je romane, drame, komedije, novele, zgodbe za otroke 

in mladino ter prevajala. Poleg tega je bila knjižna urednica in  

predsednica Društva slovenskih pisateljev ter predsednica 

Slovenskega centra Pen, tako da se je uveljavila tudi v 

mednarodnih krogih. 

V svojih delih je govorila predvsem o meščanski družini in 

ženskah. Med pomembnejšimi romani sta Plamen ali dim 

(ima tri dele) in zgodovinska romana Tujec v Emoni in Cesta 

dveh cesarjev. Med mladimi pa je še vedno priljubljena 

pripoved Pridi, mili moj Ariel. Za mlade je napisala še Štiri 

letne čase, Peter iz telefona in Puhek v Benetkah. Skupna 

značilnost vseh del za mlade je, da lahko v njih najdemo 

avtobiografske elemente.  Leta 1965 je prejela Župančičevo 

nagrado. Prešernovo nagrado je prejela kar dvakrat: za dramo 

Ogenj in pepel leta 1950 in leta 1983 za življenjsko delo.  V 

Ljubljani je po njej poimenovana ena ulica v Fužinah, na 

Aškerčevi cesti je na hiši, kjer je živela, spominska plošča, 

spomenik pa lahko najdemu tudi na vrtu Društva slovenskih 

pisateljev. Mira Mihelič je umrla leta 1985 v Ljubljani. 

Mira 
Mihelič

Avtorica 
spremne 
besede

Nina Bradić je učiteljica 

slovenščine na Osnovni 

šoli Spodnja Šiška, poučuje 

pa tudi slovenščino kot 

drugi/tuj jezik. Že 14 let je članica državne komisije za 

Cankarjevo tekmovanje. Trenutno večino časa preživi 

v družbi otrok od 6. do 9. razreda. Potujejo po svetu 

književnosti in spoznavajo jezikovne skrivnosti, hkrati 

pa jo popeljejo v svet interneta. Rada bere, potuje in 

spoznava nove kulture. 

»Pridi, mili moj Ariel je 
eno najpomembnejših 

del povojne mladinske 
proze. Miheličeva je 

znala v njem izvrstno 
povezati dva svetova: 

svet resničnosti in svet 
fantazije.« 

− Iz spremne besede

Ilustracije: Damijan Stepančič
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Nove 
ilustracije 
Damijana
Stepančiča

Miro Mihelič in Ariela lahko 
spoznaš tudi v sobi pobega, 
v katero lahko vstopiš na 
zvezdnabeletrina.si
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in mladim najprej in predvsem sporočajo to, da se 
človeška izkušnja ni začela v enaindvajsetem sto-
letju. Razlog za branje klasike pa se skriva še nekje 
– to skupino besedil označujemo s pojmom literarni 
kánon, ki zajema najboljša dela svetovne in sloven-
ske književnosti. Beroča družina ima tudi svoj nabor 
najboljših ali najpriljubljenejših besedil, tistih, ki so 
se z bralno izkušnjo prenašala iz roda v rod. Neka-
tere pesmi smo slišali od babic in dedkov, nekatere 
pravljice od očetov in mam, družinski kánon lahko 
postane del šolskega branja … 

Kako torej brati klasike? Tako, da jim jih priporočimo 
odrasli bralci (starši, učitelji, knjižničarji), ki smo men-
torji branja, da jim osvetlimo svoje izkušnje s priporo-
čeno knjigo in da se o njeni sporočilnosti z mladimi 
predvsem temeljito pogovorimo. Bralne motivacije in 
pogovora o prebranem, ki si ga mladi v resnici želijo, 
jim ne bo dal še tako izpopolnjen pametni telefon. 
Bralce ustvarjajo bralci, je zapisal Aidan Chambers. 
Saj se ne bojimo te naloge, kajne? 

Igor Saksida

Leta 2020 je izšla knjiga Mihe Kovača Berem, da se 
poberem, ki ima pomenljiv podnaslov: 10 razlogov za 
branje knjig v digitalnih časih. Avtor v njej uvodoma 
navaja razloge za nebranje (npr. za branje ni časa, je 
prenaporno, serije, pametni telefon, obiskovanje tr-
govin in družbena omrežja so dandanes pomembnej-
ši), nato pa podrobno pojasni še deset razlogov, ki 
razmišljujočega bralca vsekakor prepričajo, da branje 
ni »iz nekih drugih časov«, kot zapiše avtor. 

Če skušam osvetliti le najbolj ključne ugotovitve in 
priporočila iz Kovačeve knjige, naj najprej podčrtam 
pomen branja kot poti za razvijanje jezika, mišljenja 
in razumevanja drugih ljudi. Branje književnosti je 
tudi po ugotovitvah ene ključnih avtoric na področju 
teorije branja in bralnega doživetja Mete Grosman 
temeljna pot za srečevanje z drugačnimi izkušnjami, 
s svetom domišljije in jezikovne inovativnosti, kar 
razvija bralčevo ustvarjalnost in poglobljeno doživ- 
ljanje in razumevanje sveta ter njegovo potopitev 
v svet resnice, vrednot in lepote. Pri tem bralec ni 
pasiven, ampak ta svet sooblikuje na podlagi svoji 
izkušenj, želj, pričakovanj; pogosto je presenečen, 
biti mora kritičen do prebranega – knjiga se mu ne 
ponuja kot beg iz stvarnosti v svet predvidljivih in 
preprostih sporočil, kakovostna knjiga je vedno izziv, 
bralna »tura«, ki ponuja užitek osvojitve vrha prav 
zato, ker je naporna. Zdaj je bržkone že jasno, zakaj 
brati klasične knjige; ker so kakovostne, zahtevne in 
vznemirljive obenem, ker prinašajo vpogled v za-
kladnico kulturnega spomina, tradicije in identitete 
slovenskega in drugih narodov, ker tako širijo obzorja 

Zakaj in kako 
naj mladi danes 
berejo klasike?
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Ste morda videli film o Mary Poppins? Potem morate nujno 

prebrati knjigo, ki vam bo predstavila resnično, nekoliko 

jezikavo in nečimrno supervaruško! 

Mary Poppins je vzhodni veter med otroke prinesel leta 1934. 

Od tedaj se generacije bralcev in bralk navdušujejo nad nje-

no skrivnostno pojavo, čudovito prazno torbo (iz katere lahko 

potegne vrsto nenavadnih pripomočkov in celo posteljo!), 

nepričakovanimi dogodivščinami, kakršne z njo doživljajo 

njeni varovanci, in nad izjemnimi sposobnostmi, ki bi jih mi 

poimenovali ‘čarovnije’, Mary Poppins pa bi le pihnila skozi 

nos in celo zanikala, da ste v njeni družbi pravkar srečali 

hudo neobičajne ljudi in živali.  

Pisateljica Pamela L. Travers (1899–1996) se je 

rodila v Avstraliji kot Helen Lyndon Goff. Že kot otrok je imela 

bujno domišljijo, zanimala jo je mitologija, veliko je brala, 

pisala za šolski časopis in se zaljubila v gledališče. Tudi kruh 

si je začela služiti kot igralka in novinarka – takrat si je tudi 

spremenila ime: Pamela, ker je bilo to ime takrat priljubljeno; 

Travers, ker je bilo tako ime njenemu očetu. Preselila se je 

v Anglijo in tam ustvarila najbolj znano varuško vseh časov, 

ki je pisateljico naredila svetovno znano – tako zelo, da se je 

Disney odločil narediti film o Mary Poppins. Pamela s filmom 

ni bila najbolj zadovoljna, ker … Preberite knjigo in boste 

razumeli! 

»Pri Mary Poppins njeni mladi varovanci 
nikoli ne vedo, kje se resnični svet zliva v 
namišljenega. Tudi bralec ne more ločiti 
teh dveh svetov, in to je ena od značilnosti 
dobre fantazije.«  – New York Times

Pamela 
Lyndon 
Travers

Prevajalka

Tina Mahkota je prevajalka 

iz angleščine in nemščine, 

študirala je angleški jezik in 

primerjalno književnost na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani, 

kjer je bila tudi zaposlena. 

Od leta 2003 je samostojna prevajalka. Poleg dramatike in 

sodobnih proznih del najraje prevaja za otroke in mladino. 

Za prevod Barjanskega otroka jo je Mednarodna zveza za 

mladinsko književnost leta 2016 vpisala na častni seznam. 

Je tudi prejemnica Sovretove nagrade (2013) za prevod 

Dublinčanov Jamesa Joycea. Leta 1974 je »za pisanje šolske 

kronike 3. b in za pridnost v šolskem letu« prejela nagrado 

– prevod Mary Poppins. Zelo se veseli, da bo lahko nekaj 

desetletij pozneje Mary Poppins prevedla na novo.  

Avtorica spremne 
besede

Veronika Rot Gabrovec je polnokrvna Šiškarica, 

čeprav ne vedno stanujoča v Šiški. Že med študijem 

germanistike in anglistike se je začela klatiti po svetu 

– običajno brez dežnika, zato pa z nahrbtnikom, ki je 

v marsičem podoben imenitni torbi Mary Poppins. V 

njem nikoli ni manjkalo knjig, saj je vedno rada brala. 

Po nabiranju različnih delovnih izkušenj doma in po 

svetu je službo našla v šoli kot »anglarca«, kot se sama 

poimenuje. Danes dela na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 

včasih prevede kakšno zanimivo knjigo in – če je to le 

mogoče – še vedno kdaj pa kdaj z oprtanim nahrbtnikom 

odide v svet.   
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Francoski pisatelj Jules Verne je leta 1867 na svetovni razsta-

vi v Parizu med množico znanstvenih čudes videl francosko 

vojaško podmornico Plongeur (Potapljač), ki ga je navdahnila 

za nastanek klasičnega znanstvenofantastičnega romana 

o podmorskih pustolovščinah kapitana Nema. 20.000 milj 

oziroma 80.000 kilometrov ni globina, v katero bi se odpravili 

v podmornici Nautilus, marveč dolžina poti pod morji sveta 

v lovu na skrivnostnega morskega enoroga. Sodobni bralec 

z zanimanjem spremlja, kako je pisatelj predvideval razvoj 

in obliko podmorniške ter potapljaške opreme, a poglavitna 

privlačnost romana je napeta pustolovska zgodba, prežeta s 

humanizmom in zametki ekološke ozaveščenosti. 

Jules Verne (1828–1905) velja za pionirja znanstvene 

fantastike. Čeprav so zgodbe o potovanjih v vesolje in druge 

nedostopne kraje obstajale že pred njim, se jih je on lotil 

z izrazito pozornostjo za podrobnosti in znanstveno na-

tančnostjo. Njegova družina je sprva nasprotovala njegovim 

pisateljskim težnjam in oče mu je celo odvzel denarno pomoč 

za študij, tako da se je moral preživljati kot borzni mešetar. 

Pod mentorstvom Alexandra Dumasa starejšega in Victorja 

Hugoja je razvil svoj slog, ki ga je zapisal v literarno zgodovino. 

Njegovi junaki so letali v balonu, potovali v središče Zemlje, 

švigali na Luno in dirkali okoli sveta. Njegova dela so prelili v 

vrsto filmov, prvega je že leta 1902 posnel George Méliès.

»Največja in najgloblja 
ljubezen pisatelja je bila 
ljubezen do morja, vsega, kar 
je plulo po njem, v njem ali 
pod njim.«
− New Statement

Jules Verne

Prevajalka

Prevajalka Jana Pavlič po 

poklicni šahovnici življenja 

kot skakač skače med 

gledališkimi dramaturgijami, 

prevajanjem francoske 

literature in filozofije, 

pisanjem kritik, ocen esejev s področja gledališča, 

literature in umetnosti ter kuriranjem gledaliških festivalov.  

