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Želimo si, da bi ob prebiranju priročnika spoznali vrednost in potenciale umetnosti. Upamo, da vam bomo pomagali otrokom in mladim približati umetniške
vsebine tako, da bodo v njih prebudile radovednost, domišljijo, užitek, hkrati pa jih
spodbudile h kritičnemu razmišljanju, ne le o vsebinah, ki jih prinaša posamezno
umetniško delo, temveč tudi pri njihovem odpiranju v svet.

dr. Maja Krajnc, mag. Nataša Bucik in Nada Požar Matijašič
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Umetnost ne reproducira videnega, ampak naredi vidno.
Paul Klee

P

riročnik Skozi umetnost o zdravju v samem izhodišču temelji na predpostavki, da pojmovna zveza »zdravo živeti« ne zaobseže le zdravih pre
hranjevalnih navad in gibanja, kot aktivnega preživljanja prostega časa
ne razume le športa in podobnega, ampak k dejavnemu (zdravemu),
predvsem pa ustvarjalnemu preživljanju časa prišteva tudi umetnost – naj gre
za neposredno udejstvovanje v umetnosti(h) ali spremljanje umetnostnih vsebin. Priročnik, ki je nastal kot odziv na pobudo Ministrstva za zdravje, prerešeta
različna umetnostna polja. Strokovnim delavcem (v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, dijaških domovih ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih) ter javnim in
nevladnim ustanovam na področju zdravja, kulture in na socialnem področju ponudi kot smernice za razmislek in premislek, predvsem pa za pogovor z mladimi,
pisano paleto umetniških del in kulturno-umetnostnih vsebin, ki obravnavajo
teme, povezane z zdravjem (podrobneje jih predstavimo v nadaljevanju).
Dandanes je na voljo vse več znanstvenih študij, ki pričajo o pozitivnih učinkih
umetnosti na otroke in mladostnike – stik z umetnostjo lahko spodbudno vpliva
na osebno avtonomijo in posameznikovo emancipacijo, sposobnost opažanja in
kritičnega premisleka, dejavnost in ustvarjalnost. Priročnik zaobjame gledališče,
medij z zelo neposrednim nagovarjanjem, ki predstavlja pomemben prostor urjenja in razvijanja otrokove/mladostnikove razumske in čustvene senzibilnosti;
film, ki spodbuja ustvarjalnost, ostrí misel in pogled, vzdrami domišljijo in ima moč
spregovoriti o neizrekljivem; ljudske pripovedi (pravljice), ki se nas s svojo motivno
raznolikostjo in sporočilnostjo zmorejo vedno znova globoko dotakniti; knjige, ki v
mnogih pogledih burijo in širijo svet(ove); pa tudi glasbo, ki predstavlja pomemben
dejavnik pri oblikovanju mladostnikove identitete … »Umetnost nagovarja celega
človeka. Osredinjena je na človeške potrebe in se jim tudi prilagaja, je fleksibilna.
V svojem absolutnem nas senzibilizira, povečuje empatijo, solidarnost in omogoča
5
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različne poglede na svet in njegovo pojavnost. Ko jo najbolj doživimo, se nas do
takne celostno (duhovno, duševno in telesno).«1
Otroci in mladostniki so izjemno občutljiva in zahtevna skupina, zato smo pri
snovanju besedil in seznamov z vsebinami strokovnjaki s posameznih kulturno-umetnostnih področij (gledališče, ljudske pripovedke, film, televizijske
oddaje in filmi, bralna kultura in glasba) stremeli predvsem k odprtemu mišljenju
in čutenju. V izborih smo sledili merilu kakovosti in dostopnosti vsebin, s čimer
želimo poudariti pomen (kolektivne) izkušnje (v primeru pripovedovanja pravljic,
filma in gledališča), predvsem pa opozoriti na pomembnost pogovora o doživetem –
videnem, slišanem ali prebranem.
Stik z umetnostjo olajša prepoznavanje čustev, občutij in doživljanja; motivira
razmislek, začenja pogovor. »Če se o svojem doživljanju in razmišljanju pogovarjamo z drugimi, lahko v obeh pogledih rastemo in se razvijamo, po eni strani v bolj
vešče 'uporabnike' umetnosti, po drugi pa hkrati v bolj polno živeče ljudi.«2 Pri tem
je seveda pomembna tudi sposobnost odraslega, ki bo otroke vodil in se z njimi
pogovarjal ob umetniškem delu. Od odraslega je odvisno tudi, katero umetniško
zvrst in katero delo bo uporabil za estetsko doživetje, kam bo peljal pogovor in
kako bo otroke in mladostnike spodbudil k lastnemu ustvarjanju, s tem pa k zavedanju samega sebe ter sveta okoli njih.
SKOZI UMETNOST O ZDRAVJU
Priročnik ima šest poglavij, ki zastopajo posamezne umetnostne veje. V njih avtorji
preiskujejo kulturno-umetnostne vsebine, ki vsaka s svojstvenimi izraznimi sredstvi, inherentnimi posameznemu mediju, razpirajo aktualna, sodobna vprašanja,
dileme in problematike, razgrinjajo pa tudi občutljive, tabuizirane teme, ki prepletajo motive prve zaljubljenosti, ljubezni, odraščanja, drugačnosti, odnosov v družini
in med vrstniki, spoznavanja in soočanja s spolnostjo, raznih odvisnosti ipd.
Ida Mlakar in mag. Darja Lavrenčič Vrabec (Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska –
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo) v poglavju o bralni kulturi z
naslovom »Tematika zdravja v literaturi za otroke in mladino« razgrneta obsežen
in raznolik izbor s primeri iz leposlovne in strokovne literature (poučno leposlovje)
za mladino.
V eno najstarejših umetnosti, pripovedovanje zgodb, nas pod naslovom »Z ljudskimi zgodbami o zdravju« vpelje Špela Frlic, pripovedovalka in izvajalka Pripovedovalskega Varieteja, ki z nekaterimi pravljicami iz različnih zaledij kljub občutljivim
temam poskrbi za malce humorja.
Filmsko poglavje »O zdravju skozi gibljive podobe na platnu«3 prinaša eklektičen
nabor igranih, dokumentarnih in animiranih filmskih mikrokozmosov, ki odsevajo
družbo in se izrisujejo v najrazličnejših žanrskih podkategorijah.
Mag. Martina Peštaj (Otroški in mladinski program, Televizija Slovenija) pod naslovom »Televizijske oddaje za otroke in mlade so ogledalo njihovega vsakodnevnega
življenja« naniza seznam raznovrstnih oddaj – pri nekaterih se lahko malčki in
1
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3
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Irena Lukan Matko v Skozi umetnost o medosebnih odnosih. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, junij 2011, str. 6. Dostopno na: www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.
gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/Skozi_umetnost_o_medosebnih_odnosih.pdf.
Ibid.
Dr. Maja Krajnc – predsednica Društva za širjenje filmske kulture KINO! in odg. urednica revije
KINO! ter koordinatorica in izvajalka Kino-katedre za srednješolce v Slovenski Kinoteki.
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mladi zabavajo, pri drugih učijo, si širijo obzorje in utrjujejo zavest o vrednotah, ki
veljajo v svetu okoli njih.
V poglavju »Gledališče naj zmeraj odpira nova vprašanja« teatrologinja in
gledališka kritičarka Zala Dobovšek naniza uprizoritve, ki jih družijo v vsakdanu
mladih izjemno navzoče, kot ugotavlja avtorica pa vse premalo opažene, obdelane
in razrešene tematike.
»O(b) glasbi in mladih« razmišlja glasbeni kritik in publicist Igor Bašin, ki v svojem
prispevku problematizira vlogo glasbe danes, umesti jo v mehanizem potrošniške
družbe.
Izbori kulturnih vsebin se dotikajo naslednjih zdravstvenih tem: duševnega
zdravja, motenj hranjenja, zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, zdrave
spolnosti, problematike alkohola in tobaka ter problematike drog. Izbori z zapisi
so prilagojeni različnim starostnim skupinam, ob opisih umetniških vsebin smo
nanizali tudi nekaj možnosti za pogovor v skupini v vrtcu, šoli, knjižnici, zdrav
stvenem domu, doma ali kje drugje, napotujejo pa tudi k dodatnim dejavnostim.
Pripravljeni izbor naj služi kot izhodiščno priporočilo in pomoč pri izbiri kulturnoumetnostnih vsebin strokovnim delavcem. V posebnem poglavju priporočamo tudi
literaturo, v poglavju o referenčnih kulturnih ustanovah po posameznih področjih
(glej stran 109) pa navajamo podatke za stike z osebami, ki lahko strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov in zdravstvenih ustanov svetujejo pri dodatnem izboru. V izbore kulturno-umetnostnih vsebin uvajata dva uvodnika, in sicer
mag. Nataše Bucik (nacionalne koordinatorke za kulturno-umetnostno vzgojo
pri Ministrstvu za kulturo) in Nade Požar Matijašič (nacionalne koordinatorke za
kulturno-umetnostno vzgojo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport)
ter prof. dr. Ljubice Marjanovič Umek, razvojne psihologinje s Filozofske fakultete
v Ljubljani.
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POMEN KAKOVOSTNE KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE

P

omen kakovostne in načrtne kulturno-umetnostne vzgoje je prepoznan v različnih dokumentih pri nas in po svetu. V publikaciji Kulturno
umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih
in srednjih šol (2011) smo poudarili: »Razvoj in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževanju sta danes prepoznana kot ena temeljnih,
jedrnih funkcij in naloga vsakega izobraževanja. V sodobni, kulturno raznoliki in
na znanju temelječi družbi mora posameznik za kakovostno življenje in aktivno
udeležbo v družbi med izobraževanjem osvojiti različne veščine in razviti določene
kompetence. Strokovnjaki v vzgoji, izobraževanju in kulturi se zavedajo, da tradicionalni učni pristopi ne zadoščajo več. Vedno bolj jih nadomeščajo modeli, ki so
usmerjeni k učencu, spodbujanju njegove motivacije ter njegovi aktivni udeležbi.
Kulturno-umetnostna vzgoja lahko na tem področju odigra pomembno vlogo.
Umetnost in izobraževanje si delita moč celostnega, ustvarjalnega, reflektivnega in
avtonomnega mišljenja, zato izobraževanje o umetnosti, z umetnostjo in skozi umet
nost spodbuja razvoj tistih znanj in spretnosti, ki niso pomembna zgolj za posameznikovo preživetje, temveč tudi osmišljajo njegovo življenje. Kulturno-umetnostna
vzgoja lahko komplementarno dopolnjuje, pojasni ter z različnih zornih kotov
osvetli različne vsebine v vzgojno-izobraževalnem procesu. Estetska vzgoja, kot pomemben del kulturne vzgoje, pri otrocih in mladih razvija sposobnost opažanja in
doživljanja lepega, ustvarjalnost ter sposobnost presojanja in vrednotenja estetskih
kvalitet. Z združevanjem izkušenj in znanja z različnih področij umetnosti se pri
posamezniku izoblikuje občutljivost za kulturne vrednote.«1

1
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Bucik, N., Požar-Matijašič, N. in Pirc, V. (ur.). (2011): Kulturno umetnostna vzgoja: priročnik s primeri
dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod
RS za šolstvo. Dostopno na: http://www.kulturnibazar.si/kulturna-vzgoja-gradiva/nacionalna-inmednarodna-strokovna-literatura/splosna-literatura/knjige-prirocniki-in-zborniki/, str. 15.
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Umetniška izkušnja, ki je otroku/mladostniku ponujena na ustrezen način, spodbuja ves spekter njegovih senzornih, intelektualnih, čustvenih in motivacijskih
plati osebnosti. Ob stiku z različnimi umetniškimi stvaritvami se otrok/mladostnik srečuje in sooča z različnimi svetovi. S pomočjo umetnosti lahko te svetove,
sebe in druge bolje razume. Poleg razvoja zmožnosti uživanja v lepem, potrebe po
ustvarjanju in spodbujanja umetniške domišljije, umetniške vsebine »kličejo« po
vživljanju v svet drugega (empatija) ter interpretaciji lastnih izkušenj, občutij in
idej. Preko umetnosti lahko otroka/mladostnika postavimo v neki dogodek, ki ga
prevzame, vznemiri, navduši …, vstopi v svet, ki ga morda sam ne bi oz. ne bo nikoli
doživel – na ta način mu odpiramo nove svetove in nove izkušnje.
Ko govorimo o umetnosti, mislimo na različne umetniške zvrsti ter na osnovne
elemente komunikacije v umetnosti: besede, gibe, dotike, zvoke, ritme in slike – obvladanje različnih »jezikov« je pomembno za učinkovito komunikacijo posameznika v vsakdanjem življenju.
Številne raziskave so pokazale, da kulturno-umetnostna vzgoja (KUV) omogoča
celosten razvoj posameznika:
•
•
•
•

spodbuja razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v skladu s posameznikovimi
potenciali;
spodbuja razvoj različnih individualnih sposobnosti in spretnosti – od komunikacijskih do gibalnih;
spodbuja socialno-čustveni razvoj (sodelovanje z drugimi, pozitivna samopodoba, socialno-čustvena stabilnost in zrelost …);
pomaga pri razvoju vrednot in identitete.

Razvoj vseh naštetih sposobnosti in spretnosti je ključen tako za duševno kot
telesno zdravje nas vseh. Ob tem le spomnimo na star citat: »Orandum est ut sit
mens sana in corpore sano« (Juvenal, Satire X, 356)2, kar pomeni: »Upajmo na zdrav
duh v zdravem telesu.«
Pri razvoju KUV se v vzgojno-izobraževalnem procesu vse bolj uveljavljata dva pristopa: vzgoja/poučevanje v/za umetnost in vzgoja/poučevanje z/skozi umetnost.
Za samo umetnost je nujen prvi pristop, hkrati pa je pomembno, da se razvija tudi
drugi, ki prav tako prispeva k prepoznavanju pomena umetnosti.
Vzgoja v umetnosti/za umetnost predstavlja KUV kot vrednoto samo na sebi. Gre
za sistematično učenje umetniških spretnosti in znanj, načinov mišljenja ter prikaz različnih umetniških oblik, hkrati pa tudi pridobivanje neposrednih izkušenj z
različnimi umetnostnimi zvrstmi, razvoj kulturne identitete ter spoznavanje kulturne dediščine. Tako v primeru filmske umetnosti otroci in mladi spoznavajo različne filme, tehnike in žanre, seznanijo se z zgodovino filmske umetnosti ter vsemi
njenimi značilnostmi, hkrati pa spoznavajo ustvarjalni proces nastajanja filma in
posnamejo film. S tem pristopom razvijamo bralce/gledalce, hkrati pa skrbimo za
razvoj mladih talentov, naslednjo generacijo umetnikov. V formalnem izobraževanju je tak pristop v šolah prisoten pri likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, pri
slovenščini ter pri izbirnih predmetih s področja umetnosti (npr. likovno snovanje). V neformalnem izobraževanju sodijo sem tudi različne umetniške dejavnosti,
v katere se vključujejo mladi zunaj šole.

