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Vsaka knjiga je svet zase, z vsako knjigo se odpravii na potovanje _ v
domiiljijske svetove, preteklost, prihodnost. Branje je pustolovitina,
kamor te popeljejo pesnice, pesniki, pisateljice in pisatelji, ki znajo z
besedami pri(arati junake in junakinje, s katerimi dihamo, iutimo in
sodelujemo v najrazliinejiih dogodiviiinah. v knjigah se skrivata tudi
znanje in modrost vseh ljudi: zaradi njih vemo, kako so neko( ko nas ie ni
bilo, razmiiljali in iiveli ljudje. v nastanek knjige je vptetenih veliko ljudi,
a preden se posvetiva temu, si poglejva, kako je do knjige sploh priilo ...

Ali si si kdaj ielel (in poskusi[ spati z no$ami

na blazini in gavo pod odejo kot pika

t'lo$avi6ka? Pa s Tonjo dirkati po zasneienih

hdbih? leteti z Matim princem? Si ie ptula

po morju z BratoG6ino Sinieg galeba?

Odkriml skrivnost templjarskega zaktada?

Plezala u steno Zlate$a zoba in Selv mesto s
prismuknieno teto Ma$do? pozna5 tejunake

in pustoloGdine? de ja, so v tuoje roke

priSle knii,ge iz zbirke Sinji fateb. Ta ie celih

7(} let prinaSa naibolj5e, kar za mlade bralce

mstaja pri nas in vtujini!

roNE SFLTSKAR --

nRe:ov5crxe
SINJEGA GALEBA
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Da bi knjige lahko jemali v roke in

brali, se je moralo zgoditi veliko reii in

pretedi ogromno iasa' Za zaietekje

bilo treba izumiti pisavo' lzumili so jo

Sumerci pred pribliZno 50oO leti' Ziveli

so ob rekah Evfrat in Tigris, tam' kjer je

danes lrak. Prve zapise so s priostrenimi

paliticami vrezovali v glino' Glinene

ploiie niso bile najboli praktiina

podlaga za pisanje. Egipiani so malo

za Sumerci iznaili boljSo Podlago:

papirus. Stebla rastline papirus so

narezali na trakove in jih prepletli med

seboj. Povriino so zgladili, vei takih

listov zlepili skupaj in nastali so zvitki'

Zapisovanje na papirusove zvitke se je

nato raz5irilo ie drugod po svetu in se

uporabljalo vse do pred okoli 2000 leti'

Predhodnika danainje knjige so

poimenovali kodeks. Naredili so 9a tako,

da so liste prepognili in jih na pregibu

zvezali ter zaSiitili s platnicami. Listi so

bili na roko popisani z obeh strani.

Ljudje so pisali tudi na zvezane lesene

ploiie, kar je bilo podobno danainji

knjigi. Povoiiene tablice so bile povriina

za pisanle - zapisovalec je lahko nanje kaj

napisal, po potrebi pa tudi zbrisal'

Nalveiji kodek na svetu ie visokg2 cm. Priielo se

ga je ime Hudiieva biblija, saj je v niem nenavaden

portret hudiia. Nastal je na obmoiju danainje

teike, hranijo pa ga v Nacionalni knjiinici Svedske'

Autyr,rnltrt
Liste iz papirusa je siasoma zamenjar pergament. Ta je bir izderan iz zivarskih
koz ter zelo trpezen in obstojen. V nasproiju s papirusom se je nanj rahko pisaro
obojestransko, hkrati pa se je isti pergament rahko uporabiro vetkrat. pergament
se je obdrZal vse do iznajdbe tiska v 15. storetju, ko se je v veliki meri upoiabrjar
ze papir' Prvi zapisovarci so biri uieni mozje, saj je v tistih tasih re marokdo
znal brati in pisati. Dorge dneve, tedne, mesece in reta so porabiri zato, da so z
gosjimi peresi, ki so jih pomakali v tu! popisali pergamentne papirje. Zapise so
okrasiliie s slikami in drugimi okraski.
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Ker je bilo razmnoZevanje s tiskom, kot ga poznamo