Obvezno šolanje z dodatnim programom učenja tujih 

jezikov in kolebanje med latinščino, nemščino, angleščino 

in francoščino. Potem Filozofska fakulteta v Ljubljani in 

spet kolebanje med muzikologijo, umetnostno zgodovino, 

filozofijo, ruščino, angleščino in francoščino. Edina stalnica 

in jasen cilj od malih nog: študij primerjalne književnosti 

in klavir, obvezna angleščina in, ‘noblesse oblige’, še bolj 

obvezna francoščina ter delo v gledališču – za vsako ceno – 

dramaturgija.

Avtor spremne 
besede

Boštjan Gorenc - Pižama. 

»V mojem bralskem spominu 

ima knjiga 20.000 milj pod 

morjem prav poseben 

prostor,, saj je bila ena od 

prvih daljših znanstvenofantastičnih pustolovščin, ki 

sem jih prebral, potem pa hlastno pogoltnil še druge 

Vernove knjige, ki sem jih našel v knjižnici. Obenem so 

se iz nje napajali trije avtorji, ki so pomembno vplivali na 

moje ustvarjanje. Prvi je Tomo Kočar, ki je v zafrkantskem 

metafikcijskem romanu Zmaji so … parodiral Nemovo 

podmornico, da je ta postala Naughtyloose. Drugi je 

eden najpomembnejših scenaristov risoromanov, Alan 

Moore, ki je kapitana Nema vključil v viktorijansko 

druščino Družbe pravih gospodov, tretji pa moj najljubši 

pisatelj, Britanec Robert Rankin, v čigar delu kapitan 

Nemo odigra vidno vlogo v steampunkovski distopiji 

Čarovnice iz Chiswicka.«
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Michael
Ende

Bastijan je šolar, debelušen in neroden, sošolci se norčujejo 

iz njega, tudi učitelj telovadbe, ker se z rokami ne more 

dvigniti po vrvi. Ampak to ni najhujše. Najhujše je, da mu 

je umrla mama in da ima občutek, da ga oče komaj še 

opazi. Tisto, kar Bastijan zna in ima silno rad, je branje in 

izmišljanje zgodb. Gospodu Koreandru v antikvariatu ukrade 

knjigo z naslovom Neskončna zgodba in zbeži od doma 

na šolsko podstrešje. Znajde se v pripovedi o čudovitem 

cesarstvu Fantáziji, ki mu grozi uničenje. V zgodbi spremlja 

dečka Atreja in srečnega zmaja Fuhurja, ki iščeta človeškega 

otroka, da bi dal vladarici Fantázije novo ime in s tem rešil 

deželo. Najdeta ga, njega: Bastijan se čisto zares znajde v 

zgodbi, ki jo bere! Ampak zaplete se, ko bi se moral vrniti 

v svoj svet: vse manj ima spominov nanj, ne želi si nazaj 

– nazaj pa ga lahko pripelje samo zares resnična želja. 

Do konca ne vemo, slutimo pa, da mu bo uspelo, ker ima 

prijatelja, Atreja, in srečnega zmaja Fuhurja. 

Michael Ende (1929–1995) je nemški pisatelj, ki je 

zaslovel z zgodbo za mladino Jim Knof in strojevodja Luka 

(1960), čeprav si je kot igralec in pisec dramskih besedil želel 

postati avtor za odrasle. Zanjo je dobil nemško nagrado za 

mladinsko književnost, ob hvali pa so se razvnele tudi kritike 

in pomisleki ob domišljiji polnih, fantastičnih zgodbah, ki 

naj otrokom ne bi predstavljale resničnega sveta. Tudi to 

je pripomoglo, da se je v začetku 70. let z ženo Ingeborg 

preselil v Italijo. Tam je nastal pravljični roman Momo (1973), 

v katerem deklica vrne ljudem ukradeni čas, kasneje pa še 

Neskončna zgodba (1979). Osnovna zamisel za zgodbo se je 

širila in razraščala in namesto eno leto je Ende fantastični 

roman pisal tri leta. Neskončno zgodbo se lahko bere in se 

o njej premišljuje na mnogo načinov. Tisto, kar ne uide, pa je 

vprašanje: kako ozdraviti svet, ki ga požirajo laži, želja po moči 

in mu vlada suhoparna otipljiva resničnost brez fantazije. 

»Takojšnji skok v čarobno ... 
Energično, inovativno in dojemljivo.« 
− The Washington Post

Avtor spremne 
besede

Peter Svetina. Njegov rojstni 

datum si je lahko zapomniti, 

že če si zapomnite samo 

letnico njegovega rojstva: 

19. 7. 1970. Niso pa to kakšni 

bistveni podatki. Pomembneje je, da z ženo Barbaro 

rad poseda in kramlja pa pije čaj. Pomembneje je, da 

ima sina Vida in hčerko Klaro, za katera je samo oče in 

nikakršen avtor otroške književnosti ali profesor, čeprav 

predava na univerzi. Pomembneje je, da se sprehaja s 

psičko Sintro in da je z njo vred moker kot cucek, če se 

med sprehodom ulije. Tako. Zdaj ga vsaj malo poznate, 

tega Petra.

Kaj pravi Peter o sebi: študiral sem v Ljubljani in Pragi, 

doktoriral iz starejše slovenske književnosti; predavam 

slovensko in južnoslovanske literature na Univerzi v 

Celovcu; raziskujem mladinsko literaturo: vprašanja 

družbenega režima na literaturo, vprašanje  

dialoga/komunikacije v literaturi; nekajkrat so mojim 

knjigam za otroke in mladino dali večernico, neka-

jkrat priznanje zlata hruška in nagrado Kristine Brenk 

(oziroma izvirna slovenska slikanica), enkrat Levstikovo 

nagrado; leta 2020 sem se znašel med šestimi finalisti 

za Andersenovo nagrado.

Prevajalec

Janez Gradišnik (1917–2009) 

je bil vnet, strog razpravljalec 

o jezikovnih vprašanjih. Na 

to temo je izdal publikacije 

Slovenščina za Slovence, 

Slovenščina za vsakogar, Še 

znamo slovensko, Naš jezik in druge. Gradišnik sodi med 

najpomembnejše posredovalce tujih jezikovnih kultur in 

književnosti v slovenski jezik. Tako je sestavil slovensko-

nemški in nemško-slovenski slovar. Predvsem pa se je 

uveljavil kot prevajalec, ki je prevedel vrsto zahtevnih 

klasikov. Med najboljše prevode, kar jih imamo, sodijo 

njegovi prevodi Joyceovega Uliksesa, Mannove Čarobne 

gore, Musilovega Moža brez posebnosti, romana Bulgakova 

Mojster in Margareta, prevodi Kafke, Hesseja, Galsworthyja 

in drugih, že leta 1950 tudi Hemingwayevega romana Komu 

zvoni. Leta 1987 je prejel Sovretovo nagrado za življenjsko 

delo, leta 1969 nagrado Prešernovega sklada in leta 2008 

Prešernovo nagrado.
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Anton 
Ingolič

Gimnazijka je mladinski roman, v katerem je Anton Ingolič 

želel izraziti svoj protest zoper brezdušnost šole in mnogo 

premajhno skrb staršev za stiske doraščajočih otrok, a tudi 

kritiko prečesto zgolj površinskega zanimanja naše družbe za 

mladino. Zgodba je postavljena v leto 1965, ko Jelka obiskuje 

tretji letnik ljubljanske gimnazije. Na sošolkini zabavi nehote 

zanosi, o nosečnosti noče govoriti in jo spretno prekriva. Ob 

koncu šolskega leta odide v Pariz k očetovim znancem, da 

bi izpopolnila svoje znanje francoščine. Družina jo zelo lepo 

sprejme, še posebej se Jelka naveže na služkinjo Franchon, 

ki ji stoji ob strani vse do poroda sina Francoisa. Ko se vrne 

domov, se sooča z mamo, ki prav nič ne skriva svojega 

razočaranja, očetom, ki jo toplo sprejme, ter z zapleti glede 

vpisa v četrti letnik, saj je bilo v tistem času nenavadno, da 

bi noseče dekle, ki je zdaj mamica, hodila v šolo. Roman je 

ob izidu razburil slovenske duhove, danes pa v Jelkini zgodbi 

mladi spoznavajo poglobljen svet mladostnikovega notra-

njega življenja v težavah, krepijo čustva, ki se kažejo tudi v 

predanem prijateljstvu.

Anton Ingolič (1907–1992) pisatelj, ki je skupaj s 

Miškom Kranjcem in Prežihovim Vorancem utiral pot soci-

alnemu realizmu. Vedno je iskal nove, sveže snovi, gradivo 

je zbiral iz življenja, ki ga je pozorno opazoval, in pisal le o 

tem, kar je sam videl in doživel. Kot profesor slovenščine in 

francoščine, v Parizu je preživel eno šolsko leto na pariški 

Sorboni, je spoznaval svet mladih, njihove dileme in proble-

me. Otrokom se je najbolj priljubil s svojo povestjo Tajno 

društvo PGC, mladino pa je nagovoril s svojima romanoma 

Mladost na stopnicah (1962) in Gimnazijka (1967). Od junija 

1941 pa do maja 1945 je kot izgnanec z družino živel v Srbiji. 

Po vojni je bil glavni urednik revije Nova obzorja, od leta 1976 

tudi dopisni član SAZU, od leta 1981 redni član. Njegova dela 

so prevedena v 14 različnih jezikov.

Avtorica 
spremne 
besede in 
jezikovne 
posodobitve

Anita Dernovšek je 

slovenistka, ki svojo 

ljubezen do zgodb deli med osnovnošolsko mladino, 

s katero se najraje pogovarja o prebranih zgodbah. 

Verjame, da jih lahko zvabi v pogovor s katerokoli 

knjigo, saj vedno išče stičišča, kjer se lahko sre-

čajo sodobni mladi bralec, avtor in zgodba. Bralni 

dogodek ji pomeni več kot le pogovor o zgodbi, saj 

mlade spodbuja, da v njej spoznavajo ne le literarne 

junake, ampak sebe in življenje – kdor si postavlja 

vprašanja, išče odgovore in raziskuje svet. Je 

avtorica več didaktičnih gradiv, ki jih je pripravila ob 

ponatisu knjig za Cankarjevo tekmovanje. V svoje 

delo in ustvarjanje vključuje predvsem de Bonova 

orodja razmišljanja, obožuje se pokrivati z njegovimi 

šestimi klobuki in ustvarjati novo – kot npr. bralne 

kartice resnica ali izziv, butalski spomin idr.

»Vsa moja deška leta so 
pravzaprav napolnjevale 

zgodbe. In mnogo sem 
bral: na peronu pred 

odhodom vlaka, v vlaku 
in često, če sem bil sam, 

tudi na poti v Pragersko 
in s Pragerskega domov.« 

− Anton Ingolič

Ilustracije: Neža Šivec

Strani: cca 196
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Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry je prvič objavil 

Malega princa leta 1943 v ZDA. Za zgodbo, ki jo je tudi sam 

ilustriral, ga je navdihnila mejna izkušnja, ko je 29. decembra 

leta 1935 zaradi letalske okvare zasilno pristal v egiptovs-

ki puščavi. Po petih dneh žeje in izčrpanosti ga je rešila 

nomadska karavana. Iz prividov, ki jih je doživljal, je zasnoval 

nepozabno delo o čudežnem Malem princu z drugega pla-

neta, ki obišče letalca v puščavi, in mu pokaže pot do bistva, 

ki ga ne vidimo z očmi, ampak s srcem. Modrosti malega 

princa si boste za vedno ponavljali tudi mladi bralci in bralke, 

še kot odrasli, saj avtor knjige ni zaman hudomušno posvetil 

odraslim. Ti zaradi obsedenosti z resnimi stvarmi postanejo 

nestrpni in nesposobni razumeti že enostavno otroško risbo. 

Zato bodite potrpežljivi z odraslimi, tako kot zvezdni junak 

Mali princ, ki jim venomer kaj razlaga, že desetletja, v nešte-

tih ponatisih, v več kot stopetdesetih jezikih po vsem svetu.