2

Dostopno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano.
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Pri vzgoji z/skozi umetnost pa gre za posredno uporabo KUV: z njo lahko razvijamo različne kognitivne sposobnosti na drugih področjih (npr. spodbujanje
ustvarjalnosti na neumetniških področjih …); razvijamo socialne in komunikacijske kompetence otrok in mladih, jih ozaveščamo za njihovo vlogo v družbi (npr. za
trajnostni razvoj, državljansko vzgojo …); razvijamo ustvarjalnost, inovativnost in
podjetnost (npr. kreativne industrije ...). Tak pristop je v formalnem izobraževanju
v šolah vse pogostejši, saj kulturno-umetniške vsebine in pristope vedno bolj prepoznavamo kot vodilo ustvarjalnega učenja pri medpredmetnem in kroskurikularnem učenju. Umetniške vsebine tako lahko uporabimo kot motivacijo ali izhodišče
za obravnavo učne snovi pri neumetnostnih predmetih (npr. ogled umetniškega
filma o 1. svetovni vojni, ko jo obravnavamo pri pouku zgodovine; branje biografije
o slavnem fiziku pri pouku fizike ipd.) ali pa ko umetniške metode dela uporabimo
pri različnih predmetih (npr. ustvarjalni gib pri športni vzgoji, izdelavo animiranega filma pri biologiji …).
Umetniško ustvarjanje v skupini (v vrtcu, šoli ali v kulturni ustanovi) lahko povežemo tudi s spodbujanjem in razvijanjem prosocialnega vedenja (medsebojno
sodelovanje, pomoč in odnos), poslušanja drugih, z učenjem različnih tehnik eks
presivnega izražanja, izražanjem v različnih »jezikih«. Prispeva lahko k zmanjševanju strahu pred drugačnostjo, k odpravljanju stereotipnih vnaprejšnjih sodb/
predsodkov ter za konstruktivno reševanje konfliktov.
»Vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno usodo, ukin
janje ego fantazij o samem sebi kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki se meni samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o možnih svetovih,
ki ukinjajo izvorno sebičnost in nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati
kapacitete, ki poglabljajo posameznikovo etično zavest.«3
PARTNERSKO POVEZOVANJE
KUV je področje na presečišču kulturnega in vzgojno-izobraževalnega sektorja, zato
sta Ministrstvo za kulturo (MK) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) že v Nacionalnem programu za kulturo 2004–2008 (NPK) začrtala part
nersko sodelovanje in od leta 2006 skupaj skrbita za načrtni razvoj, kar se odraža
tudi v številnih nacionalnih dokumentih4. Pri skupnem razvoju področja izhajamo
tudi iz mednarodnih dokumentov, zlasti Unescovih smernic za kulturno-umetnost
no vzgojo5 in EU dokumenta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje6, ki
kulturno zavest in izražanje postavi kot eno od osmih ključnih kompetenc.
Z medresorskim sodelovanjem MK, MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) na nacio
nalni ravni z različnimi ukrepi skrbimo za razvoj načrtne KUV za različne ciljne
skupine, s poudarkom na otrocih in mladih. Veliko pozornost namenjamo ustrezni
3
4
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seznanjenosti in promociji, saj se zavedamo, da je treba ozaveščati različne strokovne javnosti, da bo potencial kulture in umetnosti ustrezno prepoznan v širši družbi.
V NPK 2014–20177 je poudarjeno, da mora biti kultura za otroke in mlade, z mladimi
ter kultura mladih pomemben element nacionalne in lokalne politike, postati mora
del njihovega vsakdana. Njeno izvajanje je naloga in odgovornost tudi drugih resorjev (socialno področje, zdravje, okolje, gospodarstvo …), ki prepoznajo širši družbeni
pomen KUV, za kar je ključno partnersko, medresorsko sodelovanje. V sodelovanju
s pristojnimi resorji na medresorski ravni (nacionalni in lokalni) si prizadevamo
promovirati ponudbo KUV za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih ter družin, tudi kot obliko zagotavljanja zdravega življenjskega sloga.
Zaradi prepoznanih učinkov KUV na celosten razvoj posameznika ter družbe kot
celote pa je pomembno njeno umeščanje v vsa področja človekovega delovanja
in bivanja ter vsa obdobja posameznikovega življenja. Poleg zavedanja, da je KUV
pomemben del vsakdanjega življenja otrok in mladih, želimo uveljaviti zavest, da
jo je koristno in nujno vključevati tudi v različne preventivne programe za otroke in mlade. Tako je leta 2011 na pobudo MIZŠ, Inštituta za kriminologijo ter MK
nastal e-zbornik Skozi umetnost o medosebnih odnosih8, v katerem so obravnavane različne kulturne vsebine (literatura, gledališke in lutkovne predstave, filmi,
TV-oddaje, sodobna likovna umetnost, glasba), ki se dotikajo problematike nasilja
v družini z različnih zornih kotov. Priročnik, ki kaže, kako lahko področje umet
nosti povežemo z različnimi socialno-družbenimi, psihološkimi in sociološkimi
tematikami oziroma problematikami, prispeva k prepoznavanju možnosti, ki jih
ponujajo kulturne vsebine pri delu z mladimi v vzgojno-izobraževalnem procesu,
pa tudi na socialnem področju in področju zdravja.
Leta 2013 smo vzpostavili projektno sodelovanje tudi z Ministrstvom za zdravje (MZ)
in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ; takratni Inštitut za varovanje
zdravja). Skupaj smo prepoznali široke možnosti povezovanja KUV in zdravja, npr.
različne možnosti vključevanja kulturnih projektov/vsebin (knjig, filmov, predstav,
razstav …) pri preventivnih zdravstvenih programih in projektih. Številne kulturne
vsebine in teme, kot so prehrana, tobak, alkohol, prepovedane droge, lahko povežemo s krepitvijo zdravja in zdravega življenjskega sloga. V vzgojno-izobraževalnem
procesu nam medpredmetno in kroskurikularno povezovanje, projektni dnevi ali
tedni in dnevi dejavnosti omogočajo obravnavo preventivnih zdravstvenih tematik
na ustvarjalen način. Otrokom in mladim lahko ponudimo delavnico animiranega filma o škodljivih učinkih alkohola, foto delavnico o kajenju ipd. Za celovitejšo
obravnavo posameznih tem lahko povežemo različne predmete, npr. slovenščino,
biologijo, gospodinjstvo, likovno umetnost, tudi domovinsko in državljansko kulturo
in etiko, v višjih razredih osnovne šole pa še številne izbirne predmete. Z obravnavo
teh tem lahko obogatimo razredne ure, pripravimo naravoslovno-kulturni dan ipd.
Če želimo pripraviti kakovostne projekte, je ključno zagotoviti sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ), kulturnih ustanov in ustanov s področja zdravja,
od faze načrtovanja projekta do njegove realizacije in tudi evalvacije. Tovrstno povezovanje bi bilo koristno zagotoviti ne le v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, temveč tudi širše, ko pripravljamo različne programe za ustvarjalno preživljanje
prostega časa otrok in mladih.
7
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Zlasti pomembno se nam zdi kulturno dejavnost otrok, mladih in odraslih prepoznati kot zdrav življenjski slog in jo tudi ustrezno promovirati na področju zdravja.
Kakovostna KUV ponuja številne možnosti za ustvarjalno preživljanje prostega
časa otrok, mladih in odraslih. Ta vidik pa je smiselno posebej izpostaviti kot mož
nost zdravega življenjskega sloga tudi zato, ker številni posamezniki (otroci, mladi
in odrasli) zaradi različnih razlogov niso telesno/športno aktivni, so pa že ali bi lahko bili zelo aktivni na področju kulture, kjer je pri mnogih dejavnostih pomembna
tudi telesna vzdržljivost.
Skupaj prepoznavamo, da so lahko kakovostne umetniške vsebine tudi pomemben dejavnik pri razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega življenjskega sloga
(zdravega prehranjevanja, gibanja …), kar je ključno za spremembo s tem povezanega vedenja.
STROKOVNO USPOSABLJANJE NA PODROČJU KUV
MK, MIZŠ in ZRSŠ skrbimo za različna strokovna usposabljanja na področju
KUV, od leta 2009 pa v sodelovanju s kulturnimi ustanovami iz vse Slovenije pripravljamo nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar (KB). Vsako leto v
Cankarjevem domu v Ljubljani predstavimo kakovostne kulturno-vzgojne projekte in dejavnosti, ki so zanimive za otroke in mlade, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, izboljšajo komunikacijske in socialne spretnosti ter prispevajo k razvoju različnih temeljnih sposobnosti. Na KB strokovni delavci9 pridobijo različna znanja,
se bolje seznanijo z različnimi področji umetnosti, s kakovostno ponudbo kulturnih ustanov ter spoznajo raznolike možnosti partnerskega sodelovanja s kulturno
ustanovo in/ali umetniki. Raznolike vsebine namenjamo strokovnim delavcem z
različnih področij (socialnega, vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva …). Poseben poudarek namenjamo predstavitvi primerov dobrih
praks partnerskega povezovanja VIZ in kulturnih ustanov, v zadnjih letih pa posebej izpostavljamo sodelovanja z drugimi resorji. Naši stalni partnerji so tako
postali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in MZ. Častna
pokroviteljica je Slovenska nacionalna komisija za Unesco, izvršni producent prireditve pa Cankarjev dom. V sodelovanju z MZ smo na usposabljanju v zadnjih letih namenili prostor tudi temam s področij zdravega življenjskega sloga in skrbi za
zdravo prehrano, kjer strokovnim delavcem predstavimo prednosti povezovanja
vzgoje in izobraževanja, kulture ter zdravja.
KB pa ni le enodnevno strokovno usposabljanje, ampak je pomemben vir podatkov o kulturno-vzgojni ponudbi skozi vse leto preko portala www.kulturnibazar.
si. S svojimi vsebinami omogoča strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju,
kulturi, pa tudi širši strokovni javnosti, načrtovanje kulturnih dejavnosti v vrtcih
in šolah, saj sproti seznanja z novostmi na regionalni in nacionalni ravni. Spletna
stran je koristen vodnik tudi za otroke, mlade in njihove starše ter vse, ki jih kultura
zanima in iščejo zamisli za kakovostno ter ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Tu je dostopen tudi e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje, ki je odličen
pripomoček za načrtovanje KUV dejavnosti v VIZ, saj na enem mestu predstavlja
kakovostno ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije. E-oblika omogoča pridobivanje podatkov po posameznih področjih umetnosti, po starostnih skupinah
otrok, po regijah, neposredne stike in povezave s koordinatorji KUV v kulturnih
ustanovah itd. Vključuje tudi ponudbo strokovnih usposabljanj za KUV, namenjenih strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi. Katalog zagotovo
prispeva k boljšemu poznavanju različnih področij kulture, k boljši dostopnosti,
9
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ne nazadnje pa tudi k partnerskemu sodelovanju med VIZ in kulturnimi ustanovami. Partnersko sodelovanje pa krepimo tudi z nacionalno mrežo KUV, ki jo vzpostavljamo MK, MIZŠ in ZRSŠ skladno s cilji NPK 2012-2017. V mrežo se vključujejo
registrirani koordinatorji KUV v VIZ in kulturnih ustanovah, ki jih redno mesečno
obveščamo o aktualnih dogajanjih na področju.
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S

trokovnjaki v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki otrokom in mladim
omogočajo stik z umetnostjo, se morajo zelo potruditi, da med vso ponudbo na trgu odberejo tisto, kar je kakovostno, tako po vsebini kot po načinu
njenega podajanja. V pomoč jim je prej omenjeni Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje10. Med kulturnimi vsebinami, vključenimi v katalogu, je tudi
bogata ponudba vsebin, ki jih lahko povežemo s področjem zdravja. Ker katalog
ne omogoča dostopa do vseh teh vsebin (npr. posameznih naslovov priporočenih
kakovostnih knjig, filmov, gledaliških predstav), hkrati pa se zavedamo, da je pri
povezovanju vzgoje in izobraževanja, zdravja in kulture nadvse pomembno izbrati
prav kakovostne kulturne vsebine, smo se MK, MIZŠ in MZ skupaj odločili za pripravo e-priročnika Skozi umetnost o zdravju.
S priročnikom želimo poudariti dodano vrednost odpiranja vrtca in šole v širši
družbeni prostor, pri čemer je ključno partnersko sodelovanje – VIZ, kulturnih in
zdravstvenih ustanov.
Namen e-priročnika Skozi umetnost o zdravju je ponuditi izbor kakovostnih
umetniških del, s pomočjo katerih lahko otrokom in mladim približamo izbrane
preventivne zdravstvene teme in tako lažje navežemo pogovor o njih.
Priročnik namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju (vzgojiteljem,
učiteljem različnih predmetov oz. področij, svetovalnim delavcem, knjižničarjem,
razrednikom, vodjem zdravih šol, vodstvom šol), strokovnim delavcem v kulturnih
ustanovah, ki pripravljajo kulturno-vzgojne projekte za otroke in mlade oz. strokovna usposabljanja za različne ciljne skupine, strokovnjakom v vladnem in nevladnem
sektorju s socialnega in zdravstvenega področja, prav tako tudi študentom različnih
fakultet, ki usposabljajo bodoče strokovne delavce na vseh naštetih področjih.
KAKO UPORABLJAMO PRIROČNIK
Pripravljeni izbor projektov je zgolj izhodišče in pomoč strokovnim delavcem, ki
se lotevate preventivnih zdravstvenih tem ter iščete nove in drugačne poti, kako
spregovoriti z otroki in mladimi. Verjamemo namreč, da v stiku z umetnostjo
lahko bolje razumemo sebe in druge. Stik z umetnostjo lahko delo v skupini ali s
posameznikom obogati, olajša in odpre. Strokovni delavci izberete tiste umetniške vsebine, za katere se vam zdi, da bodo lahko odprle neke procese v skupini,
priporočljivo pa je, da pri izbiri tem in vsebin prisluhnete tudi interesom otrok in
mladih (se npr. posvetujete s šolskim knjižničarjem oz. knjižničarjem na mladinskem oddelku v splošni knjižnici, ali je delo, ki ga nameravate vključiti, priljubljeno
branje …). Če otroci ali mladostniki izberejo po vašem mnenju nekakovostno delo,
jim dopustite tudi to, vendar jih spodbudite h kritičnemu razmišljanju. Pri izbiri se
lahko oprete na strokovna mnenja o posameznih umetniških delih ali na kulturne
ustanove, ki jim zaupate.
10
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Od odraslega, ki bo vodil otroke in mladostnike, je odvisno, katero umetniško zvrst
in katero delo bo uporabil za estetsko doživetje, kako bo vodil oziroma usmerjal pogovor, kako bo otroke in mladostnike spodbudil k razmišljanju o lastnem zdravju,
k zavedanju samega sebe in drugih ter k senzibiliziranju v zvezi z različnimi temami s področja zdravja, tudi preventivno, ne le s tistimi, ki se ga dotikajo v danem
trenutku, temveč tudi s problematikami, ki se odpirajo v širšem okolju. V stiku z
umetnostjo in umetniškimi vsebinami se lahko razmeroma hitro in bolj spontano
dotaknemo čustev, občutij, doživljanja in domišljije ter odpremo poti za pogovor.
Segamo lahko na različna področja človeškega bivanja: od sodelovanja, sožitja, človekovih pravic, zdravja in zdravstvene vzgoje, medijske vzgoje … Tako posamezniku
pomagamo, da lažje prisluhne sebi (samorefleksija) in drugim (empatija).
Izbor kakovostnih kulturnih vsebin ima v prvi vrsti visoko estetsko vrednost, v
otrocih in mladih zbuja občutek za lepo, stik s kakovostnimi vsebinami mlade pritegne in jim odpre vrata v svet umetnosti. Poudarimo, da je vrednost kakovostne
umetniške vsebine najprej umetnost sama, ki odpira pot otrokovemu in mladost
nikovemu kritičnemu mišljenju (zmožnost razumevanja zapleta zgodbe in povezovanja dogodkov iz preteklosti s sedanjostjo in željami za prihodnost, postavljanje
življenjskih ciljev in ustvarjanje življenjskih scenarijev …), razvija njegov estetski
čut (uživanje v lepem, vrednotenje umetniškega izdelka …) in njegove ustvarjalne
sposobnosti (razumevanje umetniškega izraza in povezovanje raznovrstnih informacij v smiselno sporočilo …).
Avtorji priročnika so izbrali kakovostne umetniške vsebine, ki komunicirajo z mladimi in jim odpirajo vrata v različne svetove. Umetniško delo z vsebino postavlja
bralca/gledalca pred nenehne izzive prilagajanja lastnega dojemanja sveta tistemu,
o čemer pripoveduje zgodba v knjigi, filmu ali predstavi. Za otroke in mlade je pomembna doživljajska vrednost, zmožnost njihovega vživljanja v zgodbo. Doživetja,
hrepenenja, želje in strahovi junakov vodijo do samospoznavanja in oblikovanja
občutka lastne identitete mladih gledalcev. Zgodba, z zapleti in razpleti, jim omogoča razmislek o lastnem življenju, o dogajanju okrog njih (v družini, šoli) ali širšem
družbenem kontekstu, pa tudi razmislek o življenju v svetu, ki je daleč in se ga morda nikoli ne bodo dotaknili. Otrokom in mladim umetnost omogoča, da si ustvarijo
svoj, kritičen pogled na svet.
Priročnik Skozi umetnost o zdravju je zasnovan tako, da ga je moč uporabiti v
okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Odprtost predšolskega kurikula omogoča strokovnim delavcem povezovanje različnih vsebin/tem s področja
zdravja skozi različna področja dejavnosti. V osnovnošolskem in srednješolskem
kurikulu pa je mogoče kulturno-umetnostne vsebine in zdravje povezati na zelo
različne načine. Ključno se nam zdi medpredmetno in medpodročno povezovanje,
ki kot celosten didaktičen pristop zahteva poglobljeno in sistematično načrtovan
je, vključuje strokovne delavce različnih predmetov, v timu pa priporočamo tudi
svetovalne delavce in šolske knjižničarje. Povezave med različnimi predmeti ali
predmetnimi področji naj delujejo tako na vsebinski kot procesni ravni. Vsebinska
raven povezovanja vključuje načrtovanje skupnih središčnih tem ali tematskih
sklopov (npr. obravnavo umetnostnega besedila pri slovenščini uskladimo z obravnavo vsebinske teme pri biologiji ali gospodinjstvu, nadgradimo pa še z ustvarjalno
delavnico pri likovni umetnosti, z organizacijo okrogle mize pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, ali pa jo izvedemo v okviru razredne ure ipd.). Na ravni
procesov in ciljev učenja KUV omogoča prenos znanj, spretnosti in spoznavanje
pojmov, ki presegajo obravnavo pri posameznih predmetih, razvijajo problemsko
in ustvarjalno mišljenje, miselne strategije primerjanja, razlikovanja, analize, sinteze, medosebno komunikacijo …
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V tem okviru lahko KUV prepoznamo tudi kot pomembno vsebino kroskurikularnega pristopa, ki presega povezovanje med različnimi predmeti in se nanaša na vse
dejavnosti, ki prežemajo kurikulum in osmišljajo življenje in delo šole. Uresničuje
se lahko v timskem delu skozi smiselne povezave s poukom, v okviru različnih projektov, partnerstev med šolami in kulturnimi ustanovami itd.
Pomembno vlogo pri razvoju kakovostne KUV imajo tudi druge šolske (dnevi
dejavnosti), obšolske (interesne dejavnosti, npr. bralna značka, impro liga) in zunajšolske dejavnosti (glasbena šola, različni abonmaji, delavnice). Številne kulturne dejavnosti lahko uspešno prispevajo tudi h kakovostnemu in ustvarjalnemu
preživljanju prostega časa in s tem k zdravemu življenjskemu slogu.
Naj še pojasnimo, da izbranih vsebin ne priporočamo kot edinih možnih, z izborom
želimo pokazati, kako lahko s kakovostnimi kulturnimi vsebinami prispevamo k
širjenju otrokovega in mladostnikovega obzorja, kako se z njimi pogovorimo o temah, ki so v današnjem svetu aktualne in pereče – nekatere so morda že prisotne v
njihovi neposredni bližini ali pa zgolj »prežijo« nanje. Pogovore o temah odpiramo
v preventivne namene, naj bodo spodbuda za učenje kritičnega razbiranja in presojanja/vrednotenja. Tematike so primerne za obravnavo pri pouku ali v okviru dni
dejavnosti; za skupno branje, ogled predstave ali filma pa se lahko odločimo tudi
v sklopu razrednih ur ali v času obšolskih dejavnosti. S takimi vsebinami bi bilo
priporočljivo seznaniti tudi starše oz. odrasle, ki skrbijo za otroke in mlade, ter na
takih predstavitvah (tematski roditeljski sestanek, izobraževanje za starše) priteg
niti k sodelovanju strokovne delavce iz zdravstvenih ustanov.
TIMSKO DELO IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST
Mnogi strokovni delavci v VIZ občutijo bojazen pred obravnavo zlasti umetniških
del s tabujsko tematiko. Previdnost res ni odveč. Ustrezna strokovna pripravljenost je nujna, saj imamo v skupinah otrok in mladih tudi ranljive posameznike.
Manj zahtevnih tem se lahko lotevajo strokovni delavci VIZ ob ustrezni predhod
ni pripravi, medtem ko je pri zahtevnejših tematikah pomembno vključiti usposobljene strokovnjake v VIZ (šolskega psihologa, učitelja, ki poučuje zdravstveno
vzgojo), po potrebi pa povabimo tudi zunanjega strokovnjaka iz zdravstvene ustanove. Pri obravnavi umetniških vsebin pa priporočamo povezovanje s kulturnimi delavci v filmskih ustanovah, gledališčih, z mladinskimi knjižničarji v splošnih
knjižnicah, ki lahko pomembno prispevajo k razumevanju umetniške govorice. Na
referenčne kulturne ustanove s posameznih področij kulture, ki jih predstavljamo
na strani 109, se lahko obrnemo za nasvet, kako se pripraviti na pogovore in druge
dejavnosti ob umetniškem delu, prav tako vam lahko svetujejo pri vključevanju
različnih strokovnjakov. Številna gledališča in filmske ustanove imajo za posamez
ne predstave že oblikovan kulturno-vzgojni (pedagoški) program, ki pri problemskih temah vključuje tudi strokovnjake s področja zdravja idr.
Vsi, ki se v vzgojno-izobraževalnem prostoru lotevamo pogovorov z otroki in mladimi o problemskih temah skozi umetniške vsebine (knjige, filme …), moramo upoštevati, da gre zgolj za pogovore, ki so preventivne narave. Zavedati se moramo
nevarnosti, da so ranljivi posamezniki v takih pogovorih lahko še dodatno stigmatizirani ali travmatizirani, zato se je treba na težje tematike dobro pripraviti ter
vključiti ustrezne strokovnjake. Pomembno je, da vključujemo dela, ki se ukvarjajo
z destigmatizacijo mladih iz družin, ki se srečujejo z drogami, alkoholom, samomorom, oziroma da ob strokovni pomoči pogovor z mladimi vodimo tako, da zago
tavlja destigmatizacijo.
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Strokovni delavci naj mladim pomagajo odpirati vprašanja o vsebinah, ki jih umet
niško delo prinaša, jih spodbujati h kritičnemu razmišljanju, k razmišljanju o tem,
kaj bi lahko neko situacijo preprečilo (preventiva). Prednost umetniškega dela je
prav ta, da lahko odpremo pogovor o imaginarni osebi, imaginarni situaciji, smo
lahko do teh oseb kritični, ne da bi s tem prizadeli kogarkoli v bližnjem okolju.
Pri usmerjanju v pogovore z mladimi pa morajo biti strokovni delavci zelo previdni, da ne postavljajo prednje vrednostnih sodb, temveč jih usmerjajo, da sami
prepoznajo odmike od npr. zdravega življenjskega sloga.
KAKO VODITI POGOVOR IN SPODBUJATI AKTIVNO VLOGO
OTROKA/MLADOSTNIKA
Strokovnjaki vse bolj poudarjajo aktivno vlogo otroka/učenca/dijaka v vzgojno-izo
braževalnem procesu, ki skozi dialoški odnos v procesu učenja omogoča krepitev
ustvarjalnih potencialov. Otrokom in mladim daje tak pristop priznanje in potrditev njihove vedoželjnosti in ustvarjalnosti, omogoča jim zavedanje odgovornosti
do lastnega mišljenja in ravnanja, pa tudi do ustrezne moralne in etične zavzetosti
v odnosu do vzgojiteljev, učiteljev, staršev, sošolcev, vrstnikov in vseh drugih članov
družbe.
Pri obravnavi umetniških vsebin lahko aktivno vlogo otrok in mladih spodbudimo
na zelo različne načine. Ključno je, da se odrasli, zlasti strokovni delavci v VIZ, zavedamo, da je kakovostno doživljanje in razumevanje prebranega/videnega odvisno
tudi od strokovne usposobljenosti in izkušenj odraslega, ki vodi neko dejavnost
(npr. pogovor) z mladimi.
Pomembno je »ustvariti« prostor za pogovor, izmenjavo pogledov, mnenj, občutkov
in izkušenj. O umetniških vsebinah se je dobro pogovarjati pred branjem/ogledom
predstave ali filma (faza priprava) in po tem. V fazi priprave poskušamo usmeriti
pozornost otrok/mladih tako na vsebino kot na obliko knjige/filma/predstave. S
pogovorom, ki sledi prebrani knjigi ali ogledu predstave, pa jim pomagamo razvijati lastno refleksijo. Zelo pomembno je, da odrasli spremljamo otrokovo branje/
gledanje in skozi različna vprašanja in odzive preverimo njegovo razumevanje prebranega/videnega. Opazujemo, kako doživlja zgodbo v knjigi, dogajanje na odru ali
na platnu: kaj ga pritegne, kaj vznemiri … Če ugotovimo, da vsebin še ne razumejo
in bi si lahko ravnanje v njih razlagali napačno, je zelo pomembno, da se z njimi
pogovorimo.
POGOVORI O/OB UMETNIŠKEM DELU NAJ VKLJUČUJEJO RAZLIČNE VIDIKE
Če se osredotočimo na zgodbo, je kljub temu zelo pomembno, da znamo ob tem
otroke in mlade opozoriti tudi na specifiko medija – kakšna izrazna sredstva, značilna za posamezno umetniško govorico, zarisujejo to zgodbo (npr. filmska govorica in filmska izrazna sredstva …).
Kot enega možnih pristopov navajamo primer pogovora o filmu, ki sta ga pripravila dr. Robi Kroflič in mag. Barbara Kelbl11. Oblikovala sta naslednja osnovna načela
vodenja pogovora:

11
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•
•
•
•
•
•

Otrokom ne razlagamo zgodbe in/ali sugeriramo njenega sporočila.
S podvprašanji otroke spodbujamo k natančnemu opazovanju in utemeljevanju
trditev.
Spodbujamo k strpnemu poslušanju drug drugega in upoštevanju možnih različnih pogledov in razlag.
Morebitna skupna stališča naj oblikujejo otroci sami.
Če se nam zdi, da so spregledali kak pomemben detajl zgodbe, jih spomnimo
nanj in spodbudimo, da razmislijo o njem in pojasnijo njegov pomen.
Ključno je otrokovo doživljanje, vživetje v like in zgodbo in spodbuda, da ta doživetja izrazijo na različne načine: s pripovedovanjem, z risbo, s filmskim ustvarjanjem, z dramatizacijo in/ali simbolno igro, s plesom ...

Avtorja poudarjata, da imajo:
•
•
•
•
•

vživetje v zgodbo in like,
opazovanje njihovih karakternih značilnosti,
opisovanje psiholoških stanj,
poslušanje različnih razlag zgodbe in
izražanje lastnih doživetij

večjo vzgojno vrednost kot eksplicitno moralno sporočilo.
Nakazala sta tudi strukturo vodenega pogovora ter nabor osnovnih vprašanj, s pomočjo katerih vodimo diskusijo z otroki/mladimi po ogledu filma:
1. Opis zgodbe in likov
Opišite zgodbo, kaj smo videli …?
Opišite like, kdo nastopa v zgodbi?
Pri osebah opišite zunanjost in karakter …
2. Poglobitev (Zakaj? Kaj to pomeni? Po čem se vidi, da ...?)
3. Vživetje v umetnino in zgodbo
Kako si se počutil, ko se je zgodilo to in to?
Se je tudi tebi že zgodilo to in to? Kako si se počutil?
Če bi se tebi zgodilo to in to – kako bi se počutil? Kaj bi naredil?
4. Razvijanje občutljivosti za umetniški izraz
Kako je bilo prikazano to in to? Kakšen je bil videti ...?
Kakšne so bile barve? Je bilo svetlo, temno? Kaj smo ob tem slišali? Kako smo se
ob tem počutili?
5. Ekspresija doživetij
Lahko to upodobimo?
Poudarimo še, da moramo pri komunikaciji ob umetnosti upoštevati principe dobre komunikacije (enakost možnosti, enakopravnost, strpnost do drugače mislečih, kulturno toleranco, medkulturnost ...) in razvijati kritično mišljenje, ki zavezuje k racionalnim principom in argumentom.
OVIRE PRI VZGOJI PREKO UMETNIŠKEGA DOŽIVETJA
Pri pripravi pogovorov o/ob umetniških vsebinah se moramo zavedati, da učinek
srečanja z umetnino ni predvidljiv. Če strokovni delavec ni suveren, se izogiba temam, ki bi lahko zanesle v ideološke, odprte razprave o možnih pomenih umetniš
kega sporočila. Hkrati pa obstaja nevarnost, da strokovni delavec pomen umetnos
ti razlaga direktivno in ne dopušča oz. ne spodbuja otrokovega/mladostnikovega
samostojnega iskanja možnih pomenov, razlag.
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Posebno pozornost je treba nameniti izboru kakovostnih umetniških vsebin. Izbor
kakovostnih vsebin je ključnega pomena prav pri temah, ki obravnavajo problemska in občutljiva vprašanja. Ob neustrezni in pomanjkljivi podpori lahko privedejo
do negativne izkušnje in so lahko celo škodljive. Pri zahtevnejših umetniških delih,
ki obravnavajo težavno in nezaželeno vedenje, je pomembna temeljita timska priprava (sodelujejo ustrezni strokovnjaki, odvisno od teme), ki vključuje predpripravo otrok in mladostnikov ter ima jasno začrtane cilje in dejavnosti. Ob umetniških
vsebinah v priročniku, ki so zahtevnejše za obravnavo, najdete .
Knjig, predstav, filmov, ki so nastali po »naročilu« oziroma sledili »potrebi« trga,
da otrokom in mladim predstavimo »tabujske« vsebine, je veliko. Žal zasledimo
veliko število t. i. »pedagogiziranih« umetniških vsebin, kjer ustvarjalci (od avtorjev do režiserjev) pretirano moralizirajo in pred mlade postavljajo končne, pogosto
zelo stereotipne moralne sodbe. Otroke in mladostnike z vsebinami »strašijo«, jih
svarijo …, namesto, da bi poskrbeli, da mladi sami, ob podpori kompetentnih odras
lih, oblikujejo svoje mnenje, ga znajo utemeljiti, poslušati mnenja drugih, soočati
mnenja in na podlagi argumentov tudi spreminjati svoje odločitve in stališča.
Posebej opozorimo tudi na literarna dela ustvarjalcev, ki so se sami borili z neko
zdravstveno težavo (motnjo hranjenja, odvisnostjo ipd.), saj pogosto odražajo zelo
oseben pogled na problematiko in težko ustvarijo distanco med realnim stanjem
in svojim videnjem.
Ko se strokovni delavci pripravljamo na branje/ogled in pogovor z otroki in mladimi, se moramo zavedati, da se na isto delo otroci in mladi lahko zelo različno odzovejo. Poznati moramo razvojne značilnosti ciljne skupine, upoštevati individualne
izkušnje (družina, okolje) in temu prilagoditi način branja/gledanja/poslušanja, pa
tudi pogovarjanja. Poleg kakovosti umetniškega dela z umetnostnega vidika je
pri obravnavi umetniških vsebin nujno upoštevati razvojno-psihološki vidik, zato
smo v priročniku temu namenili poseben prispevek; pripravila ga je razvojna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek, ki se pri svojem delu že dolga leta ukvarja
tudi z otrokovim sprejemanjem umetniških vsebin.
Prav posebej želimo opozoriti, da v šolskem prostoru oz. v vzgojno-izobraževalnem procesu ne moremo izvajati terapevtskih pogovorov. Strokovni delavci, ki se
z otroki v razredu odločajo za pogovor ob umetniškem delu, se morajo zavedati,
da lahko ob občutljivih temah pride do zapletov. Nekateri otroci/mladostniki lahko težke vsebine v knjigi/filmu/predstavi doživljajo ali pa so jih v preteklosti doživeli tudi sami. To lahko pri njih sproži zelo različne čustvene in vedenjske odzive.
Pomembno je, da so strokovni delavci ustrezno pripravljeni, da opazujejo odzive.
Tak otrok/mladostnik se lahko spontano odpre pred celim razredom in strokovni
delavec mora znati voditi pogovor, da ga ne spravi v še večjo stisko. Pomembno je
vedeti, kako daleč se lahko spuščamo v šolski situaciji in kdaj pogovor presega to
raven, kako ga prekiniti, da ne bo boleče za posameznika in kako mu takoj ponuditi
možnost strokovnega pogovora, ki sodi v delokrog strokovnjakov (psihologov, pedopsihiatrov). Nekdo drug se bo želel pogovoriti po predstavitvi – strokovni delavec
mu mora znati pomagati in ga, če zazna hujšo stisko, takoj napotiti k ustreznemu
strokovnjaku. Nekateri pa pestujejo bolečino v sebi – in na te moramo biti še posebej pozorni in se jim moramo znati približati. Prav je, da vsem otrokom in mladim,
ki so udeleženci pogovorov, ponudimo, da se obrnejo na strokovne delavce v timu,
ali pa jim predstavimo ustanove, kjer jim lahko svetujejo in ponudijo pomoč.
Na previdnost pri izvajanju pogovorov o knjigah, pri tako imenovani »biblioterapiji«, ki jo izvajajo na nekaterih VIZ, je opozorilo Bralno društvo Slovenije in leta 2014
18

SKOZI UMETNOST O ZDRAVJU

organiziralo okroglo mizo »Biblioterapija – kdo ali kaj, s kom in za koga?«. V 89. številki revije Otrok in knjiga (2014) najdemo povzetke z okrogle mize. Psihologinja in
šolska svetovalna delavka Darinka Novak Jerman je izpostavila (str. 49), da v VIZ
svetovalno delo med drugim obsega dejavnosti pomoči, razvojno preventivne aktivnosti, namenjene učencem in učenkam, ki jih izvajajo z zakonodajo predpisani
profili strokovnjakov. Opozorila je, da je treba biti pazljiv pri mladih, ki so v obdobju
odraščanja izredno intenzivno usmerjeni v iskanje lastne identitete, kar lahko prinaša veliko stisk in problemov, ki se v šoli pogosto kažejo kot težave z učenjem, odnosi v razredu, konflikti s starši in učitelji, vedenjskimi težavami itd. Svetovalni delavec skladno s smernicami za svetovalno delo mladim skuša pomagati s tkanjem
širše mreže pomoči (v interakciji z učitelji, starši …). Terapevtska pomoč pa se izvaja
v klinični praksi, kjer delujejo specialisti klinične psihologije ter (pedo)psihiatri.
Na ravni šole v širšem smislu je mogoče izvajati bibliopedagoško delo oz. bibliopedagoške ure, ki so namenjene poglabljanju določenih vsebin znotraj posameznih
predmetov, ali pa v smislu preventivnega dela za kulturno in zdravstveno vzgojo.
Priporočljivo je, da je ta proces načrtovan, spremljan in evalviran interdisciplinarno oz. medpredmetno. Z različnimi oblikami (interesne dejavnosti, bralne urice,
pogovori o literarnem delu, okrogle mize) predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela VIZ, zlasti če vključuje različne posameznike, od učencev
in učiteljev do staršev in strokovnih delavcev iz kulturnih in zdravstvenih ustanov.

KAKO POVEZATI E-PRIROČNIKA SKOZI UMETNOST O ZDRAVJU
IN ZDRAVJE SKOZI UMETNOST

O

b nastajanju priročnika Skozi umetnost o zdravju smo ugotovili, da bi
bilo treba za strokovne delavce v VIZ in kulturnih ustanovah pripraviti tudi smernice zdravstvene stroke. Tako je NIJZ pripravil dodaten
e-priročnik Zdravje skozi umetnost: smernice za pogovore o izbranih
zdravstvenih temah za pedagoške delavce.12 Namen priročnika NIJZ je ponuditi
smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah. Opozoriti želijo na strokovna izhodišča in dileme, ki jih moramo upoštevati, kadar želimo zahtevnejše in
kompleksnejše življenjske teme obravnavati s pomočjo umetniških del. Uvodoma
je naveden namen publikacije: da bi z njo učitelji, vzgojitelji in drugi pedagoški
delavci dobili natančnejši vpogled v nekatere ključne izzive in razvojne značilnosti
otrok in mladostnikov, predvsem pa usmeritve za delo z njimi skozi pogovore o
zdravi prehrani, spolnosti, gibanju, duševnem zdravju, motnjah hranjenja, alkoholu, tobaku in drogah. Takšni pogovori se lahko razvijejo ob prebiranju ali ogledu
nekega umetniškega dela, med obravnavo določene učne snovi in tudi pri obšolskih dejavnostih.
Strokovnim delavcem avtorji obeh priročnikov priporočamo, da preberete oba in
ju uporabljate komplementarno. Ko se lotevate posamezne zdravstvene teme, si temeljito preberite izbrano poglavje v Zdravje skozi umetnost, nato pa v Skozi umet
nost o zdravju poiščite različne umetniške vsebine, ki se dotikajo te tematike. Pri
iskanju vam bodo v pomoč ključne besede
ob posameznih umetniških vsebinah. Ko najdemo vsebine, se odločimo za medij (knjiga, film, TV-oddaja, gledališka
predstava, pravljica), skrbno preučimo vsebino dela ter primernost za posamezno
starostno stopnjo. Priporočljivo in pomembno je, da si delo, ki ga želimo z mladimi obravnavati skozi pogovor, strokovni delavec prebere/ogleda v fazi priprave na
obravnavo. Vse izbrane knjige so na voljo v splošnih knjižnicah, hranijo pa jih tudi
12 Dostopno na: http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravje-skozi-umetnost ali na www.kulturni.ba
zar.si.

19

KAKO Z UMETNOSTJO SPREGOVORITI O ZDRAVJU

številne šolske knjižnice. V poglavju o referenčnih ustanovah so navedeni podatki
za stike s pristojnimi osebami, ki vam bodo pomagale do informacij o dosegljivosti
umetniških vsebin, predstavljenih v tem priročniku, ter vam svetovale pri pripravi na obravnavo (glede vključevanja umetnikov, strokovnjakov ipd.). V nekaterih
primerih se je pri filmih in predstavah mogoče dogovoriti tudi za gostovanje v
bližnjem gledališču, kulturnem domu, kinodvorani, za izposojo knjig iz knjižnic po
Sloveniji pa je na voljo medknjižnična izposoja.
Če želimo razumeti način gledanja in doživljanja del pri različnih starostnih skupinah, je treba dobro poznati posamezne vidike psihološkega razvoja v različnih
razvojnih obdobjih. Poleg poglavja Otrokovo/mladostnikovo doživljanje in razumevanje zdravja skozi umetnost na strani 21 v tem priročniku preberite tudi poglavje Razvojne značilnosti otrok in mladostnikov po posameznih starostnih skupinah, kjer so na razvojno-psihološki vidik opozorili tudi strokovnjaki v priročniku
Zdravje skozi umetnost.
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DR. LJUBICA MARJANOVIČ UMEK1

OTROKOVO/MLADOSTNIKOVO
DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE
ZDRAVJA SKOZI UMETNOST

R

azlični načini umetniškega izražanja in sporočanja sodijo med pomembne,
gledano z vidika otrok/mladostnikov celo zelo pomembne načine, kako z
občutljivimi in/ali tabuiziranimi vsebinami, kot so npr. duševno zdravje
(osamljenost, zasvojenost, depresija, samomorilna nagnjenja), raznovrstne
zlorabe oziroma nasilja (npr. spolno, telesno), nizka samopodoba (npr. izgubljenost,
brezperspektivnost, osamljenost in socialna izključenost), bolezen in smrt, »vstopiti«
v čustveni in spoznavni svet različno starih, pa tudi sicer različnih otrok in mladostnikov. Zakaj? Umetnost daje prostor za individualno doživljanje in razumevanje
ter hkrati omogoča refleksijo v družbeno okolje, ko se posamezniki identificirajo
z izkušnjami, problemi, čustvi, odnosi junakov in junakinj ter privzemajo njihove
strategije »izstopanja« iz problemov; ko prepoznavajo aktualne in v času ponavljajoče
se problematike, bodisi v avtentičnih okoljih ali v poljih njihove domišljije, predstavnosti, virtualnosti, in iz njih »jemljejo« sporočila, kontekste, vzroke in posledice;
ko jih pritegnejo čustveno in socialno prepletena dogajanja, ki so posredovana preko
gibljivih podob na platnu, napisanih besed v knjigah, TV-oddaj, gledaliških predstav,
glasbe, in ki vsa dajejo možnosti doživljanja in racionalnega odzivanja.
ZAKONITOSTI O RAZVOJU IN UČENJU OTROK/MLADOSTNIKOV KOT
OZADJE ZA POSREDOVANJE VSEBIN O ZDRAVJU PREKO UMETNOSTI
Zdravje v najširšem pomenu besede je celovita vsebina, ki se na različne načine
dotakne posameznikov in posameznic v vseh razvojnih obdobjih, tako v neformalnih kot formalnih okoljih. V razvojni psihologiji ne moremo določiti razvojnega
obdobja ali celo starosti otrok, mladostnikov, ko bi bili zreli za razumevanje posredovanih vsebin s področja zdravja in bi jih znali tudi živeti oziroma »pretvoriti« v
svoje vedenje. Zakaj ne?
1