danes, vtasih nemogote, so imeli zelo pomembno

vlogo pri iirjenju knjig prepisovalci'To so bili menihi, ki

so Ziveliv samostanih. Delali so v posebnih sobah, ki so

jim rekli skriptoriji. Menihi so pri svojem delu tako kot

prvi zapisovalci najpogosteje uporabljali prirezana gosja

peresa in razliina irnila. Glavne sestavine irnila so bile:

hrastova iiika z dodatkom Zelezovega sulfata, trnje in

jagode trnega trna ter saje.

A\rtqruruobt
Knjig zaradi zamudne priprave in
dragocenega natina izdelave na
zatetku ni bilo prav veliko. Tudi
mo2nosri, da bijih dobili v roke
navadni ljudje, ni bilo skoraj nobene,
pa tudi brati niso znali. Rokopisi so
bili shranjeni v samostanih in po
domovih zelo bogatih Ijudi, pozneje
pa tudi na univerzah in v redkih
javnih knjiZnicah. Da dragocenih knjig
ne bi kdo ukradel, so bile pogosto
priklenjene.

Knjig, kot jih poznamo danes, ne bi bilo, ie ne bi imeli
papirja. Prvi so ga izdelali Kitajci pred okoli 21OO leti iz
namoienih rastlinskih vlaken, pozneje pa so ga zateli
izdelovati iz drevesne skorje, odpadnega bombaZa in svile
ter starih ribi5kih mre2. poiasi so tehniko izdelave papirja
izpopolnili in papir se je razSiril po svetu, v Evropo je priiel
5ele v 1 

'1. stoletju. Ker je bil mnogo cenej5i kot pergament,
so se knjige pocenile. Za veiji krog ljudi so zares dostopne
postale Sele z iznajdbo tiska.
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Zatetki tiska segajo vei kot 2200 let nazaj. Tisk na blago so poznali na

Kitajskem, Japonskem in v Koreji. Prva tiskana besedila na papir so vsaj

500 let poznejSa. Besedilo so najprej vklesali v kamen ali lesene plo5ie'

premazali so jih z barvo in naredili odtis. Nemec Johannes Gutenberq je

okoli leta 1455 prvi natisnil 1 50 izvodov Biblije na papir naenkrat! Danes

se to ne zdi nit posebnega, saj moderni tiskarski stroji hkrati natisnejo

na tisote izvodov za tiste tase pa je bil to skoraj iudeZ' Prvo knjigo v

slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh, Katekizem' ie

napisal PrimozTrubar leta 1550. Katekizmu )e sledil 5e Abecednik, ki je bil

namenjen za uienje branja. Obe knjigi sta bili natisnjeni v nemikem mestu

Schwibisch Hall.
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Od zaietkov tiska do danes je izilo na

milijone knjig v vseh mogotih jezikih

in pisavah - v Sloveniji povpreino izide

okoli 5000 knjig na leto. A spremenili so

se na(ini branja. Beremo tudi z raiunal-

niSkih zaslonov telefonov in bralnikov,

ki so zasnovani posebej za branje knjig.

Po 2. svetovni vojnije leta 1945

nastala zalolba Mladinska knjiga. Ob

nastanku se je zaloZba zavezala, da bo

izdajala kakovostne knjige za otroke in

mladino. Leta 1952 je bila ustanovljena

prva knjiZna zbirka, namenjena mladim

bralcem od 10. leta naprej - v tistem

iasu je knjig za bralce te starosti

namrei zelo primanjkovalo. Ze od

vsega zaietka so bile knjige izzbirke,

ki bo naslednje leto praznovala 70.

rojstni dan, prepoznavne po logotipu

Prvi elektronski bralnik je bil narejen

leta 2004 in nekaj iasaje prevladovalo

prepriianje, da bo elektronska knjiga

postala bolj raziirjena kot tiskana. No-

vejie raziskave pa kaZejo, da je branje

e-knjig sicer precej raziirjeno, a ljudje

5e vedno najraje berejo s papirja. No, to

pa ni edini naiin, kako >brati knjige<.