Antoine de Saint-Exupéry (1900—1944) je 

bil pisatelj, pa tudi izumitelj, ljubiteljski iluzionist, filozof in 

ilustrator, predvsem pa navdušen letalec. Pri dvanajstih letih 

se je prvič peljal z letalom, pozneje je opustil študij pomorst-

va in se kljub nasprotovanju družine odločil za letalstvo. 

Izkušnja civilnega in bojnega pilota je zaznamovala tudi 

njegovo pisanje. Napisal je nekaj uspešnih novel, denimo, 

Letalec (1926), Nočni let (1931) in Veter, pesek in zvezde (1939), 

v katerih se je vedno spraševal o možnostih za solidarnost in 

bratstvo vseh ljudi, ne glede na razlike. Najbolj je zaslovel z 

otroško novelo Mali princ, ki nosi univerzano sporočilo. Umrl 

je na izvidniškem letu za premiki nemških čet 31. julija 1944, 

ko ga je nemško bojno letalo sestrelilo nad morjem. 

Josip Vandot

Kekec nad samotnim breznom (1924) je Vandotova tretja 

pripoved o Kekcu, v njej se vedri, pogumni, zviti in dobri 

Kekec v še danes odmaknjeni očarljivi dolini Male Pišnice 

pod Vitrancem nad Kranjsko Goro meri z divjim Bedancem, 

ki živi v samotni gorski koči. Iz njegovih rok rešuje ubogo 

siroto Meno, svojo mater in zeliščarja Kosobrina. Bedanec 

pogubi Kosobrina, Bedanca pa pahne v prepad njegov lastni 

pes Volk. Kekec se vrne domov z Bedančevimi živalmi in 

Meno. Leta 1951 je bil po pripovedi posnet prvi slovenski 

celovečerni mladinski film z naslovom Kekec, tedaj še v 

črno-beli tehniki. Ognil se je smrtim iz Vandotove literarne 

predloge, prejel prestižno mednarodno nagrado in ponesel 

Kekčevo slavo širom sveta.

Josipa Vandota najbolj jedrnato predstavijo kar 

verzi na njegovi rojstni hiši v Kranjski Gori:

Tukaj rodil se je Josip Vandot,

pisal je knjige za mladi rod.

Živ ohranili mu bodo spomin

Kekec in Mojca in Kosobrin.

Njegovo ime je vklesano tudi na spominski plošči pisa-

teljskim žrtvam nacizma na sedežu Društva slovenskih 

pisateljev v Ljubljani. Umrl je namreč kot izgnanec pri 

Slavonskem Brodu v letalskem bombardiranju železnice; ob 

izgonu je nemški okupator upokojenemu pisatelju požgal vse 

knjige. Nemci mu niso požgali knjižnice in ga izgnali zaradi 

kake komunistične dejavnosti, daleč od tega, ampak ker 

so se pač odločili izbrisati slovensko literaturo in kulturo z 

obličja sveta. Po družinski tradiciji je opravljal železničarsko 

službo, vendar je ni maral in se je predčasno upokojil, da se 

je lahko posvetil pisanju. In vendar je bila železnica posredno 

kriva za njegov žalostni konec.

»Literarni junak Kekec 
šteje že dobrih sto 
let. Če mu je uspelo 
preživeti sto let, zakaj 
jih ne bi še nadaljnjih 
sto. Vsaki generaciji 
pa prinaša neko drugo 
sporočilo.« − Miran Hladnik

Avtor 
spremne 
besede

Miran Hladnik na 

Filozofski fakulteti 

v Ljubljani predava 

slovensko književnost 

in uči strokovnega pisanja na spletu. Na Wikivir si 

v okviru študentskega projekta prizadeva postaviti 

celotno slovensko književnost, v seminarjih 

načrtuje in popravlja wikipedijska gesla o njej, 

Wikimedijini zbirki pa odstopa v javno last tisoče 

svojih fotografij osebnosti, krajev in kulturne 

dediščine. Strokovno srenjo povezuje kot moderator 

foruma Slovlit, svojemu kraju Dobrava pri Kropi 

se dobrika z obsežno lokalno zgodovino, upornim 

prednikom pa izkazuje spoštovanje z vpisovanjem 

7000 slovenskih partizanskih spomenikov na 

spletni zemljevid Geopedijo. Za slavista vse to niso 

ravno običajni opravki, kakor tudi ni bilo običajno, 

da je tri leta preživel kot lektor ali raziskovalec na 

univerzah v ZDA in Nemčiji. Prehodil in presmučal 

je vse Kekčeve planinske poti nad Kranjsko Goro 

(Za Akom, pod Špikom, v Krnici, Mali Pišnici, 

na Vitrancu, Slemenu in v Tamarju) in o Kekcu 

mimogrede tudi kaj napisal.

Ilustracije: Miha Erič
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Urejanje zbirke vrhunskih domačih in tujih mladin-
skih literarnih avtorjev, kar Zvezdna Beletrina vse-
kakor je, štejem za veliko čast in odgovornost. Že na 
samem začetku pa je bil moj kredo zelo natančen in 
rigiden: pri literarnem delu, kjer je to mogoče, objaviti 
ilustracije iz prve ali najstarejše izdaje. Skozi ilustraci-
je lahko posamezne naslove časovno, kulturno, slo-
govno … lociramo, kar se mi zdi izjemno pomembno, 
tudi za razumevanje besedila. Seveda nam pri tem 
pomagajo tudi spremna beseda, komentar prevajal-
ca in komentar o ilustratorju in ilustracijah. 

Na drugi strani pa si skupaj z oblikovalcem prizade-
vamo, da zbirka in posamezna knjiga znotraj nje de-
lujeta sodobno, privlačno in kakovostno, ker le tako 
dosežemo celosten užitek ob branju svetovnih mla-
dinskih klasikov. Za komunikativnost celotne zbirke 
pa poskrbijo tudi atraktivne, barvne naslovnice. 

Posebej sem ponosen, da se mlajši ilustratorji slo-
venskih besedil pojavljajo premierno. S svojo svežino, 
pristopi vnašajo nemalo novih načinov branja bese-
dil, odstirajo nove tančine branja in nove odtenke 
zgodb. Prav tako gre za ilustracije za prevedene 
avtorje, katerih dela so opremljena z ilustracijami 
prvih, izvirnih izdaj. S tem ilustracije odigrajo vlogo 
ne samo kot spremljava besedilu, temveč tudi kot sa-
mostojni estetski element, ki bralcu ponuja vizualno 
ugodje ob gledanju in prebiranju besedila, mu razširi 
obzorja likovne kulture in nudi vpogled v vrhunsko 
likovno ustvarjanje.  

Tako ilustracije niso privesek, temveč ključen del 
celote, ko beremo besedilo, vzporedno beremo tudi 
slike. Te nam odstirajo poetike grafikov, slikarjev, 
ilustratorjev, ki so po eni strani poetsko močni, po 
drugi strani pa dopustijo, da jih vodi besedilo. To je 
pravzaprav kriterij izbire ilustratorjev; na eni strani 
ustvarjalno prepričljivi, na drugi strani senzibilni za 
besedilo, ki ga znajo v vseh odtenkih prepričljivo 
likovno interpretirati.

Želim Vam obilo užitkov ob gledanju in 
prebiranju knjig!

Damijan Stepančič, likovni urednik

Zbirki 
Zvezdna 
Beletrina 
na pot34 35



Oscar 
Wilde

Oscar Wilde se je imenitno oblačil. Tako imenitno, da ga 

njegovi sodobniki niso le posnemali. O oblačenju so zaradi 

Wilda začeli razmišljati drugače. Zaupali so mu celo uredni-

kovanje modnega časopisa. Ampak še bolje od tega, kako 

se je oblačil, je Wilde pisal. Ljudi je prikazoval, kakor da so 

masivne skrinje, ki pa morajo že z zunanjostjo odražati, kako 

bleščeč zaklad se skriva v njih. Wildove fantazijske pripovedi 

za bralce vseh starosti v zgodbah prepričujejo, da se moramo 

truditi, da zakladi ne ostanejo trdno zapahnjeni v skrinjah. 

Deliti jih je treba z drugimi, ker res zableščijo šele v njihovih 

očeh. Zato ni pomembno le, kako smo oblečeni, marveč tudi, 

da s tem nismo koga prizadeli. Wilde je vedel, da je včasih 

težko prenašati težo skrinj z zakladi. Toda če bi se ločili od 

njih, bi zavrgli najlepše v sebi. Zato je pomembno razmišljati 

drugače, ne nujno tako, kot se kaže na prvi pogled. Prav o 

tem, zakaj v čudes in zagat polnem svetu razmišljati drugače, 

pripoveduje knjiga v zbirki Zvezdna Beletrina.

Oscar Wilde (1854–1900), s polnim imenom Oscar 

Fingal O’Flahertie Wills Wilde, se je rodil na Irskem, živel tam, 

v Angliji, v Franciji in na kratko v Italiji ter prepotoval ZDA. V 

domačem Dublinu je danes počaščen vsaj trikrat. Njegovo 

rojstno hišo uporablja Univerza Trinity kot dom raziskovanja 

irske književnosti. Ameriška višja šola vzdržuje drugo hišo, 

v kateri je odraščal, kot prostor spomina nanj. Nedaleč proč 

v parku je njegov spomenik. Častijo ga tudi v Hollywoodu. 

Po njem so poimenovali nagrado za najboljše med irskimi 

filmskimi ustvarjalci v ZDA. Na različne načine se ga spo-

minjajo še drugod po svetu. In vsepovsod berejo njegove 

knjige. Zakaj je tako pomemben več kot 100 let po tem, ko 

je živel? Grajal je krivična pravila v družbi. Nadaljeval je, kar 

so vrednega ustvarili pred njim. Njegova domišljija je bila 

nadvse živopisna. Na prestol je postavil, kar je lepega. Ni se 

bal pogledati temne plati sveta. Spodbujal je sočutje. Vzbujal 

je smeh. Predvsem pa je ostroumno razčlenjeval stvarnost.

»Wilde nagovarja jedko, odrezavo, 
duhovito in sodobno, kakor da bi 
ravno sinoči nastopil v živo na TV.«
– The Guardian

Vrhunski 
nov prevod 

Milana 
Jesiha
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Prevajalec

Milan Jesih (1950, Ljubljana) je 

pesnik in prevajalec. Piše poe-

zijo in prevaja iz angleščine in 

ruščine. Po prvi knjigi leta 1972 

je izdal še dober ducat zbirk 

pesmi, na primer Usta, Soneti, 

Jambi, Tako rekoč, in nekaj zbirk iger. Prevedel je nekaj deset 

gledaliških iger (Shakespeara, Kleista, Čehova, Nušića, Bulga-

kova, Bablja in drugih) in nekaj sto verzov poezije. Prejel je 

več nagrad, med njimi Jenkovo, Sovretovo, Veronikino in 

Prešernovo, leta 2018 za pesniško zbirko Maršal nagrado 

kritiško sito, leta 2021 pa zlatnik poezije, priznanje za življenj-

ski pesniški opus in ustvarjalno požlahtnjenje slovenskega 

jezika in kulture.

Avtorica 
spremne 
besede

Lela B. Njatin je 

pisateljica in vizualna 

umetnica. Knjige in 

razstave (drugih) tudi 

razlaga. Študirala je filozofijo in teorijo literature. 

Najbolj znana je po romanu Nestrpnost. Pa tudi 

po pravljici Velikanovo srce. V obeh knjigah piše o 

odtujenosti med ljudmi, vsakič na drugačen način. 

Povsem nazadnje je ljudi poskušala povezati tako, 

da je spodbudila prebivalce Kočevja k razmišljanju 

o stvareh, s katerimi se enačijo in jim zato pomenijo 

dom. Ugotovili so, da v teh stvareh pravzaprav vsi 

iščejo smisel. Da človek želi biti doma tam, kjer se 

je življenje razbremenilo nesmiselnih stvari. Ves ta 

postopek je potekal kot niz umetniških akcij.