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Katedra za razvojno psihologijo, Oddelek za psihologijo, FF UL.
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1. Med enako ali podobno starimi otroki/mladostniki so velike individualne raz
like, ki so med drugim povezane s predhodnimi spoznavnimi, socialnimi in
čustvenimi izkušnjami ter védenji. Starost otroka/mladostnika sama po sebi ni
zagotovilo za razumevanje različnih konceptov.
2. Otroci ne razvijejo posameznih konceptov, npr. koncept zdravja, bolezni, podobe o sebi, ko so dovolj stari, ampak jih razvijajo leta in leta kot intuitivne in
predpojmovne strukture, ki pa so nujni pogoj za razvoj konceptov na abstraktni
oziroma formalno-logični ravni.
3. Ali se bodo, in če, kako se bodo posredovane vsebine »dotaknile« otrok/mladostnikov, je v veliki meri odvisno od uporabljenih načinov in pristopov, ki morajo
med drugim vsaj okvirno upoštevati starosti ciljnih skupin in se opreti tudi na
glavne specifičnosti razvoja in učenja različno starih otrok/mladostnikov. Na
tem mestu velja posebej napisati, da raziskovalci, ki izhajajo iz sociokulturnih
teorij (že Vigotski, kasneje njegovi učenci in nasledniki), poudarjajo, da otroci
(tako v zgodnjem kot srednjem otroštvu) ter mladostniki vzporedno razvijajo
vsakodnevne in znanstvene pojme2 in da je tovrstna kombinacija odlična podlaga za oblikovanje in razumevanje novih konceptov.
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere značilnosti malčkovega, otrokovega
in mladostnikovega razvoja, ki se zdijo pomembne pri posredovanju različnih
vsebin (tudi zdravja) skozi različne uprizoritvene umetnosti, knjige, televizijske
oddaje …
Malčki, stari od enega do približno dveh let in pol oz. treh let, pridobivajo nove
izkušnje in informacije predvsem preko zaznavanja in gibanja; postopoma pa z
rabo govora, risanja, začetnega posnemanja vstopajo v svet simbolov in začetne
predstavnosti. Glede na navedeno je pri »vstopanju« v svet malčkovega doživljanja
in razumevanja pomemben občutek čustvene varnosti; veliko zaznavnih kontrastov; vizualizacij; ponavljanja pri posredovanju slikovnih gradiv in pri govoru;
veliko replik iz vsakdanjega okolja in strukturiranosti pri prikazovanju ali/in pripovedovanju; neposredno izražena čustva, enostavni socialni odnosi.
Zgodnje otroštvo (starost otrok od približno 3 do 6 let) je razvojno obdobje, ko so
otroci prav zaradi pomembnih sprememb v razvoju spoznavnih zmožnosti, pa
tudi s temi spremembami povezanega razvoja razumevanja socialnih odnosov
in zmožnosti komuniciranja v različnih socialnih kontekstih, zelo »hvaležni«
gledalci, poslušalci najrazličnejših umetniških zvrsti. Otroci začenjajo razumeti
različne pojme in pri starosti približno štirih let razvijejo teorijo uma, ki jim skozi
razumevanje lastnih mentalnih stanj (čustev, želja, prepričanj, misli) in mentalnih
stanj drugih oseb, ki so lahko različna kot njihova, omogoča razumevanje drugih oseb in vključevanje v socialni prostor. Razvije se čustvena in socialna empatija, kar vse kaže, da otroci presegajo zgolj egocentrično mišljenje in posledično
ravnanje – njihove misli in njihova vedenja so vedno bolj sociocentrična. Vzporedno z razvojem teorije uma se razvija tudi metajezikovno zavedanje, kar pomeni,
da otroci razumejo, kaj je jezik na strukturni ravni, in razumejo, kako in zakaj lah
ko govor uporabljajo kot sredstvo sporazumevanja. Razumejo tudi razliko med
domišljijskim in resničnim, kar je moč prepoznati v njihovem vedenju in govoru (npr. »Samo igramo se tako kot …«; »Ona je mislila, da je …, v resnici pa je …«).
Otroci še vedno sicer močno in neposredno izražajo čustva, poleg enostavnih
2
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Vsakodnevni pojmi so tisti, ki se jih posameznik/posameznica uči v vsakodnevnih kontekstih;
znanstveni pojmi pa so praviloma formalno posredovani oziroma jih posameznik/posameznica
pridobiva v procesu formalnega poučevanja.
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tudi sestavljena (npr. čustva, kot so sram, krivda), hkrati pa se že učijo nadzorovati in uravnavati svoja čustva, tudi v povezavi z razumevanjem čustev drugih.
Pričakujemo lahko, da bodo otroci, ki vrsto stvari še ne razumejo v celoti na predstavni ravni, zelo odzivni posamezniki in posameznice, če se jih bodo zgodbe, upri
zoritvene umetnosti »dotaknile« tako, da bodo sledile njihovemu spoznavnemu in
socialno-čustvenemu razvoju, hkrati pa pri njih sprožile tudi miselne konflikte kot
izzive za novo iskanje, spraševanje, preverjanje, čustveno doživljanje in izražanje.
Proti koncu predšolskega obdobja otroke vedno bolj pritegnejo tudi nepoznane
stvari, tiste, ki jih ni mogel preizkušati in doživljati v neposrednem okolju oziroma
na konkretni ravni.
Otroci v srednjem in poznem otroštvu (starost otrok od približno 6 do 11/12 let)
so odprti v socialno okolje, prav tako odprto in fleksibilno je njihovo mišljenje, ki
poteka na predstavni ravni (otroci na začetku obdobja srednjega otroštva svoje
predstavno mišljenje še relativno pogosto preverjajo tudi na konkretni ravni …).
Razumejo koncept prijateljstva, v vrstniškem okolju se dobro znajdejo in na podlagi socialnega razumevanja ter moralnega presojanja razvijejo socialne spretnosti vključevanja v skupine, razumejo dinamiko delovanja skupin ter različne
poglede posameznih udeležencev, ki jih znajo tudi upoštevati. Precej močna je
identifikacija s posamezniki in posameznicami istega spola. V miselnem razvoju
so za njih zanimivi tudi izzivi, ki zahtevajo divergentno in vedno bolj tudi kritično
razmišljanje o dogajanjih v njihovem neposrednem in širšem družbenem okolju.
Prav zaradi te velike občutljivosti za socialni prostor in hkrati zmožnosti predstavnega mišljenja, podprtega z metaspoznavnimi procesi (metamišljenjem, metajezikovnim zavedanjem, metaspominom), jih zanimajo vsebine o ljudeh, načini
reševanja stisk drugih, vživljanje v dogajanja junakov in razmišljanje o ozadjih,
rešitvah.
V razvojnem obdobju mladostništva (od začetka pubertete do starosti približno
20–22 let) so mladostnice in mladostniki, ki razmišljajo na formalno-logični oziroma abstraktni ravni, vedno bolj kritični v presojanju, hkrati pa v postopnem procesu psihološkega osamosvajanja in razvijanja lastne identitete rešujejo značilne
razvojne naloge za to obdobje (telesna podoba, socialno odgovorno vedenje,
čustveno osamosvajanje, oblikovanje spolne vloge, vrednostne usmeritve …). Zlasti
za podobdobje zgodnjega mladostništva je značilen mladostniški egocentrizem, ki
se najbolj značilno kaže v obliki namišljenega občinstva (mladostnikova zmotna
predstava, da ga drugi opazujejo, o njem razmišljajo v tolikšni meri kot on sam o
sebi – misli, da je v središču pozornosti vseh) ali osebne zgodbe (gre za niz nerealnih predstav o sebi, ki se kažejo v zmotnem presojanju sebe kot edinstvenega –
meni se to ne more zgoditi, čeravno …). Mladostniki in mladostnice tudi pogosteje,
kot je bilo to značilno za predhodna razvojna obdobja, izražajo čustvo zaskrblje
nosti in anksioznosti, zlasti socialne anksioznosti, vendar to ne pomeni, da ni tudi
veliko pozitivnih čustev, zlasti veselja, ljubezni, ponosa … Čustva, ki jih doživljajo
in izražajo, so intenzivna in pogosto intimna; v socialne odnose, zlasti prijateljske,
pa vstopajo odprto, odkrito, z veliko stopnjo zaupanja in pričakovane vzajemnosti. Glede na spoznavne zmožnosti ter specifičnosti socialnega razumevanja so
pričakovanja mladostnikov in mladostnic, kako bi jim podporni oder (praviloma
ga ustvarijo bolj kompetentni posamezniki/posameznice, seveda lahko tudi skozi
umetnost) omogočil in morda pomagal, da se drugače, na novo »opremijo« z védenjem, spretnostmi, ki jih potrebujejo za razumevanje sebe, celovitih medosebnih odnosov, širših družbenih dogajanj, ozadij le-teh, velika, vendar je hkrati tudi
možnosti zelo veliko.
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ZA ZAKLJUČEK
Ker je iz zapisanega moč prepoznati, da je v prav vseh razvojnih obdobjih pomem
bno, da imajo malčki, otroci in mladostniki možnosti razvijanja logičnih in socialnih konceptov ter da hkrati zaradi individualnih razlik med enako starimi otroki/
mladostniki, tudi ob iskanju ustreznih pristopov in načinov, ne moremo doseči
popolnega ujemanja med specifičnostmi razvoja in učenja ter implicitnimi ali
eksplicitnimi cilji, ki so »vgrajeni« v različno posredovane vsebine, dobijo ključno
vlogo tudi starši, vrstniki, vzgojitelji/ce, učitelji/ce, skratka bolj kompetentni posamezniki. Prav ti so tisti, ki morajo razumeti, da lahko isto knjigo berejo različno
starim malčkom/otrokom, lahko tudi istemu malčku večkrat zapored, in da ima
učinek le kakovostno, interaktivno branje; da lahko vsebino iz lutkovne predstave,
filma … ponudijo malčku/otroku v drugih oblikah simbolnega izražanja (v igri vlog,
pri risanju); da se je z otroki/mladostniki treba veliko pogovarjati, da se radi pogovarjajo o tem, kaj so videli, doživeli, kako so razumeli …; da jih je treba spodbujati k
razmišljanju o prebrani, videni, poslušani vsebini in k samostojnemu pripovedovanju, pisanju …
Pri ustvarjanju in določanju starostne primernosti lutkovnih predstav, filmov,
knjig, TV-oddaj velja, tako s strani ustvarjalcev/ustvarjalk kot pri izbiri s strani
vzgojiteljic, učiteljev/učiteljic, staršev, popaziti zlasti na spodnjo starostno mejo,
za katero naj bi bila umetniška dela primerna. Zakaj? Da ne bodo, četudi visoko
kakovostna umetniška dela, »šla mimo« malčkov, otrok, mladostnikov, ker ne bodo
razumeli vsebine, je bili zmožni interpretirati … in bodo morda otroci, mladostniki
zato naslednjič rekli NE, HVALA. V tem kontekstu je priročnik Skozi umetnost o
zdravju zanimivo branje, ki ponuja široka in raznolika vodila za obravnavo zdravja,
zapletenega in celovitega koncepta, ki pa je vendarle »na dosegu« malčkov, otrok in
mladostnic/mladostnikov.
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IZHODIŠČA ZA POGOVOR
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MAG. DARJA LAVRENČIČ VRABEC in IDA MLAKAR

TEMATIKA ZDRAVJA V LITERATURI ZA
OTROKE IN MLADINO

N

a trgu se pojavlja »brezbrežje« leposlovnih in poučnih knjig za otroke
in mlade, ki skušajo predstaviti temo zdravja in zdravega življenjskega
sloga. Med njimi so tako vrhunski kot tudi povsem »nedonošeni«,
neprimerni ali pa celo »škodljivi« in strokovno vprašljivi knjižni izdelki. Pričujoči izbor temeljne literature v prvi vrsti sledi kriterijem kakovosti in
primernosti za določeno starostno obdobje, kakor smo si jih zastavili v Mestni
knjižnici Ljubljana, Pionirski – Centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo
(v nadaljevanju: Pionirska) ob vsakoletnem delu za Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig (v nadaljevanju: Priročnik), zato v njem ne boste našli vsega,
kar je o zastavljeni temi za mlade že izšlo na slovenskem knjižnem trgu. Z njim
želimo biti temeljiti, hkrati pa ne preobsežni.
Po zastavljenem merilu kakovosti smo v seznamu izbrali branje, težišče je na leposlovju, ki si zasluži oznako od zelo dobrega do odličnega (slednje so knjige z oznako
kakovosti – zlata hruška). Razpon je zelo širok: sega od kakovostnih, skoraj svetovalnih knjig, pa vse do pravih literarnih mojstrovin, ki zmorejo s senzibilnostjo,
iskrenostjo in odkritostjo ubesediti tudi temne plati odraščanja današnjih otrok in
mladih. Izbrana dela so anotirana1 in predstavljena z vsebinskimi gesli, kakor smo
jih opisali v knjižnem katalogu mladinskih knjig »mala knjižnica« ali jih izbrali iz
kataloga COBISS /OPAC (v primeru starejših izdaj). Dodana je starostna stopnja,
izbrane knjige so predstavljene tudi z naslovnicami, odličnim knjigam pa je dodan
tudi znak za kakovost zlata hruška, ki smo ga v Pionirski uvedli leta 2010. Knjige brez
ocene (ZLATA HRUŠKA, ZELO DOBRO …) so starejšega datuma, zato niso ovrednotene v konceptu Priročnikov od leta 2010 dalje, vendar so v našem izboru, tako kot
smo že navedli, le kakovostne knjige.
1
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Anotacija – zgoščena predstavitev vsebine dokumenta, ki dopolnjuje stvarni naslov bibliografske
enote (ur. op.).
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Poleg sodelavcev Pionirske so anotacije prispevali tudi zunanji strokovni sodelavci
Priročnika2. Tiste, ki so prirejene za potrebe pričujočega priročnika, so opremljene
tudi s podatkom, v katerem Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig je
anotacija objavljena v celoti.
Ob kakovostnih knjigah, ki jih navajamo v tem priročniku, knjižničarji zdrav
življenjski slog povezujemo tudi s kakovostnim branjem odličnih mladinskih
knjig, in sicer različnih tematik, žanrov in knjižnih tipov, od slikanice do stripa
in zbirk pravljic. Pravljice v izboru niso vključene, saj so v tem priročniku predstavljene v posebnem poglavju. Knjižničarji na otroških in mladinskih oddelkih
splošnih knjižnic po vsej Sloveniji lahko mladim pomagamo pri izboru kakovostne,
problemske, pa tudi zabavne in humorne literature. Priporočamo tudi, da na
spletni strani Pionirske poiščete Seznam zlatih hrušk (2004–2014)3. Na voljo je tudi
najnovejša zgibanka s Seznamom odličnih mladinskih knjig 2010–2014, produkcija
leta 2015 in 2016 pa je dostopna na Knjigometru4.
Vsa izbrana dela so na voljo v splošnih in šolskih knjižnicah, nekatera so vključena
na sezname Bralne značke za prostočasno branje, nekatera celo v obvezno šolsko
branje ali pa za tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Seznam se osredotoča na leposlovne knjige za mlade, čeprav imamo tudi številne
kakovostne poučne knjige o zdravju in zdravem življenjskem slogu. Ker gre za
koncept, ki skuša ugledati zastavljeno temo skozi umetnost, sva dodali le nekaj
2
3
4

Dr. Tina Bilban, mag. Tilka Jamnik, dr. Gaja Kos, dr. Izar Lunaček, Ida Mlakar, Manca Perko,
Kristina Picco, Petra Potočnik, Katja Stergar, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Vojko Zadravec.
Dostopno na: www.mklj.si/zlata-hruska.
Dostopno na: www.mklj.si/knjigometer.
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poučnih del, ki so nekakšen most med leposlovjem in strokovnimi knjigami za
mladino (poučno leposlovje) in nadgrajujejo izbor leposlovja.
V leposlovnih problemskih delih praviloma najdemo preplet mnogih izbranih
tematik, od uporabe prepovedanih drog do eksperimentiranja s spolnostjo in
uživanja alkohola, problemov z duševnim zdravjem in različnimi duševnimi motnjami. V starejši leposlovni literaturi je bila prva pokajena cigareta prikazana kot
»iniciacija«, zdaj pa ugotavljamo, da jo je zamenjala uporaba droge. Tematsko naj
bolj raznoliko in obsežno je poglavje o spolnosti; izpostavlja različna spolna vedenja mladih, ki so našla svojo obravnavo v problemskem leposlovju, ob tem pa so
zastopana tudi literarna dela o spolnosti, namenjena mlajšim otrokom, od slikanic
do ilustriranih knjig.
Mladinska književnost s kakovostno ubeseditvijo izpostavljenih tem ruši mnoge
tabuje; v izboru izpostavljamo prevodno slikanico, ki kot prvi primer v slovenskem
prostoru prinaša tematiko homoseksualnosti (In s Tango smo trije). V starostnem
razponu za mladino bi izpostavili problemske romane, med katerimi nekateri že
sodijo v območje kakovostne »crossover« literature5. Problemski roman prinaša v
naš knjižni prostor širok razpon literariziranih tem, kot so: mladostniška spolnost
(Prvič), lezbičnost (eden prvih romanov je Pismo za Annie), homoseksualnost (Ime
mi je Peter), mladostniška nosečnost (Dragi Nihče, Duet), motnje hranjenja (Grenka
čokolada), duševne bolezni (Čudak Rowan), odvisnost od alkohola (Velike težave
malega Marka), mamil (Mi, otroci s postaje Zoo), samomorilnost (Gugalnica), neozdravljive bolezni (Krive so zvezde) … in še marsikaj drugega.
Leposlovna besedila za mlade iz leta v leto prinašajo tudi vedno več knjig s »terapevtskim« oziroma svetovalnim namenom. Obravnavajo različne duševnih stiske
in najstniške probleme ter ponujajo »recepte« oziroma končne rešitve s pomočjo
leposlovne zgodbe. Opazen delež takšnih slabo pripravljenih poučno-leposlovnih
hibridov žal izpričuje literarno šibko ali nedodelano obravnavo zastavljene teme,
zato jih nismo uvrstili v izbor, ker s pričujočim seznamom v prvi vrsti izpostavljamo literarno kakovost.
Izbrana leposlovna dela ponujajo možnosti za pogovore o izbranih tematikah ob
knjigah za strokovne delavce z mladimi, vendar ne ponujajo končnih odgovorov
in rešitev posameznih problemov, so le možnost za senzibilizacijo in seznanjanje s
problematikami ter so lahko prva stopnička na poti k njihovemu reševanju.

5
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»Crossover« literatura – knjige, ki nagovarjajo razmišljajoče mladostnike in odrasle (ur. op.).
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LEPOSLOVNE KNJIGE, SLIKANICE:
BOONEN, STEFAN:

OČKA S PERUTMI

PREV. IRENA HRAST. ILUSTR. GREET BOSSCHAERT. LJUBLJANA: OZARA SLOVENIJA, 2007

V tej zgodbi očka Klipija in Lese živi v hišici na drevesu. Njegov umik v samoto in
zbirka slik o ptičih zahteva od obeh otrok veliko razumevanja. Duševna motnja
ga pripelje do nesreče, saj si predstavlja, da ima krila, in tako nekega dne poleti z
drevesa in pristane v psihiatrični bolnišnici. Sprejemanje očkove duševne motnje
se izrazi pri otrocih z besedami, da ima njun očka pač krila. Ravno s tem izrazom
pa zgodba prerašča v literarnost in skorajda v poetičnost.6

+8

ZELO DOBRO

DRUŽINA
DUŠEVNE BOLEZNI
DRUGAČNOST

Slikanica, ki tenkočutno predstavlja bolečo tematiko duševnega zdravja, spod
buja k pogovoru, razumevanju in sprejetju; v pomoč je lahko tako otrokom kot
odraslim. Strokovnim delavcem in staršem priporočamo branje spremne be
sede psihologinje Majde Mramor.