Vse bolj raziirjeno je tudi posluianje -
zvoinice, kot jim pravimo, postajajo vse

bolj priljubljene, njihovi posluialci in

posluialke pa 5e posebej radi pose-

gajo po kriminalkah in ljubezenskih

zgodbah.

Qwowq- ef" &IrI,e pn nra . . .

... 5e niso bile slikanice, pravljice in napete pustolovke.

Namenjene so bile predvsem temu, da se otroci nautijo

brati in pisati - PrimoZTrubar je denimo 2e v drugi izdaji

Katekizma dodal poglavje, namenjeno otrokom. Za

zatetnico otro5ke literature velja pesniSka zbirka Otona

Zupantiia iz leta 1900 Pisanice. Pred tem so zgodbe in

pesmi, namenjene mlajSim bralcem, izhajale v razliinih

revijah.

- galebu, ki razpira svoja krila pred

soncem. Logot(p je grafiini element,

znak ki oznatuje neki produkt (ali

podjetie). Lahko je slikovni, besedni ali

kombinacija obojega. Pomembno je,

da uporabnik takoj ve, kakien izdelek

lahko priiakuje - tako kot pri znaku

zazbiko, ki je svoje ime dobila po

priljubljeni knjigi Bratoviiina Sinjega

galeba pisatelja Toneta SeliSkarja, ki

jo zagotovo vsi prav dobro poznate.

Ta knjiga je v knji2ni obliki prvii iz5la
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leta i 936, potem pa bila ponatisnjena in nosi 5tevilko 2 v

novonastali zbirki Sinji galeb. Pravzaprav je Bratoviiina prava

slovenska knjiina uspeSnica - doslej je bilo natisnjenih vei
kot '160.000 izvodov. Ustanovitelj zbirke in njen prvi urednik
je bil dolga desetletja pesnik lvan Minatti. Vanjo je uvriial

priljubljene in dobre knjige tujih
avtorjev in avtoric, k pisanju pa

spodbujal tudi domaie pisatelje

in pisateljice. Zagotovo poznai

najmanj 10 knjig iz bogate
zgodovine te zbirke, doslej jih
je izilo 2e 350! Mnoge od knjig

se ie danes ponatiskujejo in v

njih uZivajo itevilne generacije

bralcev in bralk - zagotovo so jih

brali tudi tvoji star5i in stari starii.

To je ena najbolj znanih pesmi lvana Minattija. Jo poznai?

nA t v . lr I
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1 I pnnn n" mM]d.b, unrr q6d,"6
Nekoga moraE lmeti rad,
pa deprav trave, reko, drevo aLi karnen,

nekomu moraB nasloaiti roko na ramo,

da se, ladna, nasiti bliZine,

nekomu moraS, moraS,

toje kot kruh, kot poZirek vode,

mora5 dati svoje bele oblake,

svoje drzne pLice $a,r1j,

svoje pla5ne ptice nemoai

- ne$e vendar morabiti zanje
gnezdo miru in neZnosti -,
nekoga moraB imeti rad,
pa deprav trave, reko, drevo a,li kamen

ker drevesa in trave vedo za samoto

- kajti koraki vselej odidejo datje,

pa Oeprav se za hip ustavijo -,
kerrekave zaZdost
- de se le nagne nad svojo globino -,
ker kamen pozna boledlno

- kohko teEkih nog
je Ze 51o dez qjegovo nemo srce -,
nekoga mora3 imeti rad,

nekoga morai imeti rad, z nekom moraB v korak,
v isto sled -
o trave, reka, kamen, drevo,
molde6i spremljevalci samotneZev in 6udakov,

dobra, velikabiLja, ki spregovore samo,

kadar umolknej o ljudje.