Ilustracije: Lidija Osterc
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Avtorica 
spremne 
besede

Neža Ritlop je profesorica 

slovenskega jezika in 

sociologije. Poučuje na OŠ 

Turnišče, kjer se je tudi sama 

šolala, v tem kraju zadnje dobro desetletje in pol tudi 

živi s svojo družino. Vpetost v prekmursko podeželsko 

obrobje zanjo ni bila ovira, da ne bi ves čas raziskovala 

lastne prakse. Precej hitro je bila kot začetnica ujeta v 

kolesja uvajanja devetletne OŠ in je to sprejela kot izziv, ki 

ji je omogočal profesionalni razvoj, vezan na sodelovanje 

z založbami strokovnimi šolskimi državnimi ustanovami 

(ZRSŠ – projekti, državna komisija za Cankarjevo 

priznanje, RIC … ). Je soavtorica didaktičnih gradiv za OŠ 

na področju književnosti in jezika ter državljanske vzgoje, 

kulture in etike.

Erich 
Kästner

Nemški pisatelj Erich Kästner je mladinski (problemski) 

roman Dvojčici izdal pred več kot 70 leti (1949), eno leto 

kasneje pa je bil po njegovem scenariju posnet istoimenski 

film. V svoji avtobiografiji o otroštvu Ko sem še majhen bil, je 

izjavil, da je marsikaj, tudi naše rojstvo, odvisno od naključij. 

In verjetno takšno naključje pripelje v počitniškem domu (v 

Alpah) do srečanja jajce jajcu podobnih deklic, Luize Palfi z 

Dunaja in Lotice Kärner iz Münchna. Po začetni osuplosti in 

tipanju druga druge deklici, s sicer samo eno zunanjo razliko 

(ena je kodrolasa, druga ima kite), postaneta nerazdružljivi; 

ob spoznanju, da sta (verjetno enojajčni) dvojčici, skleneta 

razvozlati, zakaj živita ločeno in o tem ničesar ne vesta. Po 

počitnicah drzno zamenjata vlogi – Lotica odpotuje k očetu 

na Dunaj, Luiza k mami v München. Toda začenjajo se prvi 

»spodrsljaji in luknje v načrtu« –  skrivnosti prihajajo na dan; 

ne zmanjka smeha in skrbi. Kaj bo z deklicama in kaj z njuni-

mi starši? Pisatelj Erich Kästner je vedno trdil, da morajo ime-

ti otroške knjige srečen, pozitiven konec. Se bo tega držal? 

Erich Kästner (1899 Dresden–1974 München), nemški 

pisatelj, pesnik, gledališki kritik in pisec scenarijev (in še mar-

sičesa), je v mladosti sanjal o učiteljskem poklicu (doma so 

oddajali sobe učiteljem, strastno pa je tudi rad bral in obisko-

val šolo). Po študiju v Leipzigu se je preživljal z novinarstvom 

in pisateljevanjem. Zaslovel je s knjigami za mlade. Pri nas 

znane so Emil in detektivi, Pikica in Tonček, pa tudi Dvojčici. 

V njih je v ospredje postavil resničnega mladega junaka, ki 

po raznih dogodivščinah, v katerih ne manjka  predrznosti 

in humorja, srečno reši svoj problem. Taka pozitivna dela so 

aktualna še danes. Kästner, vse življenje neporočen, toda 

oče enega sina,  je bil med obema svetovnima vojnama oster 

kritik nacizma, kasneje velik nasprotnik vojske, zato so ga v 

domovini na različne načine hoteli onemogočiti. Znašel se je,  

med drugim pisal pod psevdonimi ter ostal živ, in še danes 

ga berejo otroci po vsem svetu (njegova dela so prevedena v 

čez 60 jezikov). Tudi sam je zelo rad bral  na prireditvah svoja 

dela na glas. 

Za časa svojega življenja naj bi se avtor v živo srečal z 
Astrid Lindgren. Pogovarjala sta se o tem, kako pisati za 
mlade. Kästner je rekel, da morajo biti knjige za mlade 
iz resničnega življenja, s pridihom humorja, s srečnim 
koncem in ne preveč debele. Dobra ideja, kaj praviš?

Ilustracije: Walter Trier

Strani: cca 148
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Prevajalec

Aleš Šteger (1973) je pesnik, 

pisatelj, urednik, generator 

številnih knjižnih in kulturnih 

pobud in eden od ustanovi-

teljev Dnevov poezije in vina 

v Medani. Z več kot trideset 

prevedenimi izvirnimi knjigami in številnimi nagradami je 

eden mednarodno najbolj uveljavljenih slovenskih avtorjev. 

Leta 2017 je postal redni član Nemške akademije za jezik in 

pesništvo.

Vrhunski 
nov prevod 

Aleša 
Štegra
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Prevajalec

Janez Gradišnik (1917–2009) 

je bil vnet, strog razpravljalec 

o jezikovnih vprašanjih. Na 

to temo je izdal publikacije 

Slovenščina za Slovence, 

Slovenščina za vsakogar, Še 

znamo slovensko, Naš jezik in druge. Gradišnik sodi med 

najpomembnejše posredovalce tujih jezikovnih kultur in 

književnosti v slovenski jezik. Tako je sestavil slovensko-

nemški in nemško-slovenski slovar. Predvsem pa se je 

uveljavil kot prevajalec, ki je prevedel vrsto zahtevnih 

klasikov. Med najboljše prevode, kar jih imamo, sodijo 

njegovi prevodi Joyceovega Uliksesa, Mannove Čarobne 

gore, Musilovega Moža brez posebnosti, romana Bulgakova 

Mojster in Margareta, prevodi Kafke, Hesseja, Galsworthyja 

in drugih, že leta 1950 tudi Hemingwayevega romana Komu 

zvoni. Leta 1987 je prejel Sovretovo nagrado za življenjsko 

delo, leta 1969 nagrado Prešernovega sklada in leta 2008 

Prešernovo nagrado.

Avtorica spremne besede

Lilijana Burcar, doktorica literarnih ved, je zaposle-

na na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer poučuje 

ameriško in angleško književnost s poudarkom na 

njeni družbenopolitični umeščenosti. Ukvarja se s 

feministično teorijo in študijami spola, postkolonial-

no teorijo in neokolonialnimi študijami, socialistično 

miselnostjo in bojem proti kapitalistični družbi 

izkoriščanja. Je avtorica knjige Novi val nedolžnosti 

v otroški literaturi: Kaj sporočata Harry Potter in 

Lyra Srebrnousta? (Sophia, 2007) in univerzitetnega 

učbenika American Literature in Its Socio-Political 

Context (Filozofska fakulteta, 2014).

Knjiga o džungli (1894) – Zgodbe o človeškem dečku po 

imenu Mavgli, ki so ga vzgojili sprva volkovi in kasneje živali 

v divjini, so zanimivo branje za mlade in stare. V teh zgodbah 

se živali izkažejo kot Mavglijevi zavezniki in nasprotniki (mati 

Volkulja, volk Akila, krdelo volkov, medved Balu, panter Bagi-

ra, tiger Šir kan …). Bralcu se v zgodbah razkriva odnos med 

človeškim in živalskim svetom. Kot je zapisal Kipling: »Moč 

volka je trop – posamezniki od skupine pridobijo prav toliko, 

kot skupina pridobi od posameznikov!« Knjiga o džungli je 

zgodba o življenju poosebljenih živali v džungli, a hkrati tudi o 

ravnanju in razmišljanju ljudi. Zanimivo je, da Kipling nikoli ni 

v resnici obiskal džungle Seonee, o kateri piše v knjigi, ampak 

je črpal le iz izkušenj drugih in fotografij, ki jih je skrbno opa-

zoval. Najpomembnejša življenjska lekcija v Knjigi o džungli 

je ne biti strahopetec. Tako kot Mavgli se moramo soočiti s 

svojimi strahovi, pridobiti samozavest in zmagati nad njimi.

Rudyard Kipling (1865–1936) se je rodil v Indiji 

(takratnem dragulju krone britanskega cesarstva). Prvih šest 

let svojega življenja je preživel v večkulturnem in živahnem 

mestu Bombay, ki se ga je kasneje spominjal kot raja. Skupaj 

z mlajšo sestro sta uživala v raziskovanju lokalnih trgov s 

svojo varuško, naučil se je tudi njihovega jezika. Njegov oče, 

John Lockwood Kipling, je bil umetnik, ravnatelj umetniške 

šole Jeejeebyhoy. Pri šestih letih je Rudyarda mati poslala 

v Anglijo, saj je želela, da sin pridobi formalno izobrazbo, 

vendar se Kipling tam ni dobro počutil. Po končanem 

izobraževanju se je ponovno vrnil k svoji družini v Indijo, kjer 

se je sprva zaposlil kot novinar. Ko se je poročil, je živel v 

Angliji in Ameriki. Njegova obsežna potovanja, čas, preživet v 

različnih geografskih in kolonialnih okoljih, so v njegovi glavi 

vzbujali nenehen občutek tujstva. Med množico drugih del 

je napisal Knjigo o džungli (1894), zaradi česar je bil izjemno 

uspešen. Leta 1907 je Rudyard Kipling postal prvi angleški 

pisatelj, ki je prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Umrl je 

leta 1936.

Džungle, ki jo Kipling opisuje v knjigi, sam 
nikoli ni obiskal. Knjigo je pisal v daljnih 
zasneženih Zelenih gorah v Ameriki.

Joseph 
Rudyard 
Kipling

Ilustracije: W. H. Drake 
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Avtor 
spremne 
besede

Dim Zupan – sodobni 

mladinski pisatelj in 

dramatik, je svojo 

prvo knjigo Trije dnevi 

Drekca Pekca in Pukca Smukca napisal za otroke, jih 

še s štirimi zgodbami združil v zbirko petih povesti, 

za katere je skupaj z romanom Leteči mački prejel 

Levstikovo nagrado (1996). Je tudi dobitnik nagrade 

desetnica (2010) za knjigo Hektor in male ljubezni   

večernice (2012) za knjigo Hektor in zrela hruška. Igriv 

in radoživ pogled na življenje se v njegovem ustvar-

janju kaže v zgodbah literarnih junakov, s katerimi se 

mladi bralci zlahka poistovetijo, blizu pa jim je tudi 

njegova humorna perspektiva. Verjame v pisanje in 

branje, ki ga enači z bližnjico do spoznanj, saj lahko 

mladi v prebranih knjigah pridobijo veliko besednega 

zaklada in znanja, ne da bi potovali naokrog.

Potovanje v tisočera mesta (1956) – je pravljična povest, ki 

je nastala v avtorjevih hudih časih, ko je bil po krivici zaprt v 

komunističnih zaporih. Posvečena je sinu Martelu, ki so ga 

domači ljubkovalno klicali Tek – ta je glavni junak zgodbe. 

Rojstvo knjige je bilo težko, ker je imel avtor po prestani za-

porni kazni prepoved objavljanja, zato je prva izdaja leta 1956 

morala iziti pod psevdonimom Langus. Tek, nagajivi mulček, 

ne uboga mamice in zgodi se nesreča. Zadnje besede, ki jih 

še sliši, so: »Da bi te vzel zlomek« in glej ga zlomka, res ga 

vzame. Deček vstopi v pravljični fantazijski svet. Z njim je tudi 

zvesti kuža Baga. Nasproti dobrega vedno stoji slabo, ki ga v 

knjigi ponazarja mož v modrem fraku, zlohoten skušnjavec, 

ki bi rad Teka speljal na človeške stranpoti, kot so kraja, laž, 

hinavščina in druga nemoralna dejanja, kar pa mu seveda ne 

uspe. Pravljični svet in svet, od koder je prišel Tek, se ves čas 

mojstrsko prepletata. Pripoved je vseskozi človeško topla, 

nabita s pozitivnimi čustvi, kot so ljubezen, prijateljstvo, zves-

toba, odkritosrčnost. Knjiga je seveda namenjena otrokom, 

nagovarja pa pravzaprav vsakega bralca, ne glede na starost, 

da oceni tudi svoj odnos do bližnjih, kajti zlomek je nepresta-

no na preži.