ERLBRUCH, WOLF:

MEDVEDJI ČUDEŽ

PREV. POLONCA KOVAČ. ILUSTR. WOLF ERLBRUCH. LJUBLJANA: TANGRAM, 1998

Knjiga na duhovit način opiše življenjski krog: od čisto telesnega spolnega vzgiba do
hrepenenja po ljubezni in bližini nasprotnega spola ter želje po nadaljevanju vrste.
Medved se nekega dne prebudi iz zimskega spanja in premišljuje, kako imeniten medvedji očka bi lahko bil. Žal se nikakor ne more domisliti, kako se dobi male medvedke
in kaj je treba za to storiti. Sledijo zelo smešni predlogi in načini raziskovanja, kako
priti do medvedjih otrok, dokler bodoči medvedji očka ne sreča očarljive medvedke.

+6

LJUBEZEN
OČETJE
ROJSTVO

Knjiga je primerna za pogovore o starševstvu, kako in zakaj si želimo naraščaja,
kako do njega pride, o ljubezni in odnosih med spoloma.

JOUMANI, YASMINA:

MARIČKA NIMA TIČKA

PREV. UROŠ KALČIČ. ILUSTR. YASMINA JOUMANI. LJUBLJANA: KRES, 2003

Marička bi rada imela tička, tako kot ga imajo njeni fantovski prijatelji. Ker ga nima,
se fantje ves čas norčujejo iz nje in ji nagajajo, pa tudi igrati se nočejo z njo. Marička
pravzaprav ne ve, kaj je tisto, kar naj bi imeli samo fantje, zato ugiba in raziskuje,
ampak vedno na napačen način. Šele ko Marička dobi malega bratca, končno izve,
da imajo fantje lulčka. Fantje se ji opravičijo in jo sprejmejo v svoj krog.

+6

DEKLETA,
FANTJE
ODRAŠČANJE
SPOLNE RAZLIKE

Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o spolnih razlikah med dekleti in fanti, o
drugačnosti, o tem, kako nastane človek in kako pride na svet dojenček.

KENDA HUSSU, DAMJANA:

HUDOJEDE JAGODE, OPIČJE NORČIJE IN ŠAKALJE BARABIJE

ILUSTR. ZARJA MENART. LJUBLJANA: FORMA 7, 2013

Hudojede jagode so takšne jagode, ki povzročijo lepe sanje, čudovito glasbo in dobro počutje. Opičja mama Apina jih je malemu opičjaku Nipu strogo prepovedala.
A Nip rad raziskuje in nekega dne se jih kljub maminemu opozorilu prenaje. In
6
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ZELO DOBRO

ODVISNOSTI
PREPOVEDANE DROGE

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Polet nad črtasto pižamo, 2008, str. 38.
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to ponovi še nekajkrat. Tako prijatelji kmalu opazijo, da se z Nipom nekaj dogaja.
Ni več tak, kot je bil prej. Ne druži se z njimi, ne jé, le omotično sanjari. Ko ugotovijo, kakšne lastnosti imajo hudojede jagode, se jih polastijo hijene, Nip pa mora
v zameno za jagode postati njihov služabnik. Kruto izkoriščanje in izsiljevanje se
dogaja tako dolgo, dokler vodja slonje črede ne izžene hijenske tolpe iz savane.7
Slikanica predlaga odraslim, kako naj manjšim otrokom predstavijo pro
blem zasvojenosti od prepovedanih drog. Strokovnim delavcem in staršem
priporočamo branje spremne besede, ki sta jo pripravila psihologinja Polona
Droljc in dr. med. Andrej Kastelic.

ZELO DOBRO

+6

DOJENČKI, DRUŽINA
NOSEČNOST
OČETJE, ROJSTVO

LOEW, FRÉDÉRIQUE:

OČKA PRIČAKUJE OTROČKA

PREV. LIJA POGAČNIK. ILUSTR. STÉPHANE YVES BARROUX. LJUBLJANA: OKA, 2010

Slikanica upesnjuje očetovo navdušenje ob pričakovanju novega družinskega
člana. Priprave obsegajo prijetne in vznemirljive obveznosti: izbiro imena, pleskanje otroške sobe, nakup vozička in zibke, trening s plenicami … Očetovo srečo in
navdušenje nad prihajajočim otrokom ter vlogo očeta spoznamo tako ob besedilu
kot izvrstni likovni podobi ...8
Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o družini, ljubezni, o tem, kako nastanejo
otroci, o rojstvu, o vlogi očeta in matere.

ZELO DOBRO
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ISKANJE SPOLNE
IDENTITETE
LJUBEZEN
PREDSODKI
PRIJATELJSTVO
SAMOPODOBA

MOZETIČ, BRANE:

ILUSTR. MAJA KASTELIC. LJUBLJANA: ŠKUC, 2014. (LAMBDA)

Brane Mozetič in Maja Kastelic sta še tretjič združila moči in ustvarila slikanico, ki
na prefinjen in nežen način govori o čustveni navezanosti dveh šestletnih dečkov
v vrtcu. Deček, ki se iz vasi preseli v mesto, s težavo navezuje stike z vrstniki. Pod
svoje okrilje ga vzame Drejček in kmalu postaneta najboljša prijatelja. Nenadoma
pa jima vzgojiteljice v vrtcu dajo vedeti, da sta njuno prijateljstvo in čustvena navezanost napačna, zato ju (skorajda nasilno) ločijo. Vedno poiščejo kakšen izgovor,
da ne moreta ostati sama skupaj. Avtor je s slikanico, ki jo odlikuje tudi ročno izpisano besedilo, na občutljiv in nevsiljiv način prikazal vprašljive posege odraslih
v otroški doživljajski in čustveni svet. Opozarja, da so tovrstne navezanosti že v
7
8
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Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ¿60:40?, 2014, str. 36, 93.
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Geneze – poti v bistroumne nesmisle, 2011, str. 60.
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osnovi ranljive in odprte, zato pa tudi zunaj diskurza družbeno »sprejemljivega« ali
»nesprejemljivega« etiketiranja ali celo ločevanja.9
Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o različnih načinih navezanosti in o is
kanju spolne identitete v zgodnjem otroštvu.

RICHARDSON, JUSTIN IN PARNELL, PETER:

IN S TANGO SMO TRIJE

ILUSTR. HENRY COLE. PREV. MATEJ KRAJNC. LJUBLJANA: MODRIJAN, 2010

In s Tango smo trije je druga pri nas izdana slikanica na temo homoseksualnosti
(prva je Sosedje in prijatelji Lawrencea Schimela). Slikanica na preprost, jasen
in pregleden način opisuje resnično zgodbo o ljubezni istospolnega pingvinjega
para.10

+6

ZELO DOBRO

DRUGAČNOST
DRUŽINA
HOMOSEKSUALNOST

Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o ljubezni, predstavitev različnih oblik
ljubezni, različnih in drugačnih oblik družin, sprejemanju drugačnosti.

ROBBERECHT, THIERRY: O

DEKLICI, KI HOČE NAZAJ V MAMIN TREBUH

ILUSTR. PHILIPPE GOOSSENS. PREV. JANA OSOJNIK. LJUBLJANA: KRES, 2005

Slikanica belgijskega tandema Robberecht-Goossens opisuje hčerkino ljubosumje
na dojenčka v maminem trebuhu. Teme o prihodu novega družinskega člana se avtor loti na povsem izviren način in otrokova zapletena čustva predstavi s pomočjo
rahlo nenavadne in radikalne odločitve petletne deklice. Ilustrator jo podkrepi s
posrečenimi celostranskimi ilustracijami, s katerih se nam iz materinega trebuha
zadovoljna smeji deklica s čopki. Slikanica, ki zagotavlja, da ni razloga za ljubosumje, bo prišla prav družinam, ki pričakujejo novega dojenčka.11
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ZELO DOBRO

DRUŽINA
NOSEČNOST
ODRAŠČANJE
SAMOPODOBA

Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o družini in o pričakovanju sorojenca.
Kaj to pomeni za družino in kaj za že prisotnega otroka? Kako se otrok počuti
ob pričakovanju sestrice ali bratca, o njegovih čustvih: strahovih, ljubosumju?
Knjiga je lahko tudi izhodišče za prve pogovore o spolnosti, ljubezni in odnosih
med spoloma.

9 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Človek ne jezi se, 2015, str. 52, 111.
10 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Geneze – poti v bistroumne nesmisle, 2011, str. 70.
11 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Padci in igre, 2006, str. 37.
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PREHRANA IN
PREHRANJEVALNE
NAVADE

VEGRI, SAŠA: JURE

KVAK KVAK

ILUSTR. KOSTJA GATNIK. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1994

Jure je fant, ki živi v Ljubljani, na Viču. Ko sta očka in mamica v službi, pazi nanj
teta Otilija. Prijazna teta, ki mu sicer izpolni vsako željo, zelo rada kuha zelenjavno
juho. Jure pa zelenjavne juhe ne mara. Po vsakem grižljaju spije požirek vode in
nekega dne se spremeni v žabo. Žabec teti pove, da ga lahko odčara nazaj v dečka,
če bo izvršila tri dobra dela – ne bo več kuhala zelenjavne juhe, omogočila mu bo
čofotanje v blatni luži in mu pripravila jagodno kupo s smetano. Otilija izpolni vsa
tri naročila in začarani žabec se spremeni v dečka še pred prihodom staršev.
Sodobna pravljica je lahko izhodišče za pogovore o zdravi prehrani in o zdravih
prehranjevalnih navadah.

+6

DRUŽINA
DUŠEVNE BOLEZNI

WYCKMANS, ANNE: OČKA

NIKDAR NI UTRUJEN!

PREV. IRENA HRAST. ILUSTR. ANNE-MIE DE LEENER. MARIBOR: OZARA SLOVENIJA, 2006

Slikanica se loteva problema duševne motnje v družini. Spoznamo zajčjo družino,
predvsem malo zajčico Kepico, katere očka ima duševne težave. Te se kažejo v
mrzlični delavnosti, ki se izmenjuje z obdobji skrajne potrtosti in nezanimanja za
delo. V takih okoliščinah se Kepica le težko znajde, saj očetovega ravnanja, ki je v
odnosu do nje in njene mame večkrat nasilno, ne more razumeti. V družini vladajo
zmedeni odnosi, ki se začnejo urejati šele, ko se mama odloči za ustrezno pomoč.
Medtem ko se očka skriva v luknji, iz katere noče ven, mu zdravnik Kukec prinese
lestev, ki na simbolični ravni predstavlja rešitev in novo upanje za zajčjo družino.
Spremno besedo je napisal psihiater dr. Rok Tavčar.
Primerno za pogovore z otroki, ki so v ožji ali širši družini ali bližnjem okolju v
stiku z osebami s težavami v duševnem zdravju. Pomaga lahko pri prvih pogo
vorih z otroki o problematiki duševnih motenj, hkrati pa je primerno izhodišče
za pogovor o destigmatizaciji duševnih motenj.
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ZGODBICE:
GAUTHIER, GILLES: VELIKE

TEŽAVE MALEGA MARKA

PREV. TANJA TUMA. ILUSTR. PIERRE-ANDRÉ DEROME. LJUBLJANA: TUMA, 1997

Markov oče je alkoholik, zaradi česar deček trpi, ima težave v šoli, zaprt je vase
in sram ga je situacije, v kateri se je znašla njegova družina. Ob strani mu stoji
le prijateljica Jana in tej razkrije, zakaj nikogar ne povabi domov. A ko se nekega
dne primeri prometna nesreča, ki jo zakrivi Markov oče, in se deček poškoduje,
se začno stvari razvijati v pravo smer. Oče se v bolnišnici odloči, da bo začel obiskovati skupino Anonimnih alkoholikov in se rešil strupenega prijema alkoholne
omame.

+8

ALKOHOLIZEM
ODVISNOSTI
DUŠEVNO ZDRAVJE

Knjiga je lahko izhodišče za pogovor o stiskah otrok in mladostnikov, ki so v
družini ali ožji okolici soočeni z alkoholizmom in njegovimi posledicami.

MIHELIČ, JELKA: TRSKA

IN BAJSA DEBELAJSA

ILUSTR. MARJAN MANČEK. LJUBLJANA: MLADIKA, 2012

Trska in Bajsa Debelajsa sta deklici, ki imata težave s svojim zunanjim videzom
(težo). Trska ne mara jesti, zato je drobna, da bi jo lahko odpihnil veter, Bajsa Debelajsa pa po ves dan dežura pri hladilniku in se prenajeda iz golega dolgčasa in
lenobe, nikamor ne gre in tudi prijateljev nima. A zgodi se, da se deklici najdeta in
povežeta, kar pozitivno vpliva na eno in drugo. Trska, ki nikoli ne miruje, potegne
v akcijo tudi Bajso Debelajso: skupaj telovadita, kotalkata in se sankata … Za mizo,
ki je pri Bajsi Debelajsi vedno lepo obložena, se Trski povrne apetit, Bajsa Debelajsa pa je tako utrujena, da ne more jesti. Tako se do pomladi obe deklici povsem
spremenita, od Bajse Debelajse in Trske pa ostaneta samo še običajni deklici Nina
in Lucija.
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ZELO DOBRO

DEBELOST
PRIJATELJSTVO
SAMOPODOBA
GIBANJE

Knjiga je primerna za pogovore o motnjah hranjenja in samopodobi mladost
nikov, ki se soočajo z njimi; ponuja razmislek o tem, kaj lahko otroci in mladi
storijo za zdrav življenjski slog.

NÖSTLINGER, CHRISTINE: DEBELA

NELA IN ZAVALJENI JANI

PREV. LUČKA JENČIČ. CELOVEC: MOHORJEVA ZALOŽBA, 1998

Nela in Jani sta v šoli predmet posmeha in nasilnega vedenja, ker sta drugačna.
Ampak takšen je samo njun videz – sta pretežka in predebela, zato ju otroci ne
sprejmejo v svojo družbo. Se pa Jani in Nela v nesreči povežeta in postaneta
najboljša prijatelja, med njima vzplamti celo iskrica ljubezni. Skupaj se branita
pred žaljivkami in varujeta drug drugega, da jima je življenje lažje. A ko Jani zboli in
močno shujša, se njuna zveza razdre, Jani pa začne iskati družbo vitkejših sošolk in
svojo prijateljico prezira. Takrat Nela spozna, da bo morala nekaj ukreniti. Zaradi
nesrečne ljubezni se odloči za telesno dejavnost in zdravo prehrano ter shujša, a
postane zaščitnica debelih otrok, saj ve, da so v resnici popolnoma enaki ostalim,
morda v marsičem tudi boljši, le da to priznanje od vrstnikov težko dobijo.

+10

DEBELOST
DRUGAČNOST
PRIJATELJSTVO
STRPNOST
GIBANJE

Knjiga je primerna za pogovore o prijateljstvu, sprejemanju drugačnosti,
samopodobi mladostnikov, ki se soočajo z motnjami hranjenja. Ponuja razmis
lek o zdravem življenjskem slogu, pomenu gibanja in zdravega načina preh
ranjevanja.
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STRIPI:
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LJUBEZEN
MLADOSTNIKI
ODRAŠČANJE
SPOLNOST
VREDNOTE

THOMPSON, CRAIG: ODEJE:

ROMAN V STRIPU

PREV. MOJCA KREVEL. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2006

Odeje mladega ameriškega striparja Craiga Thompsona so devet poglavij obsegajoč
roman v stripu. Vsa se vrtijo okoli Craiga iz Wisconsina, ki odrašča v tradicionalnem
okolju, obremenjenem z versko ideologijo. Odeje so simpatična, grenkosladka, nekoliko nostalgična, a ne sentimentalna zgodba o odraščanju, zaljubljanju in težavnem
iskanju identitete, njen čar pa se skriva predvsem v vizualni plati, ki ji poznavalci
stripovske umetnosti priznavajo izvirno kompozicijo in odlično risbo s čopičem.12
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o prvih čustvenih zbližanjih med
dekleti in fanti, o prvi spolnosti, pa tudi o razočaranju in odgovornosti, ki jo lju
bezenska zveza prinaša.

VALETIČ, ŽIGA: GUGALNICA
ZELO DOBRO
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DRUŽINA
SAMOMOR
STISKE

ILUSTR. GAŠPER RUS. MARIBOR, CELJE: DRUŠTVO MOHORJEVA DRUŽBA, CELJSKA MOHORJEVA
DRUŽBA, OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, 2013

Zgodba se dogaja v slovenskem letoviškem kraju Pacug, v katerega so v zgodnjih
80. letih otroci iz socialno šibkejših družin odhajali na počitnice v tako imenovane
»kolonije«. Je zgodba iz preteklosti družinskega očeta, ki se odloči, da bo starejši
hčerki povedal za najbolj boleč del svoje mladosti, samomor očeta. Spremljamo
zgodbo o žalovanju, ki jo je kot deček izkusil med vrstniki v Pacugu, kamor ga
je mama poslala po očetovem samomoru. Spoznavamo ranjeni svet otroka, ki
se sprašuje, zakaj ga je oče zapustil, in skuša v »pogovorih« z njim v trenutkih
največje samote ohraniti očetovo podobo neokrnjeno. Pri tem mu pomaga starejša
prijateljica Pia, ki je v mladosti doživela podobno izkušnjo, le da je njena mama
umrla v prometni nesreči. Stripovsko besedilo tudi z ilustracijo pred bralca razgrne
pripoved o žalovanju, ki, tako so prepričani strokovnjaki, ob samomoru prizadene
vsaj še šest bližnjih ljudi.13
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z otroki in mladimi, ki se soočajo s smrtjo
bližnjih, o njihovih stiskah, žalovanju … Strokovnim delavcem bo v pomoč tudi
spremna beseda psihologinj, dr. Saške Roškar in dr. Onje Tekavčič Grad, ter Bog
dana Dobnika, socialnega delavca.
12 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, O niču, odejah in koncu sveta, 2006, str. 60–61.
13 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ¿60:40?, 2014, str. 51, 125.
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RESNIČNOST:
AROLD, MARLIESE: ŽIVETI

HOČEM

PREV. DARJA ERBIČ. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1998

Sedemnajstletna Nandine, športnica, pridna učenka in spolno ozaveščena najstnica, nenadoma izve, da je okužena z virusom HIV. S pomočjo staršev, strokovnih
delavcev in prijateljice se počasi sooči s svojimi strahovi ter se vrne v 'normalno'
življenje. Najtežje premaguje nerazumevanje, nesprejemanje in obsojanje okolice,
kar je pogojeno z najrazličnejšimi predsodki. Ti so večinoma plod nepoznavanja
bolezni, zato avtorica v besedilo spretno umešča strokovna spoznanja o aidsu in s
tem junakom kot tudi bralcem pomaga razčiščevati dvome o pomembnejših dejstvih, jih seznanja z realnostjo in uči strpnosti.
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AIDS
DRUGAČNOST
MLADOSTNIKI
STRAH

Čeprav je knjiga pri nas izšla že leta 1998, še vedno ponuja odlično izhodišče za
pogovore z mladimi o aidsu in ozaveščanju o zdravi spolnosti … Spremna beseda
dr. Irene Klavs prinaša osnovne informacije o bolezni v tistem času. Zanimivo
čtivo tudi z vidika primerjave, kaj se je na tem področju spremenilo v skoraj dveh
desetletjih.