30 lrtnrie o{nudtino dnnpwo tn ...

dveh knjig izzbirke Sinji galeb! V pomembnem letu za

Slovenijo sta izila romana tudi med slovenskimi bralci in

bralkami zelo priljubljenih avtorjev - knjiga nemikega

pisatelja Michaela Endeja (arobni napoiin Resnitne

izpovedi Jadrana Alberta

Krta, Morgorete Hilde Roberts

in Susan Lilian Townsend

angle5ke pisateljice Sue

Townsend. Prvi je napeta

in zabavna fantazijska

pustolovSti na z zavaljenim

matkom Markom in starim

krokarjem Jakom v glavnih

vlogah, druga pa 2e tretji del

za umret smeine zgodbe z

najstnikom Jadranom Krtom

v srediSiu, ki ga pestijo

vse mogoie mladostniSke

teZave. Ceprav sta stari Ze

30 let, se nista iisto nit
postarali - prepriiana sem,

da vam bosta v5ei tako
kot vaiim vrstnikom, ki

so 25. junija 1991 postali

drZavljani Republike

Slovenije. Na tisti dan je

namrei slovenska skup5iina

dotedanje Socialistiine
federativne repu blike Ju goslavije sprejela ustavni zakon

za uresniiitevTemeljne ustavne listine o samostojnosti

in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracijo

o neodvisnosti. Dan pozneje je Slovenija razglasila

samostojnost in neodvisnost. Slovesnost je potekala

na Trgu republike v Ljubljani, takratni predsednik Milan

Kutan je govor sklenil z besedami: >Nocoj so dovoljene

sanje. Jutri je nov dan.u 25. junija, ki se ga 5olarji najbolj

veselite zaradi zaietka poiitnic, obeleZujemo drZavni

praznik, dan drZavnosti.

lvan Minatti
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ee je bilo pred osamosvojitvijo
Slovenije zalolb,ki so redno izdajale

knjige za otroke in mladinq manj kot
deset se je to v zadnjih 30 letih zelo

zelo spremenilo. Danes je pri nas tez 50

zaloib,ki bolj ali manj redno izdajajo

mladinsko literaturo - nekatere sicer

izginejo, a se vedno znova pojavljajo
nove. Knjig pa ne izdajajo samo

zaloibe. Danes lahko knjigo pravzaprav

izda vsak, ki si to Zeli in ima sredstva za

to - v tem primeru reiemo, da knjiga

izide v samozaloibi. Ni pa

se spremenilo samo Stevilo

zaloZb, povetalo se je tudi
Stevilo izdanih naslovov,

hkrati pa so se zmanjiale
naklade, to je Stevilo

natisnjenih izvodov ene

knjige. Povpreina naklada

knjig iz zbirke Sinji galeb je

bila v zaietkih okoli 10000,

konec 80. let 8000, danes
pa 900.

o naiinih uporabe oziroma objave

avtorskega dela. Nato zaloiba knjigo
pripravi za tisk in jo odda v tiskarno.

Ko so izvodi natisnjeni, knjiga izide,

zaloiba pa poskrbi za distribucijo
knjig na prodajna mesta (v knjigarne,

trgovine) in po drugih prodajnih
poteh, da knjiga pride do kupcev.

O njenem izidu mora zaloiba obvestiti
5ir5o javnost, zato je pomemben del
njenega udejstvova nja promocija.