Vitomil Zupan (1914–1987) bi težko napisal avtobi-

ografski roman, s toliko vzponi in padci, kot mu jih je spisalo 

njegovo življenje, čeprav sodi med pisatelje z nesporno bujno 

fantazijo. Bil je precej boemskega duha. Veliko je potoval in v 

tem času opravljal različna priložnostna dela, med drugim je 

bil kurjač na angleški ladji, učitelj smučanja v Bosni, pleskar 

v Franciji, poklicni boksar in postavljavec strelovodov. Po 

italijanski okupaciji 1941 se je pridružil OF, leto kasneje  je 

bil poslan v italijansko koncentracijsko taborišče Gonars. 

Po osvoboditvi so njegovo boemsko življenje, vse mogoče 

pustolovščine in posmehljiv odnos do revolucionarnega pre-

oblikovanja družbe pripeljali do velikih zamer takratnega ko-

munističnega vodstva. V montiranem procesu so ga obsodili 

na osemnajst let zapora s prisilnim delom in odvzemom dr-

žavljanskih pravic za pet let. Sinova sta v samostojni Sloveniji 

sprožila zahtevo po obnovi postopka, sodba je bila zavržena 

po vseh točkah obsodbe in Vitomil je bil popolnoma rehabi-

litiran, žal posthumno. V njegovem širokem in raznovrstnem 

romanesknem opusu tako izstopajo dela z avtobiografsko 

noto: Menuet za kitaro, Levitan, Igra s hudičevim repom in 

Komedija človeškega tkiva. Prejel je vrsto nagrad – dve Pre-

šernovi nagradi, Levstikovo in Župančičevo nagrado. 

Vitomil 
Zupan

Ilustracije: Maksim Sedej 
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Znanje je 
zapisano 
v srcu, 
ne v 
knjigah.
− Vitomil Zupan
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Avtorica spremne besede

Barbara Zorman je diplomirala na Filozofski 

fakulteti Univerze Ljubljani iz angleščine in 

primerjalne književnosti, magistrirala iz evropske 

literature na Univerzi v Cambridgeu ter doktorirala, 

spet v Ljubljani, z raziskavo, ki je analizirala razmerje 

med slovensko literaturo in filmom. Zaposlena je 

na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. 

Objavlja članke o filmski vzgoji, medkulturnosti in 

mladinski književnosti.  

»Sem lepa? Nisem lepa?« se sprašuje petnajstletna Jagoda. 

Ker v njenem času selfijev še niso izumili (bedno ali super?), 

se ne more ogledovati v telefončku. Zato svoj obraz pou-

stvari s svinčnikom. Risanje namreč obožuje, in čeprav si 

oče želi, da bi šla na gimnazijo, se Jagoda odloči za srednjo 

oblikovno šolo. Poleg tega se ji v nekaj dneh zgodi še milijon 

stvari. Najpomembnejša: ljubi Dragi. To je fant, v katerega se 

Jagoda zaleti sredi mesta, ker sanjari, namesto da bi gledala 

predse. Dragija kmalu kot v kakšnem romantičnem filmu 

srečuje povsod in že je z njim v kinu, zaljubljena do ušes … Pa 

je tudi on vanjo? Dragi je ljubosumen na Nejca, ki mu Jagoda 

pomaga, da se sreča z očetom, za katerega petnajst let sploh 

ni vedel, da obstaja. Vendar pa oče ni tak, kot bi si Nejc želel 

… Dekle pomaga tudi trem ptičkom brez gnezda, otročkom, ki 

sta jih starša pustila same, ker sta šla v Nemčijo služit denar. 

Tudi če Jagodo že poznate iz filmske uspešnice, boste pre-

ostalih milijon stvari, s katerimi se dekle pogumno spopade, 

lahko odkrili le v knjigi … 

Delo Branke Jurca se je raztegnilo čez skoraj celo 

dvajseto stoletje (1914–1999). Kot otrok je morala pred fašiz-

mom bežati iz Kopra v Maribor, dvakrat je bila internirana v 

koncentracijskih taboriščih. Kljub temu so njene zgodbe za 

otroke in mladino polne dogodivščin, humorja in veselja do 

življenja. Svojo pot pisateljice je sicer pričela s socialno lite-

raturo za odrasle, a se je po rojstvu svojih dveh otrok začela 

nagibati k mlajši publiki. Za to občinstvo je ustvarila okrog 

35 del. Najbolj znane so njene najstniške zgodbe. Kriminal-

no-detektivski pripovedi Uhač in njegova druščina (1963) ter 

Vohljači in prepovedane skrivnosti (1966) opisujeta izzive, 

ki si jih zadajajo člani najstniških druščin in se tako nehote 

nevarno približajo pravim kriminalnim tolpam. Branka Jurca 

je znana še po svojih delih za najmlajše (denimo S helikopter-

jem k stricu Tintinu, 1978; Anča Pomaranča, 1983). Nenavad-

ne zaplete z izbiro svojega imena in določanjem rojstnega 

datuma, šolanje pri nunah in druge otroške dogodivščine 

je zabavno popisala v avtobiografiji Rodiš se samo enkrat 

(1972).   

Branka 
Jurca

»Samo žal mi je, da moje 
pero ni napisalo več knjig 
za odraščajočo mladino.« 
− Branka Jurca

Ilustracije: Klara Jager 
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Zvezdna Beletrina na spletu Didaktične vsebine za učitelje 
in napredne bralce

Je spletna 
stran za nova 

spoznanja, 
znanje, zabavo, 
druženje in igro 

po prebranih 
knjigah. 

Namenjena 
je učiteljem, 

učencem, 
staršem, 

mentorjem 
branja, vsem 

prijateljem lepe 
in bogate besede 

ter zgodb, ki jih 
pišeta življenje 

in domišljija 
– dobrodošli 

tudi sovražniki 
branja. 

Soba pobega 
– Raziskujte in se učite v sobah avtorjev knjig in literarnih 

junakov, s katerimi se lahko družite le, če odkrijete geslo 

sobe, ki vas popelje v nova spoznanja in preizkušnje. 

Dobrodošli!

Resnica ali izziv? 
– igraj se z bralnimi karticami – sam/a, v paru, 

skupini – doma, v šoli ali kjerkoli! 

Si upaš?

Spomin 
– spomni se ali spoznaj nove besede! 

Ko odkrivaš nove pare, se učiš besedišča.  

Kolikor besed znaš, toliko veljaš! 

Bodi »stand up« zvezda 
– bodi zabava, ki si jo želiš! Po prebrani zgodbi nastopaj, 

pripoveduj, (se) zabavaj in na podlagi prebranih zgodb 

ustvari svoj nastop! 

Pokrij se s klobukom 
– igraj se s 6 klobuki! Postavljaj si vprašanja, ki se ti pojavijo 

pod določenim barvnim klobukom. 

Kdor si postavlja vprašanja, išče odgovore, 
spoznava, raziskuje sebe in druge!

Ustvarjalnost do zvezd! 
– po prebrani zgodbi ustvari medijske predelave. 

Ustvari nekaj novega!

Bodi igralec 
– oder je tvoj! Zakaj bi si nadeli pustna oblačila le za pusta? 

Kratka dramska besedila, da zasiješ na odru.

Priložnosti za 
drugačen pouk, 
poustvarjanje 
in pogovor 
po prebranih 
zgodbah.

Dostop 
do kataloga 
Zvezdna 
Beletrina, vse 
zvezde Zvezdne 
Beletrine na 
kratko, zanimivo 
in jedrnato.

WWW.ZVEZDNABELETRINA.SI

»Na spletni strani 
najdete tudi didaktična 

gradiva, s katerimi 
bo branje knjig še 

zabavnejše, mladi pa si 
bodo prebrano tudi bolj 
zapomnili in temeljiteje 

razumeli.«
Anita Dernovšek,

urednica
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Prevajalec

Jernej Županič se je rodil leta 

1982 v Ljubljani. Po diplomi iz 

komparativistike in filozofije se 

je začel udejstvovati kot lektor, 

kritik in prevajalec iz angleščine, 

od mladosti naprej je pisal 

tako poezijo kot prozo. Po letih dela za različne prevajalske 

agencije je pričel kmalu po 2010 prevajati leposlovje, nekaj 

let zatem pa prejel (in jo, star 35 let, ravno še ujel za rep) 

nagrado Radojke Vrančič za najboljšega mladega prevajalca. 

Do danes je objavil še dve pesniški zbirki in dva romana.

Avtorica 
spremne 
besede

Dragica Haramija je 

doktorica znanosti, 

od leta 2011 redna 

profesorica za podro-

čje slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti 

in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Avtori-

čini osrednji raziskovalni področji sta mladinska 

književnost, v okviru te teorija žanrov v mladinski 

prozi ter opusi posameznih pisateljic in pisateljev, in 

bralna pismenost. Doslej je izdala šest samostojnih 

znanstvenih monografij in eno v soavtorstvu; piše 

znanstvene in strokovne članke in vodi projekte s 

področja mladinske književnosti in branja.

Čarovnik iz Oza (1900) je prvič izšel pod naslovom The 

Wonderful Wizard of Oz, ob ponatisih se je uveljavila krajša 

različica naslova (The Wizard of Oz). Pripoved se začne na 

ameriškem podeželju, kjer živi deklica Doroteja. Hudo neurje 

jo s psičkom Totom odnese v fantastični svet. Na poti po 

različnih deželah srečata strašilo, leva, kositrnega drvarja, 

Oza, vladarja Smaragdnega mesta, dobre in hudobne 

čarovnice in druge prebivalce. Pot je polna zanimivih 

dogodivščin in preprek, ki se zaradi spretnosti literarnih 

likov, dobrih pomočnikov in čarobnega predmeta (čeveljcev) 

iztečejo v srečen konec, saj dobro vedno premaga zlo. 

Ob Čarovniku iz Oza je Baum izdal še šestnajst del, ki 

temeljijo na literarnih likih in književnih prostorih iz dežele 

Oz, na svetovnem tržišču je tudi veliko različnih priredb in 

predelav Baumovih del, ki sodijo v serijo Oz. Že v začetku 20. 

stoletja so izvedli muzikal, knjiga je doživela različne filmske 

uprizoritve, priredbe za gledališča, literarni liki so postali del 

popularne kulture.

Lyman Frank Baum (1856–1919) je živel v 

Združenih državah Amerike, rojen je bil v kraju Chittenango 

v državi New York, umrl je v Los Angelesu v Kaliforniji. Bil je 

pisatelj, publicist in založnik, ukvarjal se je zlasti z izdajanjem 

otroških in mladinskih knjig. Pisal je poezijo, prozo in drama-

tiko za otroke, dela je začel izdajati leta 1897, izdanih je bilo 

35 del; večino tistih, ki ne sodijo v cikel o deželi Oz, je izdal 

pod psevdonimom (uporabljal je različna umetniška imena). 

Njegova prva prodajna uspešnica je bila slikanica v verzih 

Father Goose (1899), ki jo je ilustriral W. W. Denslow. Najbolj 

znano Baumovo delo je Čarovnik iz Oza (1900). V slovenskem 

jeziku je prvič izšel šele leta 1959 z ilustracijami Maksima 

Sedeja. Leta 1970 je knjiga izšla tudi v brajici. V prevodu Bog-

dana Gjuda pa je izšla tudi dramatizacija (1992 kot rokopis 

SNG Celje).

Si vedel/a, da je o čarovniku iz 
Oza napisanih kar 15 knjig?

Lyman 
Frank 
Baum

Ilustracije: W. W. Denslow 
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Mirko 
Kunčič

Avtor spremne besede

Mirko Vasle se je rodil v Buenos Airesu leta 1951. 

Do svojega sedemnajstega leta je redno obiskoval 

tudi sobotno slovensko osnovno in srednjo šolo. Ob 

osamosvajanju Slovenije, leta 1991, je bil odgovoren 

za medije pri slovenski krovni organizaciji Zedinje-

na Slovenija v Argentini. Pisal je športne članke za 

slovenski tednik Svobodna Slovenija v Argentini. 