ASHER, JAY: TRINAJST

RAZLOGOV

PREV. NEŽA BOŽIČ. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2011

Knjižni prvenec Jaya Asherja opisuje kratko življenjsko zgodbo šestnajstletne
Hane, ki je storila samomor. Pred smrtjo na trinajst kaset posname svoje občutke,
razmišljanja in razloge, ki so jo privedli do tega brezsmiselnega dejanja. Zgodba se
začne, ko Hanin sošolec Clay dva tedna po njenem samomoru na domačem pragu
najde nenavadno pošiljko trinajstih kaset. Med poslušanjem izve, da so kasete namenjene trinajstim osebam (seveda tudi njemu), ki so tako ali drugače vplivale na
Hanino odločitev, da si vzame življenje.14
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SAMOPODOBA
STISKE

Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o duševnem zdravju in samomoru. Stro
kovnim delavcem, ki se bodo lotevali obravnave te zahtevne tematike, bo v oporo
tudi spremna beseda psihologinje dr. Saške Roškar.

DOHERTY, BERLIE: DRAGI

NIHČE

PREV. SAVINA ZWITTER. ILUSTR. PETRA SIMONČIČ VARL. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1998

Problemski mladostniški roman, ki je prejel ugledno literarno nagrado Carnegie
Medal, je delo sodobne angleške pisateljice, socialne delavke in pedagoginje. Med
pisanjem knjige se je pogovarjala s številnimi mladimi, ki jim je roman tudi namenjen. Helen in njen fant Chris sta v zadnjem letniku srednje šole na lepem soočena
z nepričakovano življenjsko maturo – z nosečnostjo in s težko odločitvijo, kako naprej. Roman bralcu predstavi dva pogleda na situacijo: dekliškega in fantovskega.
Gre za dve prvoosebni pripovedi, dve družini, iz katerih junaka izhajata, poleg tega
pa pisateljica uporabi tudi pisemsko formo; dekle piše pisma nerojenemu otroku,
ki jih začenja z besedami »Dragi Nihče« (reminiscence na italijansko pisateljico
in novinarko Oriano Fallaci in roman Pismo nerojenemu otroku). Roman ni sentimentalen, ampak presenetljivo iskren, pošten, estetsko literariziran, odlikuje ga
poetični jezik.
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14 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Algoritem arene, 2012, str. 93.
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Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi, ki jih zanima tematika spolnosti,
nosečnosti in njunih posledic, fantovski in dekliški pogled na najstniško nosečnost.
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SPLAV

FIENBERG, ANNA: SPOSOJENA

SVETLOBA

PREV. IRENA MIŠ SVOLJŠAK. DOB PRI DOMŽALAH: MIŠ, 2004

Šestnajstletna Callisto zanosi in se odloči narediti splav. Tema problemskega romana pa je izpeljana na povsem svež način: zaplet doseže vrh, ko Callisto odide
na kliniko za splave, pri tem pa mora zaradi materine stalne odsotnosti s seboj
pripeljati tudi malega bratca. Težaven položaj junakinje je le povod za tenkočutno
prvoosebno razmišljanje o pasivnem in odtujenem položaju v svetu. Pretanjeno in vešče napisana pripoved se dotika vrste perečih vprašanj, kot so osamlje
nost, težave pri vključevanju v družbo, želja po ugajanju in posledično skrivanje
drugačnosti, nepovezanost in hladni odnosi v družini, prepuščenost samemu sebi,
nepristnost ljubezenskega odnosa ipd.15
Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi o zgodnji nosečnosti ter
duševnih in telesnih posledicah za mlado, še nesamostojno osebo, ki v takšni
situaciji potrebuje podporo in pomoč kompetentnih odraslih.

ZELO DOBRO
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FRANČIČ, FRANJO: LET
LJUBLJANA: ALBA 2000, 2014. (PIŠEMO, RIŠEMO, BEREMO SLOVENSKO)

Avtor je doslej izdal že preko trideset literarnih del. Tako kot dela za odrasle so tudi
dela, namenjena otrokom in mladini, odkrita, neposredna in upodabljajo realno
življenje brez olepševanja. Tudi njegovo zadnje delo za mladino Let govori o temah, ki
so še vedno obrobne in velikokrat zamolčane. V povesti spremljamo kruto življenje
mladega fanta, pahnjenega v situacije, ki jih ne more več nadzorovati. Ob nenehni
menjavi šol na koncu pristane v prevzgojnem zavodu, se samopoškoduje, ob tem
pa se počuti vedno bolj odtujenega od sveta in ljudi. Vendar se kljub močnemu
občutku, da je nerazumljen in neljubljen, zgodba na koncu srečno izteče.16
Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi o težavah odraščanja ter iskanju
lastne identitete, pri katerem je tudi strokovna pomoč odrasle osebe (psihotera
pevta) več kot dobrodošla.
15 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Klicarji zvezd, 2005, str. 61.
16 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Človeknejezise, 2015, str. 71, 145.
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GARDEN, NANCY: PISMO

ZA ANNIE

PREV. DUŠANKA ZABUKOVEC. ILUSTR. LUČKA PAVARE. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1996

Pretanjeno in z veliko senzibilnostjo napisan crossover roman, ki odlično lite
rarizira temo istospolne ljubezni. Avtorica mestoma uporablja tudi pisemsko formo, s katero ji uspe še bolj pronicljivo, celo poetično, prikazati čustvovanje dveh
deklet, Lize in Annie, katerih prijateljstvo počasi zori v nekaj več, v ljubezen, ne
glede na reakcije njune okolice (staršev, prijateljev, šolskega okolja …). Tema je bila v
mladinski književnosti dolgo tabuizirana. Glede na iskreno in odkrito ubeseditev
ter poglobljen pogled v psihologijo književnih oseb lahko roman uvrstimo med
najboljše primerke tovrstnih problemskih del, ki so tudi odlična literatura, ne zgolj
delo, katerega namen je zgolj »šokirati«.

LITERATURA
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Knjiga obravnava tematiko istospolne usmerjenosti in je za mlade in odrasle
(starše in strokovne delavce) odlična literatura, če želijo o tem izvedeti nekoliko
več. Velja opozoriti tudi na kakovostno spremno besedo filozofinje Metke Cotič
»Ali je lahko ljubezen nekaj slabega?«, ki je nepogrešljiv del knjige.

GREEN, JOHN: KRIVE

SO ZVEZDE

PREV. BOŠTJAN GORENC. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2013. (ODISEJ)

Uspešnica Krive so zvezde se je kmalu po izidu povzpela na prva mesta najbolj
prodajanih romanov, zgodbo pa so tudi že prelili na filmsko platno, kjer je prav
tako požela vse pohvale. Roman je pretresljiva pripoved o dveh najstnikih, ki ju
združi bolezen. Glavna junaka sta Hazel in Gus, ki bolehata za neozdravljivo obliko raka. Ko se spoznata, je njun svet prepoln bolnišnic, medicinskih sester in
novih oblik zdravljenja, kar zamenja svet smeha, upanja, pustolovščin in predvsem iskrene ljubezni, za katero sta mislila, da je ne bosta nikoli izkusila. Četudi
je zgodba pretresljiva in čustvena, uspe avtorju najti smisel za humor, neposrednost in nagajivost. Tragična zgodba ni patetična, si ne zatiska oči pred kruto
resničnostjo in problematike ne skuša olepševati na noben način. Prav zato skozi
branje doživljamo močne in silovite občutke, ki nas silijo k razmišljanju o lastnem
življenju, ljubezni in umrljivosti.17
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Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi, ki se znajdejo v najtežjih
življenjskih preizkušnjah, ko se soočajo z neozdravljivo boleznijo. Koliko v

17 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ¿60:40?, 2014, str. 59, 133–134.
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takšnih primerih pomeni strokovna zdravstvena pomoč kot tudi ustrezna
podpora najbližjih, družine in prijateljev. Spremno besedo je napisala dr. Berta
Jereb, onkologinja.
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HEARN, JULIE: ČUDAK ROWAN
PREV. ALENKA MODER SAJE. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2012

Duševna bolezen najstnika ter zdravljenje v psihiatrični bolnišnici z nepreizkušenimi
in nevarnimi elektrošoki je problemska tema te pripovedi. Čas druge svetovne voj
ne ter bolnišnične razmere so glede na zgodovinska dejstva prikazani nekoliko idealizirano, vendar se je treba zavedati, da gre za fikcijo, ne pa za dokumentarni roman. V vojnem času ni normalnosti za nikogar, posameznik ni več pomemben, šteje
le končni rezultat, ki vpliva na večino. Prav zato je psihiatrična bolnišnica s skrbnim
zdravnikom, usmerjenim v zdravljenje posameznika, obeh mladostnikov Rowana
in Dorothee, dokaz, da je v svetu norosti mogoče odrasti in se vrniti v realnost.
Preplet »realne« zgodbe z znanimi pravljičnimi ali domišljijskimi motivi sodi med
presežke, ki zgodbo, temelječo na etičnih dilemah, povzdigne v umetniško delo.18
Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi o duševnih boleznih in ustrezni
strokovni pomoči, ki je za zdravljenje nujna. Pri pripravi na pogovor z mladimi
priporočamo tudi branje spremne besede dr. Vita Flakerja, psihologa, ki deluje
na področju socialnega dela.
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INGOLIČ, ANTON: GIMNAZIJKA
ILUSTR. MELITA VOVK. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1983

Klasični mladostniški roman, ki se je že dolgo nazaj uvrstil v kanon slovenske
mladinske književnosti, velja za prvi pravi slovenski mladinski problemski roman,
ki se pogumno spopade z mladostniško nosečnostjo. Avtorju je uspelo izrisati še
danes prepričljiv psihološki profil gimnazijke Jelke, njenih duševnih stanj, vse
od začetnih dvomov o nehoteni in mnogo prezgodnji nosečnosti, prek končnega
spoznanja, da je nosečnost realnost, pa vse do poroda v tujini, njenega pogumnega
sprejetja otroka in vrnitve domov. Delo je freska razmer in življenja tistega časa,
konca 60. let 20. stoletja, družbe, družine in šole; ti Jelki niso bili niti malo v pomoč
pri velikem bremenu, ki ga je morala nositi sama. Nedvomno pa je roman še vedno
zimzelen, saj imamo takšne Jelke tudi v današnjem času.
Knjiga ponuja priložnost za pogovore z mladimi o tematiki spolnosti,
mladostniške nosečnosti in njenih posledic (stiske, odgovornost …). Za pogovor
je lahko zanimiva tudi primerjava, kaj se je v naši družbi spremenilo v obravnavi
te tematike v več kot tridesetih letih od izida romana.

ZELO DOBRO
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HILL, DAVID:

DUET

PREV. METKA OSREDKAR. DOB PRI DOMŽALAH: MIŠ, 2009

Prezgodnja najstniška nosečnost je bila v slovenski literaturi prvič obravnavana
v romanu Gimnazijka Antona Ingoliča leta 1967. Novozelandski avtor David Hill
jo v tem delu prikaže zelo tenkočutno in prepričljivo. V romanu je »slišati« veliko glasbe, saj petnajstletni Kallum pride na avdicijo k mladinskemu orkestru,
18 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Ekvilibristika branja, 2013, str. 95.
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ki potrebuje kitarista. Tam se zagleda v flavtistko Paige in med igranjem se med
njima razplamti ljubezen … Pisatelj je razumevajoče na strani najstnikov, ki jih
prikaže kot ranljive in pogumne.19

LITERATURA
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Knjiga ponuja priložnost za pogovore z mladimi o tematiki spolnosti,
mladostniške nosečnosti in njenih posledic (stiske, odgovornost …).

JÄGERFELD, JENNY: TU

LEŽIM IN KRVAVIM

PREV. DANNI STRAŽAR. DOB PRI DOMŽALAH: MIŠ, 2014. (ZORENJA +)

Izhodiščna in v naslov romana strnjena situacija, v kateri si sedemnajstletna Maja
pri uri kiparjenja v šoli z električno žago odreže del palca, bralca sprva »zavede«, saj
daje misliti, da bo roman posvečen problematiki samopoškodovanja, sčasoma pa se
razjasni, da ima začetni motiv (pa tudi naslov) drug, simbolni pomen. Majina fizična
(in nenamerna) poškodba ni nič v primerjavi z njeno resnično, precej globljo in
celovitejšo bolečino, ki daleč presega tudi običajne (ljubezenske) najstniške težave, saj
izvira iz nenavadnega odnosa s (čustveno) odmaknjeno in odtujeno mamo. Tudi razkrivanja boleče družinske skrivnosti, ki vodi do soočenja s stigmo avtistične motnje,
se to nenavadno in inteligentno dekle loti samosvoje, s polno mero (samo)ironičnega
humorja, razuma, mladostniške vitalnosti, pa tudi že čisto odrasle samostojnosti.20
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Knjiga je dobro izhodišče za pogovore z mladimi o Aspergerjevem sindromu in
avtistični motnji v družini. Ob knjigi se lahko pogovarjamo, kako je z odnosi v
takšnih družinah, kdo lahko pomaga in na kakšen način …

MARCHETTA, MELINA: REŠEVANJE

FRANCESCE

PREV. DANICA MAJER LEBAN. DOB PRI DOMŽALAH: MIŠ, 2007

V ospredju romana je soočanje šestnajstletne Francesce z materino depresijo.
Energična in (pre)skrbna mati naenkrat ostane v postelji, povsem pasivna in
čustveno zlomljena. Družini umanjka samoumevna podpora, tako da se oče in oba
otroka počutijo povsem izgubljene. Francesca je prisiljena v samostojno soočanje s
situacijo, ki jo še zaostrita prva zaljubljenost in iskanje lastnega mesta na novi šoli,
kjer prevladujejo dečki in kamor se je vpisala na materino željo. Zgodba, postavljena je v specifično okolje italijanske družine v Avstraliji, pritegne s tenkočutnim pri-
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19 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Ozvezdje knjiga, 2010, str. 120.
20 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Človeknejezise, 2015, str. 73, 146.
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kazom izjemno tesnih, pa vendarle prav zato občutljivih odnosov med družinskim
člani, predvsem med materjo in hčerko.21
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o duševnih motnjah (depresiji) in
njihovem vplivu na družinske člane. Izpostavlja pomen strokovne pomoči, ki je
v takih primerih nujna.

!

MI, OTROCI S POSTAJE ZOO
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PRIP. CHRISTIANE FELSCHERINOW. PRIPR. PO MAGNETOFONSKIH ZAP. KAIJA HERMANNA. PRIPR.
PO MAGNETOFONSKIH ZAP. HORSTA RIECKA. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2005

Zgodba takrat petnajstletne Christiane Felscherinow je leta 1978 izhajala v
nemškem tedniku Stern, kasneje pa je bila izdana v knjižni obliki, po njej je posnet
tudi celovečerni film. Je ena najbolj pretresljivih in srhljivih izpovedi dekleta, ki se
znajde v trpljenju zaradi odvisnosti od drog, v primežu prostitucije in kriminala ter
ne nazadnje muk odvajanja, ki jih mora kot najstnica prestajati na poti k novemu,
človeka vrednemu življenju. Spremno besedo Droge, mladi in današnji čas je napisala psihiatrinja dr. Martina Tomori.
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o uničujočem vplivu mamil na
telesni, duševni in socialni razvoj mladostnika.

MINNE, BRIGITTE: PRIPOVED
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V MAMINI GLAVI

O GOSPE VEVERICI IN OSTALIH ŽIVALIH

PREV. IRENA HRAST. ILUSTR. MARJA MEIJER. LJUBLJANA: OZARA SLOVENIJA, 2008

Deklica Jantar pripoveduje o duševnem stanju svoje mame, ki počasi načenja
stabilnost vseh družinskih članov: očeta, ki mora zaradi ženine duševne bolezni
krmariti med delom in družino, malega bratca, ki ga kaotično stanje plaši. Pogumna in odgovorna Jantar prevzame nase skrb za mlajšega bratca in gospodinjstvo,
ob tem pa se bori še zase in za svoje sanje: za vstop v fantovsko nogometno ekipo. Družinska situacija se tako zaostri, da je mama končno le prisiljena sprejeti
strokovno pomoč. Čeprav je v spremni besedi zapisano, da je besedilo namenjeno
»otrokom staršev, ki se soočajo z duševnimi motnjami«, pa je kratka pripoved o
pogumni Jantar predvsem zelo svetla knjiga o zvestobi sebi in drugim.22
21 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Polet nad črtasto pižamo, 2007, str. 87.
22 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Pogled na drugo stran, 2009, str. 105–106.
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LITERATURA

Knjiga je lahko izhodišče za pogovor z mladimi o duševnih motnjah, o stis
kah mladih, ki se soočajo z osebami z duševnimi motnjami v družini ali bližnji
okolici. Strokovnim delavcem in staršem priporočamo tudi spremno besedo psi
hologinje dr. Sane Čoderl.

MURAIL, MARIE AUDE: SIMPL
PREV. MOJCA MEDVEDŠEK. DOB PRI DOMŽALAH: MIŠ, 2013

Problemski mladostniški roman uveljavljene francoske mladinske pisateljice je že
kmalu po izidu vzbudil pozornost strokovne javnosti in bil tudi nagrajen z uglednimi nagradami (Prix SNCF du Livre de Jeunesse in celo nemško nagrado Deu
tcher Jugendliteraturpreiss). Roman je izjemen v ubesedovanju tematike motnje
v duševnem razvoju, ki jo okolje zelo težko sprejema, sploh v svetu »normalnosti«.
Po mamini smrti si Simplov oče uredi novo življenje z novo partnerico in novim
otrokom, Simpla pa namesti v psihiatrični bolnišnici. Življenje tako za 22-letnega, duševno manj razvitega Simpla, ki svet dojema na ravni triletnega otroka, ni
preprosto (simpl). K sreči premore veliko naklonjenost mlajšega brata Klebra, še
gimnazijca, ki več kot odgovorno prevzame skrb zase in brata na svoja ramena.
Ko Kleber najde oglas, da štirje študentje iščejo dva sostanovalca, se s Simplom
in njegovim plišastim zajcem Zajkom odpravita na ogled. Selitev zanju in za so
stanovalce pomeni veliko spremembo, saj si nihče od njih ne predstavlja, kaj pomeni življenje z zaostalim fantom in njegovim zajcem Zajkom. Klebru je v veliko
pomoč solidarnost študentov, pri katerih se naselita.23
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Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o motnjah v duševnem razvoju in
njihovem sprejemanju.

PRESSLER, MIRJAM: GRENKA

ČOKOLADA

PREV. KATJA KOŠIR. MARIBOR: OBZORJA, 1999

Eva je debelo dekle, občutljivo in nesamozavestno, svoje strahove in bojazni rešuje
s kompulzivnim prenajedanjem, zato se zapira med štiri stene in nima pravih prijateljev. Nekega dne spozna Mihaela, fanta iz velike, preproste družine, v kateri zunanji videz ni tako zelo pomemben in tudi iz debelosti ne delajo velike tragedije. Eva
in Mihael postaneta par, Eva pa počasi razširja prostor svoje svobode, samozavesti
in samostojnosti tako znotraj družine kot šolskega okolja. Odloči se, da bo začela
živeti drugače, tudi glede prehrane, a da bo najprej sprejela sebe takšno, kot je.
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Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o motnjah prehranjevanja, o nji
hovem obvladovanju ter o lastni samopodobi.