Avtorske pravice ureja poseben zakon

in 5iiti vsa avtorska dela. Vsakdo, ne

samo zaloZba, pa mora avtorska dela

spoitovati ter z njimi ravnati poiteno.
Fotografija, ki jo najdeS na internetu,
je avtorsko delo nekoga, najmanj, kar

moras storiti, ie jo hoteS uporabiti, na

primer v domaii nalogi, je, da avtorja
podpi5e5. Podobno je z besedili - ie
iz knjige ali z interneta vzamei del

besedila, morai avtorja podpisati in
oznatiti, kaj je njegovo besedilo.

q"j,T[^]r, p l"rj, af!$;lsd
ZaloZba je podjetje, ki se ukvarja z

izdajanjem knjig, revij in uibenikov
(ali glasbe). S tem je povezana cela

vrsta poklicev. Da lahko izide dobra
knjiga, morajo pri njenem nastanku

sodelovati:
. urednik, ki izbira besedila za objavo,

obenem pa poskrbi, da dobi objavi
namenjeno besedilo in gradivo
ustrezno obliko, razporeditev, bdi
tudi nad celotnim projektom (knjigo)

in vsemi sodelavci, ki sodelujejo pri

pripravi knjige na tisk,
. lektor, ki jezikovno pregleduje

besedila,
. korektor, ki po tem, ko je besedilo

oblikovano, od pravlja spregledane
jezikovne napake in napake v
postavitvi besedila,

. likovni urednik ki glede na

posamezno knjigo izbere avtorja
ilustracij, fotografij ali drugega

likovnega gradiva ter sodeluje z

ilustratorji,
. likovno-tehnitni urednik (ali

oblikovalec), ki besedilo raiunalniSko
pripravi za tisk.

Da lahko knjiga izide, mora zaloZba

najprej urediti avtorske pravice - z

avtorji besedil, ilustratorji in fotografi
se dogovori za avtorski honorar ter

Slovenski knjiini sejem je vsakoletni dogodek, na katerem se predstavljajo slovenski knjiini
zaloiniki. Odvija se ie od leta 1 993 v ljubljanskem Cankarjevem domu, leta 2020 pa se je zaradi
covida prvii preselil na splet.
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Letos boste veseloiolci in veseloiolke brali eno knjigo iz zbirke Sinji galeb
in eno iz zbirke Odisej, kije namenjena mladostnikom. Knjiga Golmanka in
morje)e prevedena iz norve5tine, Soninico pa je napisal slovenski pisatelj.
Pri nastanku prevedene in izvirne knjige je nekaj razlik, a pri obeh sodeluje
kup ljudi in postoriti je treba veliko reii. Pa poglejmo, kaj vse je treba
opraviti, preden gre knjiga v tiskarno.
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Golmanko in morje je napisala

izjemno priljubljena in v 5tevilne
jezike prevedena norveika pisateljica

Maria Parr. Pred tem romanom sta v
sloven5iini iz5li2e dve njeni knjigi -
Tonja iz Hudega brego in Vafljevi sriki.
Golmanka je nadaljevanje Vafljevih

srtkov.Po tej knjigije bila posneta tudi
nadaljevanka. ki smo jo lahko gledali
na naii nacionalni televiziji. Urednica

- to sem kar jaz, avtorica te Vesele

Sole - sem za Mario Parr izvedela na

enem od knjiZnih sejmov v tujini, o
njeni knjigi Tonja iz Hudega brega sem
brala v tujih revijah, opazila sem same

odlidne ocene na razlitnih spletnih
mestih. Priskrbela sem sijo v nemitini,
jo prebrala in se v hipu zaljubila v

avtoriaino pisanje. Oiitno
pa ne samo jaz, saj je

Tonja priljubljena tudi
med drugimi slovenskimi

bralci. Dvakrat smo jo 2e

ponatisnili, avtorico pa

povabili na obisk v Slovenijo.

Kmalu smo izdali 5e Vafljeve

srike,in ko sem izvedela,

da je napisala \e Golmanko,

sem jo nemudoma z

navduienjem prebrala in jo
uvrstila v zbirko Sinji 9aleb.
Ko je besedilo enkrat
izbrano, se k sodelovanju
povabi prevajalca ali

prevajalko. lz norveStine ni prav veliko
prevajalcev, zagotovo pa je eden

Maria Parr pri podpisovanju knjig ob obisku v Sloveniji.

ra
1.;nto il6d.rndo*r
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najbolj5ih Darko Cuden. lz izvirnika je
v sloveniiino prevajal vse knjige Marie
Parr, tudi Golmanko in morje.