Je urednik slovenske radijske oddaje v Argentini 

»Okence v Slovenijo«. Leta 2003 je nastala njegova 

monografija – prva knjiga o slovenski književnosti 

v španskem jeziku (Breve historia de la literatura 

eslovena). Leta 2014 je objavil knjigo Slovenski znan-

stveniki skozi čas (Científicos eslovenos a través del 

tiempo), obe knjigi sta napisani v španskem jeziku. 

O teh temah tudi predava in pravi: »Pri nas doma 

smo vedno govorili slovensko, tudi moja hči se z 

vnukinjo pogovarja slovensko, celo naš pes razume 

samo slovensko, ampak tako ni v vseh družinah.«

IV. letnik
2025

17

Gorjančev Pavlek (1958) je mladinska povest, ki je izšla pri 

Slovenski kulturni akciji (SKA), v kateri se Kunčič vrača 

v svet triglavskih bajeslovnih bitij in Gorenjske. Pavlek je 

sanjav deček, sin slovenske emigrantske družine, ki si je 

ustvarila nov dom v argentinski pampi. Tam mu babica 

pripoveduje pravljice iz davnih dni in mu pri tem tako živo 

opisuje njegovo rojstno domovino, ki jo je zapustil v svojem 

tretjem letu, da si fantek vroče želi odpotovati tja, onstran 

morja. Z babico sta odposlala v Slovenijo pismo, naslovljeno 

na Triglavanko, kraljico vil v Zlatorogovem kraljestvu pod 

Triglavom. In ko se nekega dne Pavlek močno prehladi, ga 

obišče sam »čatež« in z letečim krožnikom poletita čez 

ocean. In tu oživi vse tisto, kar smo morda že pozabili tudi 

mi danes: palčki, škratje, vile, gorski mož, podvodne deklice, 

deklica s kačjo glavo, čarovnice na metlah, celo kralj Matjaž 

in njegova vojska. Pa tudi našim slabim lastnostim pisatelj 

ni prizanesel, na duhovit in zabaven način jih je poosebil 

v škratih, vilah … kot tudi v resničnih ljudeh, ki jih Pavlek 

srečuje na potovanju po pravljičnem in resničnem svetu.

Mirko Kunčič (1899 –1984) se je rodil v Lescah 

na Gorenjskem. Njegov oče je bil železničar in družina s 

štirimi otroki se je preselila na Dovje, kjer je Mirko preživel 

večino svojega otroštva. V tem idiličnem okolju je spoznaval 

triglavske bajke in planinsko življenje. Zaradi negotovih 

gmotnih razmer je prekinil s študijem in se zaposlil. V tem 

času se je posvetil leposlovnemu ustvarjanju. Začel je pisati 

pesmi, ki jih je objavljal v skoraj vseh tedanjih slovenskih 

revijah. Pisal je tudi dramska besedila. Višek v mladinski 

dramatiki je dosegel s svojo pravljično igro s petjem 

Triglavska roža, ki je leta 1944 prišla na oder Slovenskega 

narodnega gledališča v Ljubljani. Povojna leta je preživljal 

v begunstvu na Koroškem, v Italiji in nato v Argentini. Ko 

si je Kunčič v Argentini življenje uredil, je spet začel pisati 

za mladino. Več njegovih pesniških zbirk je izšlo v Celovcu 

pri Mohorjevi družbi, v Gorici in v Celju. Poseben prostor 

v Kunčičevi ustvarjalnosti predstavlja njegova povest 

Gorjančev Pavlek. V Argentini je postal najpriljubljenejši 

mladinski pesnik in pisatelj. Mirko Kunčič je umrl v Buenos 

Airesu, v Sloveniji pa je bil zamolčan vse do slovenske 

osamosvojitve leta 1991.

Mirko 
Kunčič

Ilustracije: Eva Mlinar 
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»To je 
najdaljša 
in najboljša 
Kunčičeva 
mladinska 
povest.« 
− Ognjišče

Nove 
ilustracije 

Eve
Mlinar
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Renata More že dve de-

setletji in čez želi mladim 

privzgojiti ljubezen do branja. 

Ker je pri pouku slovenščine 

premalo prostora in časa 

za vse, kar ima povedati o prostranstvih knjige, je svoje 

poslanstvo razširila tudi na izbirne predmete, kjer skupaj 

z učenci lahko še bolj razprostira krila ustvarjalnosti. 

Dejavna je tudi izven zidov šole, saj je tudi predsednica 

sekcije Znanost mladini pri ZDSDS, članica Državne 

tekmovalne komisije za Cankarjevo priznanje in PK za 

slovenščino za izvedbo NPZ.

Prevajalka

Nada Marija Grošelj je diplomi-

rala iz angleškega in latinskega 

jezika na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani, kjer je leta 

2005 tudi doktorirala. Prevaja 

iz angleščine, latinščine in 

švedščine in iz slovenščine v angleščino. Njeni književni pre-

vodi (doslej izdanih monografskih prevodov je 74) segajo od 

leposlovja za odrasle in mladino do literarne teorije, filozofije, 

teologije in mitologije. Za več prevodov mladinske književno-

sti je prejela zlato hruško, leta 2018 tudi častno listino IBBY za 

prevod Pike Nogavičke. Leta 2007 je prejela nagrado Radojke 

Vrančič za mladega prevajalca, leta 2011 pa Sovretovo nagra-

do. Od decembra 2019 je predsednica Društva za antične in 

humanistične študije Slovenije. 

Škotski pisatelj Kenneth Grahame je svoje najbolj znano 

delo z naslovom Veter v vrbah, namenjeno otrokom, napisal 

leta 1908, ko se je predčasno upokojil kot sicer uspešen 

bankir. V njej so zbrane in dopolnjene zgodbe, ki jih je avtor 

pripovedoval svojemu sinu Alastairju za lahko noč. Knjiga je 

najslavnejša angleška knjiga za otroke in zato tudi večkrat 

predelana za oder, film, televizijo in radio. Čeprav jo je avtor 

namenil predvsem otrokom, jo radi berejo tudi odrasli, saj 

skozi dogodivščine junakov iz živalskega sveta – krta, vodne 

podgane, žabca, jazbeca in drugih – hvali in slavi prijateljstvo, 

naravo, dom, trenutke preprostih užitkov v življenju, ki jih op-

lemeniti tudi s hudomušnostjo. Bi radi spoznali podgano, krta 

in jazbeca, ki skušajo rešiti iz ječe krastačo, kamor jo pripelje 

njena obsedenost z avtomobili? Prijateljstvo med ljubeznivi-

mi živalmi in njihova pogumna dejanja lahko premagajo vse 

ovire! Mar res? 

Kenneth Grahame (1859–1932) je bil britanski 

pisatelj, rojen v Edinburghu na Škotskem. Zgodnja leta svo-

jega življenja je preživel na bregovih najdaljšega morskega 

jezera Loch Fyne v Argyllshiru, kjer se je potikal po pomolih, 

ribarnicah in raziskoval gnezda vodnih voluharjev. Narava mu 

je skozi vse težke življenjske preizkušnje (zgodnja smrt njego-

ve matere, očetov alkoholizem, lastna neuspešna poroka in 

samomor edinega sina) pomenila glavni vir veselja. Rad je 

imel otroke, male divje živali in podeželje. Tudi 30 let življenja 

v Londonu ni ogrozilo in prekinilo njegove ljubezni do narave. 

Ves čas se je rad umikal svoji žalosti v namišljen svet fantazi-

je, ki ga je ustvarjala narava. Umrl je leta 1932.

Kenneth 
Grahame

Ilustracije: Ernest H. Shepard
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Vrhunski 
nov prevod 
Nade Marije 

Grošelj
»Ta knjiga ni bila namenjena za objavo. Najprej 
jo je avtor poslal ameriškemu založniku, ki pa je 
objavo zavrnil. Kaj misliš, kakšna bi bila usoda 
knjige, če nad njo ne bi bil navdušen ameriški 
predsednik države T. Roosevelt?«
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Milena Mileva Blažić, 

literarna zgodovinarka in 

strokovnjakinja za mladinsko 

književnost, je kot redna 

profesorica s področja 

humanistike, literarne vede in slovenske književnosti 

zaposlena na Pedagoški fakulteti, kot gostujoča 

profesorica pa tudi na univerzah v Celovcu, Trstu, 

Zagrebu in na Dunaju. Njeno področje znanstvenega 

raziskovanja zajema predvsem primerjalna mladinska 

književnost, s poudarkom na slikanicah in študijah 

literarne ter ljudske pravljice (Skriti pomeni pravljic: od 

svilne do jantarne poti, 2014). Je velika zagovornica otrok 

in kot strokovnjakinja s področja didaktike slovenke 

mladinske književnosti tudi razvijanja ustvarjalnosti 

ter kritičnosti znotraj šolskega sistema. Leta 2012 je 

prejela Trubarjevo priznanje za ohranjanje kulturne pisne 

dediščine.

Zgodbe iz mesta Rič-Rač so pripovedi o otrocih in njihovih 

doživetjih iz vsakdanjega življenja s fantastičnimi vsebinami. 

V ospredju sta doživljajski svet sodobnega mestnega otroka 

in svet njegove igre, natančneje avtorjevih sinov Darka in 

Janka (Janija). Očka ima posebno vlogo – vedno si vzame 

čas za igro! Zna razrešiti vsakršne, še najbolj neobičajne teža-

ve ter jima pripoveduje zgodbe, v katerih rasteta in odkrivata 

»narobe svet« – kjer je zabavno in vse postavljeno na glavo. 

Ko Janko zboli, vsi skupaj potujejo za nosom; spet drugič 

postane močnejši – najmočnejši na svetu, pa čeprav kot 

majhen otrok; po nebu se zmore voziti na oblaku; oživljajo 

in fantazijsko preoblikujejo v igri dobro znane predmete v 

domačem stanovanju; »izumijo« modre hlače s čarodejno 

močjo, zaradi katerih se raztrga ves svet, pa se spet zakrpa … 

Igra, domišljija in fantazija v zgodbah nimajo meja!

Lojze Kovačič (1928−2004) se je rodil v Baslu, mama 

je bila Nemka, oče Slovenec. Ko so švicarske oblasti pred 

začetkom druge svetovne vojne izgnale vse, ki niso imeli 

švicarskega državljanstva, se je komaj desetleten z družino 

preselil najprej v Novo mesto in zatem v Ljubljano. Velja za 

vodilnega mojstra pripovedne proze dvajsetega stoletja in 

slovenskega, evropskega ter svetovnega klasika. Diplomiral 

je na slavistiki in germanistiki ter delal kot novinar, urednik 

in umetnostni pedagog. Njegovo literarno delo uvrščamo 

med največje dosežke sodobne slovenske proze. Kovačič je 

izšel iz socialnega realizma (novele Ljubljanske razglednice), 

pozneje se je približal tokovom modernega pripovedni-

štva (romani Deček in smrt, Resničnost, Pet fragmentov in 

Prišleki). Pisal pa je tudi za otroke. Snov je jemal iz osebnega 

in družinskega življenja ter neposredno iz okolja, ki ga je 

doživljal. Čvrsto pisateljevo sožitje s sinovoma je na podlagi 

skupne igre in zabave prelil v zgodbe z naslovom Zgodbe iz 

mesta Rič-Rač (1961). 