PRVIČ
URED. KEITH GRAY. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2014. (ODISEJ)

Zbirka desetih kratkih zgodb osmih vrhunskih britanskih in dveh slovenskih avtorjev (Goran Vojnović in Suzana Tratnik) z desetih različnih vidikov prikaže tisti
prvič, izgubo nedolžnosti in prestop iz neseksualnega v seksualni svet, kar pogosto
ni tudi prestop iz otroškega v svet odraslih. V odraslem svetu naj bi bila spolnost
nekaj vsakdanjega, zato naj bi se o njej odprto pogovarjali, a če že v odraslem svetu
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23 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ¿60:40?, 2014, str. 62, 136.
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temu ni tako, je sproščenih, informativnih ter kakovostnih pogovorov na to temo še
manj med mladimi. Jasno je razvidno, da so tako britanski kot slovenski uredniki
besedila zbrali s tehtnim premislekom, da predstavijo tako sedanjost kot razmere v
preteklosti, da spregovorijo enakovredno tako homoseksualci kot lezbijke, da s svojimi izkušnjami pridejo do besede različne generacije ter različne kulture. Besedila
na prefinjen način obravnavajo tudi predsodke in stereotipne predstave ter njihove
vplive na obnašanje mladostnikov, ki so danes morda bolj kot kadarkoli prej pod
vtisom in pritiskom javnosti. Knjiga, ki jo odlikujeta tudi dve spremni besedi (dr.
Martina Tomori Žmuc, otroška in mladinska psihiatrinja, ter Irena Lukan Matko, socialna delavka in družinska izkustvena terapevtka), bi bila lahko v zadnjih razredih
osnovne šole ter v srednjih šolah obvezno branje pri vseh predmetih.24
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o njihovem pogledu na spolnost
ter o različnih prvih spolnih izkušnjah v različnih kulturah in skozi različne
generacije. Pri pripravi pogovora z mladimi priporočamo branje spremnih besed.
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TRATNIK, SUZANA: IME

MI JE DAMJAN

LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2014. (ODISEJ)

Mladostniški roman Ime mi je Damjan avtorice Suzane Tratnik je polnokrvno lite
rarno delo o iskanju spolne in družbene identitete mladostnika, primerno razvojni
stopnji srednješolcev. Damjanov svet se vrti okrog družinskih sporov, socialnih služb
in psihologov. Damjana namreč čisto nihče ne razume: ne starši, ne punca, niti prijatelji. V svoji osamljenosti se zato zateka k omami in se nezavedno upira ljudem, ki
pritiskajo nanj s svojimi pričakovanji ter ga silijo, da bi postal nekaj, kar ni. Ampak
Damjan ne more in noče popustiti. Čeprav je to izjemno težko, se mora boriti proti
predsodkom družbe, v kateri odrašča. Damjan mora poiskati svojo pot. Govorimo o
romanu, ki zrcali problematiko slehernega mladostnika, zlasti v iskanju identitete v
ožjem in širšem okolju. Delo je prvič izšlo leta 2001 pri založbi ŠKUC v zbirki Lambda
in je poželo močne medijske in kritiške odzive. Suzana Tratnik je prepoznavna slovenska pisateljica, ki je za svoje literarno delo prejela tudi nagrado Prešernovega sklada.25
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o različnih spolnih identitetah in o is
kanju ter uveljavljanju drugačnosti, ki je družba ne sprejema zlahka. Pri izhodiščih
za pogovor bo v pomoč tudi spremna beseda sociologa dr. Romana Kuharja.
24 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Človeknejezise, 2015, str. 75, 149.
25 Iz anotacije gradiva JAK za projekt Rastem s knjigo 2014/2015.
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TAMARO, SUSANNA: SRCE

IZ ŠPEHA

PREV. JOŽE STABEJ. ILUSTR. TONY ROSS. LJUBLJANA: MLADIKA, 1995

Miha je debel otrok z odsotnim očetom in ambiciozno mamo, ki na vsak način želi,
da bi shujšal in postal takšen, kot so drugi otroci. Fant je v glavnem prepuščen sam
sebi in svojemu najboljšemu prijatelju hladilniku – Hladu, ki ga nekega dne pov
zdigne v viteški red in mu nadene ime Srce iz Špeha, marki Pudinški in Krofovski.
Ko postane vitez, se obveže, da bo opravil junaško dejanje. A junaško za malega
Miho je zlasti izpolnjevanje pričakovanj, ki jih imajo odrasli, zlasti njegova mama.
Da bi shujšal, ga strpa v Preklov zavod, a fant pobegne k babici, ki ga edina podpira
in mu peče slastne prigrizke. Med potjo sreča gospoda Kakkolena, ki mu ponudi
možnost, da se dokaže kot vitez. Shujšan in popolnoma spremenjen se Miha vrne
k mami, ki ga išče, saj se zave, da mu ni nudila dovolj ljubezni.

LITERATURA

+10

DEBELOST
DEČKI
DRUGAČNOST
OSAMLJENOST

Knjiga je lahko izhodišče za pogovore o stiskah in samopodobi mladostnikov,
ki se soočajo z motnjami hranjenja. Ponuja razmislek o zdravem življenjskem
slogu, pomenu gibanja in zdravega načina prehranjevanja.

VPRAŠAJ ALICO
PREV. LILI POTPARA. LJUBLJANA: MODRIJAN, 2014

Roman je v ZDA izšel leta 1971. Pozneje se je izkazalo, da ne gre za pristne dnevniške
zapise anonimne petnajstletnice, pač pa je avtorica psihoterapevtka Beatrice
Sparks, ki je sprva trdila, da je le urednica knjige. Ime glavne junakinje je izposojeno iz zgodbe Alica v čudežni deželi in se menda nanaša na trenutek, ko Alica poje
piškot, zaradi katerega zraste v pravega velikana. Pretresljiva zgodba je – na žalost
– še danes aktualna in prepričljiva; ima več zapletov in razpletov, in ko že mislimo,
da se je junakinji končno uspelo upreti mamilom, se jim znova preda in vsakič se
pogrezne še globlje. Najbolj pretresljivo pa je, da ji okolica in vrstniki, ki se predajajo mamilom, ne dovolijo, da bi se jih rešila. V tem je zgodba tudi »poučno« branje,
ki mladino opozarja na nevarnosti mamil, starše pa skuša vpeljati v miselni in
čustveni svet njihovih otrok.26

+13

ZELO DOBRO

!

MAMILA
MLADOSTNIKI
ODVISNOSTI
SMRT

Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o odvisnosti od drog, telesnem,
duševnem in socialnem propadanju zaradi njihovega pogubnega vpliva na razvoj
mladega človeka ter o naporu, ki je potreben, da se mladostnik reši odvisnosti.

26 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Človeknejezise, 2015, str. 76, 151.
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+15

ISKANJE SPOLNE
IDENTITETE
ODRAŠČANJE
ODTUJENOST
SAMOPODOBA

VIDMAR, JANJA: FANTJE

IZ GLINE

LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2005

Avtorica v problemskem romanu obravnava tematiko drugačne spolne usmerje
nosti – homoseksualnosti. Skozi pripoved poslušamo dva glasova, dva pripovedovalca, ki razmišljata o sebi in svojem odnosu do drugih in drugačnih, Ajka in Malega.
Ajka oče vzgaja v mačističnem duhu, a fant je kljub zunanjemu videzu grobosti,
superiornosti in moči v sebi razklan in zelo negotov. Drža »pravega moškega«
je le krinka, s katero prikriva svojo resnično naravo. Njegovo pravo nasprotje je
Mali, občutljiv najstnik, ki iskreno podpira prijatelja, homoseksualno usmerjenega
Roka, ki se nesrečno zaljubi in naredi samomor. Knjiga drži ogledalo tudi tistim
odraslim, ki ne zmorejo odreagirati na stiske sodobnega najstnika in na iskanje
njegove spolne identitete.
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o iskanju spolne identitete.

+15

ISKANJE SPOLNE
IDENTITETE
DRUGAČNOST
MLADOSTNIKI
SAMOPODOBA

WALKER, KATE: PETER
PREV. MARTA PIRNAR. LJUBLJANA: ŠKUC, 2007

Eden najvidnejših romanov za mlade z gejevsko tematiko navdušuje z odkrito
zgodbo o raziskovanju spolne identitete. Slednje je za petnajstletnega naslovnega
junaka, zavezanega fotografiji in motorjem, skoraj nemogoče, saj sta njegovemu
čutenju nenaklonjena tako družina kot druščina motoriziranih »prijateljev«, ki
jih veže kult mačizma in grobosti. Peter začne o vprašanjih, ki ga glodajo, pogumneje razmišljati šele, ko se pojavi David. Domala sanjski lik, starejši fant, študent,
je izrazito prijazen in čuteč, vedno brezhibno oblečen, vrh tega pa še hudo spreten ljubiteljski mehanik. Ob Petrovih notranjih viharjih, ki jih sproža trenje med
navdušenjem nad homoseksualno usmerjenim Davidom in privzgojenimi predsodki o gejih, pride do izraza avtoričina izvrstna karakterizacija likov.27
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o iskanju spolne identitete in
drugače spolno usmerjenih.

+13

DRUŽINA
MLADOSTNIKI
NOSEČNOST

ZORMAN, IVO: V

SEDEMNAJSTEM

LJUBLJANA: DZS, 2005

Danes že klasičen mladostniški problemski roman, ki se je uvrstil v železni re
pertoar slovenske mladinske književnosti. Doživel je že veliko ponatisov in izdaj,
kar dokazuje njegovo živost in prisotnost v zorenju številnih generacij slovenskih
mladih bralcev. Z ubeseditvijo najstniške nosečnosti in njene prekinitve (abortusa) je že ob svojem nastanku veljal za svežega, pogumnega in drznega. Roman
je zasnovan kot samogovor mladostnice Špele v bolnišnici, kjer okreva, ki se mu
občasno pridruži kak dialog (npr. del terapije z zdravnikom). Tak pripovedni postopek pisatelju omogoča subjektivno in čustveno nabito pripoved mladostnice, ki
jo zaznamuje tudi mladostniški sleng njene generacije. Delo je prepričljiv prikaz
zorenja, iskanja identitete mlade generacije, zgodba o bolečini odraščanja, o osamljenosti, nerazumevanju doma in v šoli, iskanju naklonjenosti, ljubezni.
Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o odraščanju in dozorevanju, o
najstniški nosečnosti in prekinitvi nosečnosti, splavu ter iskanju lastne identitete.
27 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Polet nad črtasto pižamo, 2008, str. 91.
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VIDMAR, JANJA: DEBELUŠKA
LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 1999

Roman je pretresljiva psihološka študija osnovnošolke Urše, ki v svojem razkošnem
domu ne najde ljubezni in potrditve. Oče, znani pisatelj, se ne zmeni za hčerko,
mati, nekdanja manekenka, pa je hladna in tiranska ženska. Hoče, da bi tudi njena
hči postala slavna manekenka. Urši predpisuje shujševalne diete, nadzira njeno
telesno težo in se posmehuje njeni postavi. Urša trpi, strada, se prenajeda, bruha.
Ujeta je v peklenski krog anoreksije in njeno življenje je ogroženo.

LITERATURA

+13

MOTNJE HRANJENJA
MLADOSTNIKI
SLAVA
ZLORABE

Knjiga ponuja izhodišče za pogovor z mladimi o motnjah hranjenja in o osebnih
ter družbenih okoliščinah, zaradi katerih nastanejo.

POUČNE KNJIGE:
BOULARD, DENIS:

ODISEJA ŽIVLJENJA: PRIPOVED ZA OTROKE IN BODOČE STARŠE
PREV. ANA MARIJA TOMAN. FOTOGR. MAC GUFF LIGNE. RADOVLJICA: DIDAKTA, 2010

Navdušujoče besedilo opisuje devet mesecev dolgo in razburljivo pot, po kateri
pridemo na svet, nič manj razburljive in zgovorne pa niso fotografije, ki sprem
ljajo najprej pot spermija do srečanja z jajčecem in potem rast male osebice do trenutka, ko prikuka med nas. Besedilo ves čas spremljajo slovarčki manj znanih ali
pomembnih pojmov.28

DUŠA, IRENA; LUNAČEK, IZAR T.: SEKSIKON
ILUSTR. IZAR T. LUNAČEK. LJUBLJANA: CANKARJEVA ZALOŽBA, 2011

Priročnik na preprost in nazoren, pa tudi na iskren in zabaven način razlaga »vse
o seksu«, s fiziološkega, psihološkega in celo s sociološkega in medicinskega vidika,
predvsem na način, ki zanima mlade. Dotakne se vsega, od začetne privlačnosti in
razlik med spoloma, primarnih in sekundarnih spolnih znakov ... do (ne)zaželene
nosečnosti in drugih posledic spolne prakse, pa tudi spolnih zlorab in drugih od-
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NOSEČNOST
ROJSTVO
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SPOLNA VZGOJA
HUMOR

28 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Geneze – poti v bistroumne nesmisle, 2011, str. 136.
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klonov. Teme so ponazorjene z duhovitimi ilustracijami in stripi. Besedilo je tudi
sicer oblikovano na mladim všečen način. Spolnost je prikazana kot življenjsko
nujna in predvsem daleč od vsakršnih tabujev, prav zato priročnik ni dobrodošel le
za mlade, ampak tudi starše in druge vzgojitelje.29
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MAMILA
MLADOSTNIKI
ODVISNOSTI
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MLADOSTNIKI,
PUBERTETA,
SPOLNOST

MUCK, DESA: BLAZNO

RESNO ZADETI

ILUSTR. MATEJ DE CECCO. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2011

Knjiga je dopolnjena in posodobljena izdaja Knjige o vsem, kar je dobro vedeti o
zasvojenosti iz nekdaj uspešne serije Blazno resno o ... (Mladinska knjiga, 1996).
Avtorica je opisala le večino zasvojenosti, ki bi odraščajoče mlade lahko ranile
in jih odtujile od ljudi, ki jih imajo radi oz. si želijo njihove ljubezni. S svojo prepoznavno duhovitostjo in toplino pa mladim priporoča dejavnosti, ki osrečujejo,
npr. ustvarjalnost, šport, prijateljstvo, ljubezen idr. Na koncu knjige sta nabor strokovne literature in leposlovja za nadaljnje branje o odvisnostih, ki ga je pripravila
Ida Mlakar, ter strokovna spremna beseda Mateje Okanović iz Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog na Psihiatrični kliniki v Ljubljani.30

MUCK, DESA: BLAZNO

RESNO O SEKSU

ILUSTR. MATEJ DE CECCO. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2010

Knjiga obravnava »večni« problem odraščajoče mladine – problem spolnosti. S
pozitivno naravnanim in humornim pristopom pisateljica spretno krmari med
vzgojnostjo in uporništvom, kar je še posebej privlačno in dobrodošlo. Knjiga je
priročnik z neštetimi nasveti o različnih problemih v zvezi s spolnostjo, hkrati pa
se bere tudi kot privlačna zgodba. Na koncu večine knjig iz te zbirke je nekaj koristnih naslovov, kamor se mladi v stiski (npr. pri spolnosti) lahko obrnejo, na hrbtni
strani knjig pa so simpatična vabila k branju.31

29 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Algoritem arene, 2012, str. 119.
30 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Algoritem arene, 2012, str. 118.
31 Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, Geneze – poti v bistroumne nesmisle, 2011, str. 137.
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ŠPELA FRLIC

Z LJUDSKIMI ZGODBAMI O ZDRAVJU

P

ripovedovanje zgodb velja za eno najstarejših umetnosti. Ljudske zgodbe so prek dolge verige pripovedovalcev, zapisovalcev in prirejevalcev
(vsak je kaj spremenil, kaj dodal, kaj odvzel) prišle do nas in danes predstavljajo enega največjih svetovnih literarnih korpusov. Zanimanje zanje je v različnih zgodovinskih dobah raslo in upadalo, nikoli pa ni zares pojenjalo. S svojo motivno raznolikostjo in sporočilnostjo se namreč zmorejo še vedno
in zmeraj znova dotakniti najgloblje človeškega v nas. Pravljice veljajo za priljub
ljeno čtivo za otroke, v splošno zavest pa se spet vrača tudi zavedanje, da so si jih
prvotno pripovedovali odrasli ljudje ter da upovedujejo vsebine, ki na svojstven
način še posebej nagovarjajo odraslega poslušalca ali bralca. 1
Pričujoči prispevek želi na kratko predstaviti, kako je mogoče s pripovedovan
jem in ljudskimi zgodbami obravnavati izbrane teme, spodbujati ustvarjalnost
otrok in mladostnikov ter jih podpreti pri reševanju njihovih težav, v drugem
delu pa predlaga nekaj ljudskih zgodb, ki se še posebej dotikajo osrednjih tem
tega zbornika.