Eil
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A.hanfiIb
Ko prevajalec delo konia, prevod
prebereta urednik ali urednica in lektor
ali lektorica. Urednik predlaga slogovne
popravke, lektor pa popravlja slovniine
napake in tudi slog. Besedilo je zdaj
pripravljeno.

ee je knjiga namenjena otrokom, se

lahko urednik odloii, da bo ilustrirana.
Takrat se z likovnim urednikom posve-

tuje, kdo bi bil najprimernejii za to delo

- v tem primeru odloiitev ni bila te2ka,

saj je prejSnji dve knjigi Marie Parr v
sloven5(ini ilustriral Jure Engelsberger,
ki je velik obo2evalec pisateljice.

llustrator se skupaj z likovnim uredni-
kom odloii, katere prizore bo ilustriral
in pripravi skice, kijih likovni urednik
pregleda. Ko konia svoje delq slike
prinese na uredniStvo. Za to knjigo je
nastalo vet kot 130 ilustracij.
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Slike je zdaj treba spraviti v raiunalnik.

Ko so shranjene v primerni obliki, se

zaine oblikovanje. Oblikovalka Petra

je zdru2ila besedilo in ilustracije in

oblikovala knjigo.

Ko so strani knjige oblikovane,jih
pregledata urednik besedila in likovni

urednik, 5e enkrat jih prebere prevajalec,

ena kopija natisnjenih strani knjige pa gre

h korektorju, ki polovi 5e zadnje napake.

Urednik vse popravke zdruZi, oblikovalec
jih vnese in znova natisne celo knjigo, ki

jo urednik nato ponovno pregleda.

Ko ni nobene napake vet, oblikovalec

knjigo pripravi za tisk. V elektronski

obliki jo poSlje v tiskarno. Vmes

nastaja naslovnica knjige - v tem
primeru jo je pripravil ilustrator, kije
ilustriral notranjost knjige. Preden v

tiskarni poZenejo tiskarske stroje, na

ured ni5tvo poSljejo elektronski odtis

knjige. Oblikovalec in urednik 5e zadnjii
pogledata, ali se je izmuznila 5e kakina

napaka in tiskanje se lahko zaine.
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Knjige slovenskih avtorjev nastajajo malo

drugaie. Razlika je ta, da je pri prevedenih

knjigah bisweno delo z besedilom opravil

urednik tuje zaloZbe, ki je sodeloval z

avtorjem, avtorico, pri izvirnih knjigah je to

delo treba 5e opraviti.

Soninico )e napisal priljubljeni pisatelj,

pesnik in reziser Wnko Moderndorfer.

Zagotovo poznai vsaj katerega od

njegovih mladinskih romanov - Kotv

filmu, Kit no plaZi ali lme mije Andrej.

Ko aWor ali avtorica napiSe nov roman,

po5lje rokopis na uredniSWo. Rokopis

seveda ni napisan na roko, danes vsi

aworji uporabljajo raiunalnike, se je pa

ohranil izraz, ki pomeni, da besedilo 5e ni

Za vse, ki sodelujemo v procesu

nastajanja knjige.je njen izid vesel,

radosten dogodek in vsi nestrpno
priiakujemo prve odzive bralk in

bilo objavljeno. Urednik rokopis prebere,

pri prvem branjuje pozoren predvsem

na to, alije zgodba prepriiljiva po vsebini,

strukturi in slogu pisanja, in na to, kako

so zasnovani liki iz zgodbe, kako so vpeti

v dogajanje, ali je v zgodbi tesa prevei

ali tesa premalo. Prvi popravki, kijih
predlaga avtorju ali avtorici, so povezani

s tem. Ce je potrebno, urednik besedilo v

branje poilje 5e kakinemu strokovnjaku

ali strokovnjakinji, za podroije, ki se ga

roman dotika.Ta besedilo pregleda in

predlaga dopolnitvg spremembe.