Lojze 
Kovačič

»Kdor bo ujel ta balon, 
mu želim, da bi imel 
veliko knjig in lepo 
zeleno svetilko, da 
bi zvečer lahko bral 
pravljice.« − Lojze Kovačič

Ilustracije: Milan Bizovičar
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Mojca Honzak je profesorica 

slovenščine in sociologije, ki 

je svojo poklicno pot pouče-

vanja na OŠ Rihard Jakopič 

pripeljala do upokojitve. Je soavtorica številnih osnovno-

šolskih beril za poučevanje književnosti ter avtorica pri-

ročnika Dober dan, književnost, v katerem je pregledno 

in strnjeno predstavila ter učencem in dijakom približala 

slovensko književnost – zgodovino slovstva in literarno-

vedne pojme. V vrsti knjig zbirke Domače branje Knjiga 

pred nosom je pripravljala didaktično gradivo. Sodelovala 

je s številnimi strokovnimi zavodi – v uredniškem odboru 

revije Slovenščina v šoli, več kot deset let je bila tudi  

recenzentka člankov, v kurikularni komisiji za slovenski 

jezik je ob prenovah učnega načrta delila svoje znanje 

in izkušnje pouka slovenščine, na RIC sodelovala kot 

konzulentka za slovenski jezik pri nacionalnih preizkusih 

znanja. Najraje pa je bila »učiteljica Mojca« in kot pravi 

sama zase: »Verjetno me najbolj označuje, da sem najraje 

delala z mladimi v razredu.«

Pastirci (1935), Pestrna (1939) – Vsako leto izide veliko novih 

knjig in na žalost ob tem pogosto pozabimo na tiste starejše, 

ki niso nič manj zanimive. Čeprav sta knjigi izšli pred dobrimi 

osemdesetimi leti, dogodivščine v omenjenih zgodbah v 

otrocih in starejših prebudijo domišljijo in preteklost. Tisto, 

kar je pred leti mladim pastircem predstavljalo običajen dan, 

bi bila dandanes za mlade zagotovo prava pustolovščina – na 

paši poznati vsa ptičja gnezda v okolici, kuriti ogenj, v njem 

peči krompir ali kostanj, rezljati piščalke in delati mlinčke … 

Še igre so danes drugačne kot nekoč; le druženje z vrstniki, 

prijateljstva in občasni prepiri so bili včasih in so še danes. 

Kot so imeli takrat, imajo verjetno tudi danes otroci igračo, ki 

je bila ali je najljubša. Le da je imela Nežka le eno, punčko iz 

cunj, ki ji jo je sešila njena mama. Kaj vse so doživeli pastirci 

Lenart, Ferjanč, Blaže in kasneje Terezka? Kako se je počutila 

petletna Nežka, ki je morala v tuji hiši paziti na tujega otroka, 

ko so ji za kazen vzeli njeno punčko? Kaj vse se je zgodilo 

tem mladim književnim junakom in kako se zgodbi razplete-

ta? Po povesti Pastirci so leta 1974 posneli celo film. 

France Bevk (1890–1970) je besedni umetnik, ki ga 

je kot redkega zaznamoval datum 17. september, saj se je na 

ta dan rodil in tudi umrl. Hkrati je pomemben za vse mlade 

bralce, saj tega dne vsako leto začenjamo novo tekmovanje 

za bralno značko. To zagotovo pomeni, da je pomemben 

slovenski mladinski pisatelj. France Bevk, slovenski pisatelj, 

pesnik, dramatik, prevajalec, urednik in politik se je rodil 

na Cerkljanskem, visoko v hribih nad Baško grapo v vasici 

Zakojca. Sprva se je učil za trgovca, nato doma za čevljarja, 

na koncu pa se je izšolal za učitelja. Poučeval je le nekaj let, 

saj je moral v vojsko med prvo svetovno vojno. Med obema 

vojnama je želel predvsem pisati in urejati časopis. Ostal je 

na Primorskem, pod italijansko oblastjo. Fašisti so ga večkrat 

zaprli, pošiljali v taborišče in pregnanstvo; a vedno se je 

vračal med svoje ljudi. Med drugo svetovno vojno se je po 

kapitulaciji Italije pridružil partizanom in bil znana politična 

osebnost tudi po vojni. Nekaj časa je deloval v Trstu, nato do 

smrti v Ljubljani. Hitro se je odločil, da bo ostal to, kar si je 

želel že kot otrok: pisatelj.

France Bevk IV. letnik
2025 France Bevk je vedno pisal na roko v 

zvezke, in to šest do deset ur na dan. 
Menda je pisal zelo hitro. »Pišem zelo 
lahko. Kadar sedem, lahko pišem. 
Vse krajše novele in črtice so napisane 
tako rekoč v enem zaletu. A preden 
začnem pisati, moram imeti jasno 
zamisel,« je dejal v nekem intervjuju.

Ilustracije: Ive Šubic, Ančka Gošnik Godec
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Najlepše zgodbe 
za mlade

Več informacij o nakupu in izposoji e-knjig 
ter uporabi bralnika: www.biblos.si 

• info@biblos.si  • 01 200 3705 

Zvezdno Beletrino lahko berete 
tudi v e-obliki. Obiščite Biblos, 
največji slovenski portal za 
nakup in izposojo e-knjig.
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Tina Bilban je raziskovalka, 

avtorica, kritičarka in 

urednica. Še posebej jo 

zanimajo vprašanja, pri 

katerih se srečujejo literatura, filozofija in znanost. Tako 

je med doktorskim študijem raziskovala, kako sodobna 

filozofija, fizika in literatura razumejo in razlagajo čas. 

Pri svojem delu posebno pozornost posveča mladinski 

književnosti. Je predsednica Slovenske sekcije IBBY – 

Mednarodne zveze za mladinsko književnost, ki gradi, širi 

in utrjuje poti med dobrimi knjigami in mladimi bralci.

Koča strica Toma, ki je v knjižni izdaji prvič izšla leta 1852, je 

nedvomno najbolj znano delo pisateljice Harriet Beecher 

Stowe. V knjigi je prikazala življenje temnopoltih sužnjev na 

jugu ZDA. Med 17. in 19. stoletjem so bili številni prebivalci 

centralne in zahodne Afrike ugrabljeni, pripeljani v obe Ame-

riki in kot sužnji prisiljeni v delo na plantažah, v suženjstvo 

pa so se rodili tudi njihovi potomci. Leta 1852 so sužnji še 

vedno delali na plantažah na jugu ZDA. Koča strica Toma je 

pokazala, kakšno moč ima lahko literatura. Zgodba je lite-

rarne junake približala bralcem in z različnih plati prikazala 

grozovito nečloveškost sužnjelastništva. Z izpostavljanjem 

dejstev in zgodbo, ki se je dotaknila bralcev, je pomembno 

pripomogla tudi k družbenim spremembam. V letu 1865 je 

bilo suženjstvo v ZDA uradno prepovedano, pričela pa se je 

dolga pot do enakopravnosti vseh državljanov.

Harriet Beecher Stowe (1811–1896) se je rodila 

v družini politikov, duhovnikov, učiteljev in umetnikov, ki so 

visoko cenili izobrazbo. Tako so se, kar je bila za tiste čase 

prava redkost, šolale tudi Harriet in njene sestre. Politično 

aktiven je bil tudi njen mož Calvin Ellis Stowe. Oba sta bila 

ostra kritika suženjstva in podpornika organizacije, ki je 

pomagala pobeglim sužnjem. Leta 1850 je bil v ZDA sprejet 

zakon, ki je tudi od zveznih držav, kjer je bilo suženjstvo 

prepovedano, zahteval vračanje pobeglih sužnjev. Harriet se 

je odločila, da bo dvignila svoj glas za svobodo in človeškost. 

Uredniku vplivnega aktivističnega časopisa je predlagala, da 

bi napisala zgodbo o problemu suženjstva. Koča strica Toma 

je tako najprej izhajala kot podlistek v časopisu. V knjižni 

izdaji je postala prava uspešnica. Bila je druga najbolj proda-

jana knjiga 19. stoletja, prehitelo jo je le Sveto pismo.

Koča strica Toma je druga najbolj 
prodajana knjiga v 19. stoletju. 
Katera pa je prva?

Harriet 
Beecher
Stowe

V. letnik
2026

Ilustracije: Hammatt Billings
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Avtor  jezikovne 
posodobitve Janko Trupej  

V slovenščini je izšlo pet priredb Koče strica 

Toma. Že leta 1853 sta bili objavljeni kar dve: 

priredba Janeza Božiča v Celovcu, priredba 

Franca Malavašiča pa v Ljubljani. Naslednja 

skrajšana različica romana, pod katero je kot 

prevajalec podpisan Silvester Košutnik, je izšla leta 1918. Medtem ko so 

bile te tri priredbe napravljene na podlagi nemških prevodov romana (torej 

je šlo za posredno prevajanje), pa je Olga Grahor za priredbo, ki je izšla leta 

1934, uporabila izvirnik. Grahorjeva je nato po drugi svetovni vojni roman 

prevedla v celoti, Kristina Brenk pa ga je skrajšala, saj je menila, da mladina 

besedila v izvirni dolžini ne bi brala. Ta priredba, ki je bila objavljena 

leta 1954, je bila izjemen založniški uspeh, saj je v prihodnjih desetletjih 

doživela kar deset ponatisov. Ker gre za precej skrajšano priredbo, je 

v njej prisotnega tudi občutno manj rasizma do Afroameričanov kot v 

izvirniku, pa tudi za ohranjene dele besedila je značilna precejšnja omilitev 

rasističnega diskurza. Jezikovno posodobljena različica bo glede tega bližja 

izvirniku; če določene rasistične prvine izvirnika niso ohranjene, lahko to 

namreč nekoliko spremeni vtis o položaju tedanjih sužnjev, posledično pa 

tudi učinek zgodbe na bralstvo.

Jezikovno
osveženo 
besedilo 
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Gaja Kos je na Oddelku 

za primerjalno književnost 

in literarno teorijo na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani 

doktorirala iz mladinske 

književnosti. Prav z zadnjo se najraje ukvarja in to 

počne v različnih vlogah: kot literarna kritičarka, knjižna 

urednica, avtorica strokovnih in znanstvenih člankov in 

občasna prevajalka iz angleščine. Kadar ima čas in ji v 

glavo šine kakšna dobra ideja, napiše tudi kaj svojega. Je 

velika ljubiteljica slikanic, na lovu za najbolj neobičajnimi 

(odbitimi), med literarnimi junaki pa jo zagotovljeno 

vselej spravijo v dobro voljo mumini.  

Prevajalka

Suzana Tratnik je pisateljica, 

prevajalka in publicistka. Med 

drugim je objavila sedem 

kratkoproznih zbirk, šest 

romanov (Ime mi je Damjan, 

Tretji svet, Tombola ali 

življenje!, Norhavs na vrhu hriba, Pontonski most in Ava), 

otroško slikanico Zafuškana Ganca, monodramo Ime mi 

je Damjan, radijsko igro Lep dan še naprej, dve strokovni 

deli o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični literaturi. 

Prejela je nagrado Prešernovega sklada za literaturo, 

nagrado Novo mesto short za kratko prozo in desetnico za 

najboljši mladinski roman. Njene knjige in kratke zgodbe so 

prevedene v trideset jezikov.

Angleški pisatelj Eric Knight je knjigo o potovanju psičke 

Lassie izdal leta 1942, po njej je bil leto kasneje posnet tudi 

uspešen film. To pomeni, da je zgodba danes stara devetin-

sedemdeset let. Toda če mislite, da je zastarela, se motite! 

Pes namreč ostaja dober človekov prijatelj, ne glede na vse

spremembe. Poleg tega je to zgodba o divji pustolovščini, 

na kateri se vrstijo ovire in nevarnosti, kar pomeni, da je tudi 

zgodba o pogumu. In pogum vedno velja! Zdaj se verjetno 

sprašujete, zakaj je Lassie sploh morala na pot. Zato, ker jo je 

bil njen lastnik – na veliko žalost svojega sina Joeja –

prisiljen prodati. Novi lastnik jo je iz domačega Yorkshira pre-

selil na Škotsko, a psičko je nagon divje gnal nazaj k dečku 

... Prvi bralci so gotovo trepetali za psičkino usodo in stiskali 

pesti za njen uspeh in prav gotovo boste enako počeli tudi vi!

Eric Knight (1897–1943) je v svojem razmeroma krat-

kem življenju – umrl je star 45 let – doživel marsikaj. Že pri 

dvanajstih letih se je zaposlil v tovarni, vendar je kasneje tudi 

nadaljeval šolanje. Dvakrat se je poročil, imel je tri otroke in 

dve državljanstvi (angleško in ameriško), napisal je kar nekaj 

knjig za odrasle in mladino; najbolj je zaslovel prav s knjigo 

Lassie se vrača.

Bil je tudi gledališki kritik in hollywoodski scenarist. Boril 

se je v prvi in drugi svetovni vojni ter umrl v letalski nesreči 

nad Južno Ameriko. (Tako kot njegova pasja junakinja je tudi 

avtor na lastni koži izkusil težko življenje, polno preizkušenj 

in nevarnosti, v katerem sta mu še kako prav prišla

vzdržljivost in pogum.)

Je bil Lassie 
samec ali samica?

Eric 
Knight
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Tilka Jamnik, magistra 

bibliotekarstva, najraje 

bere in druge spodbuja k 

branju. Tako je bila kar dve  

desetletji njena idealna 

služba v Pionirski knjižnici Ljubljana, zdaj je to Pionirska 

– center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 

kjer še vedno sodeluje. Je (so)avtorica nekaj beril in 

priročnikov za branje, sedaj pa dela predvsem v Društvu 

Bralna značka Slovenije - ZPMS in pri Slovenski sekciji 

IBBY, kjer uresničuje svoje sanje »s knjigo v svet«, 

strokovno in dejansko. Rada bi še več potovala po 

Sloveniji in svetu, obiskovala muzeje in galerije, hodila v 

gore in se sprehajala s svojim domišljijskim psom, ampak 

njena največja strast – branje – zahteva kar precej časa, 

to pa počne s sloganom »ena knjiga na dan odžene 

zdravnika stran«.

Prevajalec

Zdravko Duša ni sin prevajalca 

Valentina Duše izpred skoraj 

petdesetih let, ampak ista 

oseba, ki se je takrat podpiso-

vala še s krstnim imenom. Svoj 

prvi prevod, odlomek bondiade 

Iz Rusije z ljubeznijo, je podtaknil v gimnazijsko glasilo. Pravi 

prevajalec je za beročo javnost menda postal, ko je presta-

vil Millerjev Seksus, sam si je najbolj prizadeval  spraviti do 

izida takrat še ne preveč znanega Vonneguta. Ko se je začel 

s knjigami ukvarjati uredniško, je knjižno prevajanje opustil 

in prešel na gledališče: igro hitreje prevedeš in je (bila) bolje 

plačana. Da se spet ukvarja s prozo, je krivo srečanje s Faru-

kom Šehićem na podelitvi evropske nagrade za književnost. 

Prevajanja Petra Pana se naravnost veseli, morda bo kaj 

globlje prodrl v junaka, s katerim ga zmerjajo že vse življenje. 

Peter Pan nedvomno sodi med osrednje književne like v 

svetovni kulturni dediščini, predstavlja nam fantiča, ki ni 

hotel odrasti in svoje večno življenje, polno dogodivščin, 

sproščeno uživa v deželi Nije. Ga poznamo iz besedila škot-

skega pisatelja Jamesa M. Barrieja (1860–1937) z naslovom 

Peter Pan v Kensingtonskem parku (prvič izšlo 1904) ali 

morda le iz enega številnih prenosov literarnega besedila 

v druge medije, npr. iz Disneyjevih risank ali filma Stevena 

Spielberga? Toda tudi sodobnim otrokom je ravno branje 

Barriejevega izvirnega romana lahko v izziv: kako doživljajo 

dejstvo, da se je Peter »izmuznil temu, da bi bil človek, ko 

mu je bilo sedem dni«? Se lahko poistovetijo s pisateljevo 

trditvijo, da »Peter Pan ni edini, ki si je kdaj želel pobegniti, 

in če mislijo tako, se vidi, kako popolnoma so pozabili na 

svoje mlade dni«?  

James Matthew Barrie, škotski pisatelj in dra-

matik, se je rodil leta 1860 v škotski vasi Kirriemuir, v družini 

desetih otrok (ki niso vsi preživeli). S študijem je sicer dose-

gel dva doktorata (iz prava in filozofije), toda želel je pred-

vsem pisati. Ko se je preselil v London, se je najprej uveljavil 

kot časnikar, nato pa je napisal številne uspešne romane in 

drame, toda vse so zasenčile zgodbe o Petru Panu, ki še da-

nes vznemirjajo bralce in doživljajo prenose v druge medije. 

J. M. Barrie je imel veliko znancev in sodelavcev iz literarnih 

krogov, pa vendar je veljal za čudaka in njegovo življenje je 

bilo res malo neobičajno, kot da ni nikoli zares »odrastel«. Le 

nekaj let je bil poročen z igralko Mary Ansell, otrok nista ime-

la; pomembno vlogo v njegovem zasebnem in tudi literarnem 

življenju pa je imela družina Llewelyn Davies. Posebej je bil 

navezan na sinove, ki jih je po smrti staršev tudi neuradno 

posvojil, toda avtorske pravice za dela o Petru Panu je pred 

smrtjo (umrl je leta 1937), zapustil otroški bolnišnici Great Or-

mond Street v Londonu. Barrie ima naziv »sir«, ker mu je kralj 

George V leta 1913 podelil naslov  baroneta, leta 1922 je bil 

odlikovan tudi s Častnim redom za zasluge (Order of Merit). 

Si lahko predstavljaš prvo verzijo 
Petra Pana brez kapitana Kljuke?

James Matthew 
Barrie
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Igor Saksida je diplomiral 

leta 1990 (slovenski jezik s 

književnostjo, primerjalna 

književnost) in za svoje 

diplomsko delo prejel študentsko Prešernovo nagrado. 

Leta 1991 je bil izvoljen v naziv asistenta, leta 1996 je 

zagovarjal doktorsko disertacijo in postal docent za 

slovensko književnost. Od leta 1998 je visokošolski učitelj 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru; leta 2001 je bil 

izvoljen v naziv izredni profesor in leta 2009 v naziv redni 

profesor za slovensko književnost. Raziskuje zgodovino 

in teorijo mladinske književnosti ter didaktiko književ-

nosti, sestavil je berila za osnovno šolo ter objavil več 

priročnikov in literarnozgodovinskih del. Znanstvene in 

strokovne članke objavlja tudi v tujih revijah in zbornikih, 

večkrat je predaval v tujini (Videm, Trst, Zagreb, Peking) 

in se udeleževal mednarodnih znanstvenih srečanj. Za 

svoje delo je prejel več nagrad, med drugimi nagrado 

Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju 

visokega šolstva (2019).

Pesmi za mlade – antologij mladinske poezije je na 

Slovenskem precej; sestavljene so po različnih uredniških 

zasnovah – med njimi je zaslediti literarnozgodovinski 

pristop in tematsko razporejanje pesmi v zaokrožene 

razdelke. V okviru zbirke klasičnih mladinskih knjig je 

pesništvo nespregledljivo, a antologija, ki bo zajela najboljše 

pesmi, ne bo izbirala »le« med pesmimi, napisanimi posebej 

za mladega bralca, ampak bo zajela kakovostne pesmi, 

ki so sestavni del mladinskega branja. Gre predvsem za 

pesniško klasiko, ki je po svoji zahtevnosti in aktualnosti 

primerna za najstniške bralke in bralce: antologija se začne 

z ljudsko pesmijo, nadaljuje s pesniškimi klasiki, kot so 

Valentin Vodnik, France Prešeren in mlajši, od pesnikov 

slovenske moderne preide k poeziji druge polovice 20. 

stoletja, k imenom, ki danes glede na nagrade in prostor 

v izobraževalnem sistemu že veljajo za klasična (npr. Tone 

Pavček, Kajetan Kovič, Dane Zajc).       

»Branje literature 
zagotavlja polje 
lastne enkratnosti, 
lastnega jaza. Zahteva 
ne le pobeg v varnost 
zgodbe ali telenovel, 
ampak temeljit 
premislek o tem, 
kako besede sprožajo 
različne asociacije, 
misli, občutja. Zakaj 
torej brati poezijo? 
Zaradi samega sebe. 
− Igor Saksida

Antologija 
poezije

Si predstavljate 
profesorja, pri 
katerem bi namesto 
prepisovanja s 
table za seminarsko 
nalogo snemali 
videe, on pa bi izza 
katedra rapal?
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Ljiljana Mićović Struger je 

profesorica slovenskega jezi-

ka s književnostjo, svetovalka 

za področje slovenščine 

na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in učiteljica 

slovenščine na osnovni šoli. Svoje delo vidi kot poslan-

stvo in privilegij, saj je delo z mladimi, kjer vse samo 

kipi od radovednosti in igrivosti in želje po drugačnem, 

novem, velik izziv. Za svoje delo je leta 2018 kot vodja 

strokovne skupine za razvijanje in uvajanje posodobitev 

v pedagoško prakso prejela priznanje Blaža Kumerdeja 

za izjemne dosežke na področju vpeljevanja novosti v 

vzgojno-izobraževalno prakso ter leta 2019 Šilihovo odlič-

je za dosežke, ki pomembno vplivajo na kakovostno delo 

v šoli ter ožji in širši okolici na pedagoškem polju. 

Deklica Delfina in lisica Zvitorepka (1972) je knjiga, ki jo je 

avtorica napisala pred dobrimi petdesetimi leti – lahko bi rekli 

tudi pred pol stoletja. Zdi se, da je to zelo daleč, a domišljija 

ne pozna časa. Deklico Delfino na poti v šolo povozi avto 

in v tistem trenutku v dlani začuti zlat ključ. Ključ, ki si ga je 

že zelo dolgo želela, da bi z njim lahko odklenila zlata vrata. 

Še preden pa do njih pride, se odpravi na potep z lisico 

Zvitorepko – na fantastično popotovanje po poteh Delfininih 

sedmih želja od ponedeljka do ponedeljka, kjer srečata muco 

Copatarico, Mojco Pokrajculjo in še druge knjižne junake. 

Delfina je včasih nemirna, strah jo je, ne mara nevednosti, a 

lisica bere njene misli, izpolnjuje njene želje ter se poigrava 

z njenimi občutki, da bi Delfina spoznala, kdo je. Sedmi dan 

potovanja sta prideta v Delfinski zaliv, kjer Delfina zagleda 

zlata vrata, jih odklene z zlatim ključem, tam pa jo za njimi 

čakajo mama, oče in bratec, ki jo ljubeče sprejmejo. Konec 

srečen – vse dobro.

Kristina Brenk (1911–2009) je v svojem ustvarjalno 

bogatem življenju živela v štirih državah, Avstro-Ogrski, 

Kraljevini Jugoslaviji, SFRJ in v Republiki Sloveniji. Otroštvo 

je preživljala pri babici v Horjulu, meščansko šolo je kon-

čala v Mariboru ter pred vojno začela študirati psihologijo 

v Ljubljani. Vse svoje življenje je posvetila otrokom, bila je 

njihova učiteljica, pisateljica zgodb, ena izmed ustanovite-

ljic Bralne značke, pesnica, urednica ...  V svoje zgodbe je 

vpletala spomine na svoje otroštvo in dom. Mladim bralcem 

pa je s prevodi pričarala tudi svet Pike Nogavičke, Bratca in 

Kljukca s strehe. Nikoli ni pozabila, kako si je želela velike 

knjige z naslovom »Pravljice«, ki jo je videla v izložbi knjigar-

ne, ko je bila še otrok. Morda pa od tod njena želja po pisanju 

pravljic, ki nam pričarajo neki drugačen svet. In prepričanje, 

da morajo otroci imeti svoj list, ki ga imajo še danes, in to je 

Ciciban, v katerem so kratke zgodbe, pesmi, igre za otroke, ki 

jih pišejo znani literati ali otroci sami.

Kristina 
Brenk

»Če otroci čutijo, da so 
enakovredni sogovorniki, 
ti odprejo srce, sicer pa ne ... « 
− Kristina Brenk
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