Ko avtor popravi besedilo, pride drugo

branje. Po navadi so zdaj na vrsti

slogovni popravki, piljenje drobnih

bralcev.Trdno verjamemo, da nas

branje in knjige bogatijo, zavedamo

pa se tudi, da ob vseh drugih medijih

in obveznostih viasih morda zmanjka

To so natisnjene pole Golmanke, ki jih morajo v tiskarni 5e

razrezati in zvezati v knjigo.

pomanjkljivosti besedila.

Pri manj izku5enih avtorjih
je takih uredniSkih branj in

\.r.'*ji
i+{ "'J--?..:: !r*a ---''1-

"a3 .'r'--ipiljenja lahko kar veliko, tudi

vei kot petkrat, pri izkuienih

pisateljih in pisateljicah pa je

besedilo navadno 2e po tretjem

uredniskem branju pripravljeno na 2. in

3. kora( kije enak kot pri prevedenih

knjigah. Roman Soninlca ni ilustriran,

saj je namenjen mladostnikom in je v

tem primeru odpadel del, kije povezan

z ilustratorjem, naslovnico je pripravila

oblikovalka, kije poleg likovno-

tehnitnega urednika poskrbela za

konino podobo knjige.

dasa za to, zato ti za konec Zelim, da te

sreia prava knjiga ob pravem trenutku

in te zapelje v svoj svetl

Oblikovalka Petra pri postavljanju naslovnice
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Katero knji{o si prebral nazadnie? Najliub6i odlomek iz

ffiiE" #;;ri v stip.saiue6, "*:'li-.::lika 
z$odbe u

slikah, za katero potrebuieS nek{ {oli5liiie' 
list papiria

in pisalo. Si za izziu?

/

Za nagrado se res splaia o
najborjsi strio u t ^r."^,rril)llditi' 

veseto5olec, ki bo posrar

;'#jl;IHI1',:,9"_'li.-'ffiff 'ff ,;;:H:#
, ffi"";:* :,1^':l 

jti ;; :;.;.,i"::li: fl :t ::jf:lletoSnje tekmoir;. - iI' 
'u'runrco' JLI boste brali za

tekmovatca iz naco_o--- ;:l" 
r:,".: Drulo in tretjeuvrsGena

majico: Snofi in pepcaioJi"-"t""t' PreJmeta veseloSols

bomo na vF(Arr.^r- ^^- ,'1 '"*'i, imena zmagovalcevbomo na veselasola.net 
o ;q 

"'e'qye' tmena zmaqovalcev

t 4 dneh Do darr r-, , -^ ^. -1u.r,,, 
pod zavihkom Za-mulce u14 dneh po drtrru r. ;;;f".""' 
Peu zavrnkom Za mulc

talo prispevkov (7. 10. 2021).

Vei o pravilih nagradne igre si preberite nahttp://www.vesetasolJ.
net/pravita-naglra dnih-i{er II

/



literatura - literature
pisanje - writing
branje - reading
prepisovalec - a scribe
pisalo - a stylus

knjiga - a book

slikanica - a picture book
pravljica-afairytale
roman - a novel

pisateli - a writer
pisati - to write
ilustrator - an illustrator

rokopis - a manuscript urednik - an editor
papir- paper lektor- a proofreader

tiskarski stroj - a printing machine oblikoualec - a designer

A picture book is designed for children. These are books full of illustrations with some text added to them. They are

usually not so thick. A novel is much longer and usually does not include illustrations.

Look at these book covers closely and match them with the correct word.

a /ictvfir booK

4 novtl

Widely read books are called bestsellers. One of the biggest bestsellers is the book series about the wizard Harry

Potter. The Harry Potter series has sold more than 500 million copies. One of the biggest Slovenian bestsellers is the
novel called the Cyan-Blue Seagull Brotherhood (Bratovitina Sinjega galeba) - more than 1 60.000 copies have been

sold so far.

Do you know the following books? Match the titles with the authors.

Wlliqm {haKeryaane
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Prijavi se na izpit (ambridge in Dele za iole. +e^
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. ;!& li:eralura - die L.iteratur rokopis - das Manuskript urednik - der Redakteur

,'.,.,,'.'.:. 
pisanje - das Schreiben papir - das papier lektor - der Lektor

:': ""''" ' branje-dasLesen tiskarskistroj-dieDruckmaschine oblikoyalec-derGrafikdesigner ..,.,',. 
. ,':,': prepisovalec - der Abschreiber slikanica - das Bilderbuch pisatetj - der schriftsteller t, : , ,-

'.',:':::.:.. pisalo-derSchreibstift pravliica-dasMdrchen pisati-schreiben . :r ,,..:,,,t.,,;r1,' knji$a - das Buch roman - der Roman ilustrator - der lllustrato r ,,:.i :. . .,

t

S 
j :i:":::l:l ]:1,:1:fn 

al jln,oere Leser..Den GroBteil des Bilderbuchs besetzen ltustrationen, die den rext ersdnzen.
ln der Regel ist ein Bilderbuch nicht gerade dick, viel umfangreicher ist ein Roman und meist ohne lllustrationen.

Beobachte gut und verbinde das Bild mit dem passenden Wort.

de$ Bilde4bhch

den ?ornan

Bticher, die von vielen Lesern gelesen werden, werden Bestseller genannt. Einer der gro8ten Hits sind die Brjcher rlber
den Zauberer Harry Potter. Mehr als 500 Millionen wurden bereits verkauft. Zu den groBten slowenischen Rennern
zihlt auch auch der Roman Die Bruderschaft der Blaumo we (Bratoviiino sinjega gatebo). Bis heute wurden mehr als
160 000 Exemplare verkauft.

Kennst du diese Biicher? verbinde die Deckbliitter mit den Namen der Autoren.

William {ha1eryeane
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Pergament.

Kodeks.

Rokopis.
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Menihi so Pri

oreoisovanju knjig

najPogosteje uPorabljali

prirezana gosja Peresa'

E
t

s, 5000.

d3 soooo.
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X *bry

a! eiutija.

bl Abecednik.

e! Katekizem.

d) Sinjigaleb.

lzpolnipneizkus in $a po6$ina nasloy:
Vesela iola, Mladinska knjiga Zalo2ba, Slovenska 29,
1 000 Ljubljana, s pripisom Septenrbrska V5.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke naj

podpiie eden od stariev oziroma skrbnikov ki s podpisom dovoljuje, dajih
posredujei in sodelujei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori

bomo 5. oktobra 2021 iZrebali nekaj sreanezev, ki jih takajo nagrade. lmena

nagrajencev bodo v tednu dni po Zrebanju objavljena na www.veselasola.net,

kjer so objavljena tudi pravila nagradnih iger

lme in priimek veselo6olea:

I'laslov:

Podpis star$a:

Razred: 4.-6. 7.-9.

tflona goninire

QWt bvfrilLhlairfl"

0bkroZi

AknryAolfo.

f 
rglovs.ona Sinjega galeba je bila prva

knjiga, kije izila v zbirki Sinji galeb.

r' dr|L x*W b) Nune.

cl Tiskarji.

dl Plemiii.

al Menihi.

UESEIASOIA.NET
iru ReBt uir,lo por.

CAXNO Tt TIPT NAGRAOE.

El zenoomembnoulo$o

? priSirienlu knii$soimeli
prepiiovalci, to so bili "'?

Kako se imenuie
predhodnik
dana$nie knii$e?

#E

Simon Kajtna (oblikovanie); Vera

Slikovno gradivo: 5hutterstock, aftiv MKZ.