1
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Pripovedovanje otrokom ima sicer tudi v našem prostoru že dolgo tradicijo (npr. s pravljičnimi urami v splošnih knjižnicah), iz leta v leto pa je več tudi pripovedovalskih dogodkov ali festivalov, namenjenih odraslim. Pripovedovalski festival Pravljice danes, ki ga vodi Anja Štefan in ki je osrednji
pripovedovalski dogodek v Sloveniji, se je, v začetku sicer namenjen le otroški publiki, prvič zgodil
leta 1994. Od takrat vsako leto spomladi poteka v Cankarjevem domu. Mariborska pravljična šola
je priredila prvi večer za odrasle leta 1998. V Izoli od leta 2010 pozimi poteka Primorski pravljični
festival. Od leta 2012 prirejajo v Motniku Križnikov pravljični festival. Od leta 2009 v Ljubljani
deluje Pripovedovalski Variete in s pripovedovanji gostuje po vsej Sloveniji.
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LJUDSKE ZGODBE

ZAKAJ PRIPOVEDOVATI – VSI SMO PRIPOVEDOVALCI LASTNEGA ŽIVLJENJA
Pripovedovanje zgodb je za človeško raso tako naravno in samo po sebi umevno
kot dihanje, pravi Niles. 2 Preko zgodb so se v arhaičnih ljudskih kulturah socializirali, utemeljevali družbena pravila in kazen za tiste, ki so jih kršili, zgodbe so pojasnjevale strašljive pojave, spremljale rituale in pogosto imele status svetega. Pripovedovanje zgodb je bilo pred industrijsko revolucijo temeljni način zabave, pa
tudi izobraževanja, vzgajanja, posredovanja kulturnih in osebnih izkušenj. Danes
se nam mogoče zdi, da so pripovedovalci (npr. tisti, ki so pripovedovali ob ognju
ali med zimskimi kmečkimi opravili) že pomrli, ali da je pripovedovanje nekaj, s
čimer se ukvarjajo za oder šolani ljudje. A v resnici vsi, morda ne da bi se sploh zavedali, neprestano pripovedujemo. Pripovedujemo šale in zabavne dogodivščine,
pripovedujemo o svojih izkušnjah, mislih, čustvih, o vseh pomembnih stvareh,
ki jih želimo deliti s soljudmi. Ko pripovedujemo o sebi, na videz nepovezane informacije urejamo v smiselno zgodbo; s tem jim podelimo smisel ter jih, in s tem
sebe, bolje razumemo. Z razvijanjem veščin pripovedovanja preko preprostih in
zabavnih vaj krepimo občutek skupnosti, samozavest, jezikovno gibčnost, artikuliranost, ustvarjalnost. Torej veščine in znanja, ki nam vsem pridejo zelo prav
pri izzivih poklicnega in zasebnega življenja. 3 Pri delu z mlajšimi otroki nam je za
začetek lahko v pomoč knjiga Giannija Rodarija Srečanje z domišljijo (Mladinska
knjiga, 1996), pri delu z osnovnošolci in srednješolci pa, žal v slovenščino neprevedeni, a v slovenskih knjižnicah dosegljivi knjigi dr. Jacka Zipesa: Speaking Out:
Storytelling and Creative Drama for Children (2004) in Creative Storytelling (1995),
v katerih opisuje svoje metode in izkušnje z delom z otroki in mladostniki. Tako
Rodari kot Zipes govorita o uporabi različnih domišljijskih metod, ki osvobodijo
misli otrok ali mladostnikov in jih spodbudijo. Dr. Zipes meni, da se s tem krepi
tudi njihova moč za reševanje vsakodnevnih težav, s sposobnostjo ubesedovanja
pa tudi sposobnost komuniciranja s svetom.
Ljudske zgodbe so zaradi svojih lastnosti zelo primerne za tovrstno delo z otroki
in mladostniki. Kratke4 so in toliko jih je, da vsak lahko najde svojo, ki mu je po
temi in sporočilu blizu. Preden so se ustalile v knjižnih zbirkah, so bile pripovedovane in zato še posebej vabijo, da jih povemo po svoje, z lastnimi besedami in
kot jih sami razumemo, morda dodamo opise likov in dogajalnih krajev, sproti
komentiramo dogajanje. Tudi za obravnavo različnih tem v šolskem procesu so
nam lahko v veliko pomoč. Z njimi lahko spregovorimo o medkulturni raznolikosti (in spet o podobnosti; dve zgodbi, ki sta bili zapisani na različnih celinah
in sta si v načinu življenja, kot ga opisujeta, zelo različni, lahko o univerzalnih
človeških vrednotah, človeški sreči ali materinski ljubezni spregovorita na zelo
podoben način), o predsodkih in stereotipih, tudi o zdravju. Pravljice, ki jih pred
2
3

4

Niles, D. J. (1999). Homo Narrans. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
V tujini je že uveljavljena praksa sodelovanja pripovedovalca in učne ustanove pri izvajanju
tovrstnih dejavnosti v okviru učnega procesa. Dr. Jack Zipes je ob svojem obisku v Sloveniji leta
2011 omenil več tovrstnih projektov. Med drugim je dejal: »Zelo spodbudno se mi zdi, kadar srečam,
kot sem na primer v Vancouvru v Kanadi, žensko, ki vodi gledališče Miscellaneous Productions. Dela
z najstniki, ki so zasvojeni, ki so pustili šolo, z zlorabljenimi najstniki. Pri delu z njimi ji pomagajo
psihiater, socialni delavec in učitelji, ona pa jim pomaga razviti lastno predstavo, s katero potem
nastopajo po vsej Kanadi. Svoje zgodbe pripovedujejo skozi gledališko formo, ona pa jim omogoči, da
dobijo občutek zase, da se zavejo svojih talentov, igralskih in človeških. Pa to ni edina takšna skupina,
v Ameriki sem naletel še na druge, pa tudi v Angliji, na skupine, ki delajo z otroki in jim omogočajo
možnost izraza. Nisem prepričan, da je to nekaj novega, je pa zelo inovativen način pripovedovanja
z uporabo gledališča, plesa in drugih metod za ukvarjanje s težavami, ki jih ti otroci imajo. S tem jim
omogočijo, da izrazijo svoje težave, da jih lahko predelajo.« (Pomen pripovedovanja v šoli in družini,
javni pogovor z dr. Jackom Zipesom, vodila dr. Veronika Rot Gabrovec, Trubarjeva hiša literature,
Ljubljana, 15. 3. 2011, celoten prepis pogovora je bil objavljen v zaključni publikaciji projekta
Zgodbarji producenta KD Pripovedovalski Variete).
Nekatere, sploh čudežne pravljice so lahko tudi zelo obsežne. A za delo z otroki in mladostniki je
smiselno izbrati takšne, ki imajo obvladljivo število oseb in likov.
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lagam v nadaljevanju, so prav tako lahko več kot zgolj izhodišče za pogovor v
razredu. Otroke in mladostnike povabimo, da v manjših skupinah pripravijo
zgodbo, v skupini odgovorijo na vprašanja, kakšni so videti liki, kakšne lastnosti imajo, kako govorijo, na koncu pa svojo interpretacijo zgodbe povedo pred
razredom. Za vajo lahko poskusijo povedati zgodbo s stališča npr. zadovoljnega
mladeniča iz zgodbe O srajci srečnega človeka ali carične, ki se ni nikoli smejala
(obe pravljici navajam v nadaljevanju). Morda bodo presenečeni, kako različno
si predstavljajo stvari, kako jih mogoče različno razumejo. To pa so izvrstna izhodišča za pogovor.
LJUDSKE ZGODBE – KJE JIH ISKATI, KAKO SE JIH LOTITI
Ljudske zgodbe v sebi vedno združujejo osebne značilnosti pripovedovalca, ki je
zgodbo povedal (četudi ne poznamo njegovega imena), ter značilnosti in ideologijo časa in prostora, v katerem so bile povedane ali prirejene in zapisane. Nekateri zapisovalci in prirejevalci so v skladu s svojim razumevanjem vloge ljudskih
zgodb čutili potrebo, da pravljici dodajo jasen vzgojni nauk, ali da jezik upovedovane zgodbe naredijo bolj bogat, celo privzdignjen. Nekatere ljudske zgodbe tudi
ubesedujejo negativne stereotipe, predsodke in ideologije, ki jih ne želimo krepiti z
nekritičnim podajanjem zgodb naprej. A v procesu pripovedovanja ali zgolj kritičnega branja z odpiranjem dialoga z otroki in mladostniki jih lahko relativiziramo,
komentiramo, predrugačimo, prevprašujemo.5
S prebiranjem zgodb se nam izostri občutek za dobro zgodbo. Včasih čutimo, da
je zgodba dobra, a slabo upovedana, včasih nas jezik in slikovite podrobnosti zapeljejo, da pri prvem branju ne opazimo slabo izpeljane zgodbe. Zato nam je lahko
v izziv, da prebrano besedilo vzamemo zgolj za izhodišče in ga za obravnavo v
razredu poskusimo povedati s svojimi besedami. S tem si odpiramo možnosti,
da bo okorno zapisana zgodba lepše tekla ali pa bomo jasneje videli, ali izbrana
zgodba, ko jo oklestimo za potek zgodbe nepomembnih detajlov in jezikovnih
okraskov, še vedno stoji.
Za začetek lahko vzamemo v roke naslednje zbirke ljudskih pravljic: Pravljice
(izbrala Kristina Brenkova, Mladinska knjiga, 2012), Mamka Bršljanka (izbrala in
prevedla Kristina Brenkova; Mladinska knjiga, 1999), Babica pripoveduje (izbrala in prevedla Kristina Brenkova; Mladinska knjiga, 1999), Lonček, kuhaj (izbrala
in prevedla Kristina Brenkova; Mladinska knjiga, 2001) Čudežni mlinček (izbrala
in priredila Anja Štefan, Mladinska Knjiga, 2002), Za devetimi gorami (izbrala in
priredila Anja Štefan, Mladinska Knjiga, 2011), Zverinice iz Rezije (ujel in udomačil
Milko Matičetov, Mladinska knjiga, 2010), Zlate Grimmove pravljice (prevedla Polonca Kovač, Mladinska knjiga, 2012). Starejše osnovnošolce in dijake bodo morda pritegnile zbirke Tisoč in ena noč (Mladinska knjiga, 2010) ter zbirke pravljic
iz knjižne zbirke Veliki pravljičarji: Italijanske pravljice Itala Calvina (Mladinska
knjiga, 1997), Ruske pravljice Aleksandra Nikolajeviča Afanasjeva (Mladinska
knjiga, 2007), perzijske filozofske zgodbe z naslovom Kalila in Dimna (Mladinska knjiga, 1998). V knjižni zbirki Zlata ptica založbe Mladinska knjiga so izšle
številne zbirke ljudskih pravljic iz različnih evropskih in svetovnih pripovednih
tradicij; izbor najlepših pravljic iz zbirk, ki ga je pripravila prva urednica zbirke
Kristina Brenkova, pa je objavljen v knjigah Zlata ptica (Mladinska knjiga, 1995)
in Zlata skledica (Mladinska knjiga, 1980).
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Pravljica, ki npr. govori o odnosih med moškim in žensko, o odnosih staršev do otrok, na način, s
katerim se ne strinjamo in se nam danes zdi zastarel, je prav tako lahko dobro izhodišče za pogovor.
Lahko za vajo poskušamo pravljico povedati na način, kot mi danes razumemo omenjene odnose.
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LJUDSKE PRAVLJICE KOT IZHODIŠČE ZA POGOVOR O ZDRAVJU
Ljudske pravljice (sploh čudežne) o življenju pogosto govorijo s simbolnim jezikom. Osredotočajo se na probleme, ki presegajo določen zgodovinski čas in prostor ter se dotikajo vseživljenjskih vprašanj, kot so ljubezen, osebna sreča, rojstvo
in smrt. Pripovedovalci, ki so zgodbe pripovedovali, so vanje vpletli tudi svoj živ
ljenjski kontekst, podrobnosti, ki pričajo o tem, kako so živeli, kaj so jedli, kako so
se zabavali, kaj jih je skrbelo. Življenje, kot ga slikajo te zgodbe, se seveda v marsičem razlikuje od našega, tudi v odnosu do zdravja. Pri izboru pravljic za pričujoči
prispevek sem tako izhajala iz dveh kriterijev. Po eni strani sem iskala ljudske
zgodbe, ki zelo neposredno spregovorijo o temah, kot sta alkohol in kajenje, po
drugi strani pa sem želela predstaviti (ali vsaj omeniti) tudi tiste, ki se ključnih
tem tega zbornika le bežno dotaknejo in nam lahko služijo kot izhodišče za bolj
splošen pogovor na izbrano temo.
Bogat vir ljudskih pravljic, ki se dotikajo omenjenih tem, predstavlja zbirka Zverinice iz Rezije, v katero je Milko Matičetov uvrstil šestdeset živalskih pravljic iz
Rezije. Živali iz rezijanskih pravljic imajo vse lastnosti ljudi in si tudi življenje
urejajo zelo po človeško. Botrice lisice si zvijajo cigare in prerokujejo iz kart, volk
se vozi na motorju, zajec prepeva nemške pesmi in se za božič na mrtvo napije. V
prispevku posebej omenjam eno pravljico iz zbirke, celotno zbirko pa zelo priporočam v nadaljnje branje.
Ljudske zgodbe evropske pripovedne tradicije pogosto govorijo o času, ko revni
ljudje hrane niso imeli v izobilju in so bili večkrat lačni kot siti. O tem npr. govorijo naslednje pravljice: Bogata in uboga sestra (zbirka Babica pripoveduje), Siromak
in vila (Kristina Brenkova: Pravljice), Piskrček, kuhaj kašo! (Za devetimi gorami),
Janko in Metka, Sladka kaša, Zvezdni tolarji (Zlate Grimmove pravljice) in druge.
Ker je bila hrana tako dragocena, jo pravljica postavlja visoko med življenjske
vrednote (o tem npr. govori pravljica Pšenica, najlepši cvet iz knjige Pravljice), z
deljenjem svojega, čeprav pičlega obroka pa pravljični junaki pokažejo prijateljsko naklonjenost, sočutnost do lačnih.
Omenjene pravljice nam lahko služijo kot izhodišče za pogovor o našem odnosu
do hrane, o tem, kaj pomeni jesti zdravo. Z najmlajšimi se ob njih lahko pogovarjamo, kaj so jedli včasih in kaj jemo danes. Katero hrano, ki je omenjana v pravljicah, tudi danes radi jemo, ker je zdrava (npr. kaša, ki jo kuha čarobni piskrček,
jabolka, ki imajo v pravljicah pogosto simbolni pomen, repo, ki jo iz zemlje v znani
ruski pravljici vlečejo dedek in njegovi prijatelji ...).
Ljudske zgodbe iz različnih pripovednih izročil različno opisujejo lepo in zdra
vo telo. Ob njih lahko spregovorimo o sprejemanju in razumevanju telesnih
sprememb, sprejemanju lastnega zunanjega videza, o samostojni skrbi za telo
in zdravje. V afriških ljudskih zgodbah je debelost npr. znak lepote, zdravja in
blagostanja. Kakšno telo pa velja za lepo in zdravo v zahodnoevropski kulturi?
Kako se je dojemanje lepote in zdravega telesa skozi zgodovino spreminjalo?
Kako se redna telesna dejavnost in zdrava prehrana odražata na našem telesu?
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PETERŠILJČEK, RODIŠKA
JASNA MAJDA: PERŠOLJA V RODIŠKE PRAVCE IN ZGODBE. LJUBLJANA: MLADIKA, 2000
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BOŠTJAN NAPOTNIK (GLAS), MIHA ŠAJINA (GLASBA): PETERŠILJČEK. CD ZA 2 GROŠA FANTAZIJE,
SEDEM PRAVLJIC, PRILOGA REVIJ CICIBAN IN CICIDO, 2004

Živela je grofična, ki je bila strašno fina. Kuhali so ji najboljši kuharji, pa ni bila z
nobeno jedjo zadovoljna, prav vsaki je po njenem mnenju nekaj manjkalo.

ODNOS DO HRANE
IZBIRČNOST
KUHANJE
MAŠČEVANJE

Zato je grof vsakega kuharja plačal, ga nagnal z gradu in poiskal novega. Ko grof
ni več našel nikogar, ki bi hotel kuhati za izbirčno grofico, je naročil svinjskemu
hlapcu, naj skuha juho in naj ne pozabi vanjo zakuhati peteršiljčka. Hlapec je zagrabil grofičinega psa Peteršiljčka in ga skuhal v juhi, potem pa stopil do grofice,
se priklonil in dejal: »Ma da ne boste rekli, da je noter premalo Peteršiljčka. Celega
sem skuhal.« Poslovil se je in odkorakal z gradu.
Interpretacija pravljice, ki je objavljena na CD-ju Za 2 groša fantazije, je med otroki zelo priljubljena. Zabavajo se ob sočnih dialogih v pravljici (npr. »Ali je moje
srčece zadovoljno s frtajčko?« Grofica se je fino namrdnila in iz finih ustec je prišel
fin jokajoč odgovor: »Ne, je bilo preveč soli in premalo peteršiljčka.«) in se morda v
grofičinih odgovorih tudi prepoznajo.
Pravljica govori o izbirčnosti in o našem odnosu do hrane. Zakaj je pomembno,
da jemo raznoliko hrano, četudi nam včasih ne diši? Kaj pomeni imeti obrok? Ali
otroci poznajo jedi, ki jih omenja pravljica, npr. fertalja, močnik?
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CARIČNA NESMEJAVKA, RUSKA
AFANASJEV, ALEKSANDER NIKOLAJEVIČ: RUSKE PRAVLJICE. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2007

»V carskih sobanah, v knežjih dvoranah, v visokem stolpu je živela prelepa carična
Nesmejavka. Kakšno življenje, kakšno lagodje, kakšno razkošje. Vsega je imela, kar
si je duša poželela, a ona se nikoli ni nasmehnila, nikoli smejala, kot da se njeno srce
ne bi ničesar veselilo.« Car obljubi svojo hčer za ženo tistemu, ki jo bo pripravil do
tega, da se bo spet smejala. Z vseh strani prihajajo mladeniči visokega in nizkega
rodu, v palači prirejajo zabavo za zabavo, a carična se ne nasmehne. Na drugi
strani dežele pa je živel hlapec, ki je trdo delal in si je prislužil tri kovance. Na
poti jih razda miši, hrošču in somu. Ko pride do mesta, stopi naravnost do carjeve
palače, tam pa se mu zamegli pred očmi in pade v blato. Prikažejo se živali, ki jim
je razdal svoj zaslužek, in mu pomagajo iz blata. Ko carična z okna palače zagleda
ta prizor, prasne v smeh. Car drži dano besedo in hlapec in carična se poročita.

LJUDSKE ZGODBE
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PRIJATELJSTVO
DUŠEVNO ZDRAVJE

Ta pravljica je jezikovno slabše upovedana, zato še posebej vabi, da jo otrokom in
mladostnikom poskusimo pripovedovati s svojimi besedami. Različica iste zgodbe je pod naslovom Tu! Tu! Prilepi se tu! objavljena v zbirki Italijanske pravljice
Itala Calvina. Slovenska različica, ki je pod naslovom O treh bratih in deklici, ki
se ni nikoli smejala objavljena v zbirki Peklenski boter in druge slovenske pravljice
(Mohorjeva založba, 1972), pa se konča takole: »… Tedaj se prične deklica na vse grlo
smejati, nato pa reče: 'Niso me spravile v smeh tvoje norčije, ne; le moje srce se je
zasmejalo tvojemu ob prvem pogledu. Zato hočem biti tvoja žena.'«
Preko pravljice lahko načnemo tudi pogovor o vprašanjih: Zakaj mislimo, da se
carična ni smejala? Imela je vse, kar si je poželela, zanjo so prirejali zabave, pa
se ni smejala. Kaj je pogrešala? Zakaj je tako pomembno, da imamo v življenju
prijatelje, ki jim lahko zaupamo? Komu se lahko zaupamo? Kje lahko poiščemo
pomoč, kadar smo žalostni? Zakaj je pomembno, da spregovorimo, če smo v teža
vah? Kako sklepamo prijateljstva? Zakaj je pomembno, da svoje težave zaupamo
tudi odraslim osebam? Kako pomembno je sodelovanje?

O SRAJCI SREČNEGA ČLOVEKA, SLOVENSKA
KRISTINA BRENKOVA: PRAVLJICE. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2011

Ta pravljica ima svojo različico v pripovednem izročilu številnih evropskih narodov. Slovenska pravi takole: Kralj je imel devetindevetdeset bolezni, najboljši
zdravniki ga niso mogli ozdraviti. Eden od njih pa pravi: »Če bi se našel človek, ki
ni bil nikoli nezadovoljen, temveč zmeraj z vsem zadovoljen, in če bi kralj oblekel
srajco tega zadovoljnega človeka, bi odšlo od njega vseh devetindevetdeset bolezni
in kralj bi ozdravel.« Po vsem svetu so kraljevi hlapci iskali srečnega človeka. Na
koncu so našli revnega potepuha, ki jim je zatrdil, da je srečen in mu ničesar ne
manjka. Pripeljali so ga pred kralja, a ko bi moral sleči srajco, se je izkazalo, da je
sploh nima.

+7

OSEBNA SREČA
BREZSKRBNOST
BOLEZEN
ZDRAVJE

Razlog, da se je pravljica ohranila v toliko različicah po vsej Evropi, je najbrž tudi,
da zelo neposredno spregovori o tem, kaj človek potrebuje za srečo.
Preko pravljice lahko načnemo pogovore o različnih temah, ki se dotikajo zdrav
ja oz. duševnega zdravja. Zakaj mislimo, da je bil kralj bolan? Ali lahko od skrbi
zbolimo? Kaj pomeni biti srečen? Kaj pomeni biti brezskrben? Kako se telesno
počutimo, kadar nas kaj skrbi? Smo lahko vedno zadovoljni in srečni? Ali si lah
ko sposodimo srečo drugega človeka?
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MESO JEZIKA, KENIJA
PRAVLJICA JE DEL V TISKANI OBLIKI NEOBJAVLJENEGA KORPUSA BESEDIL ODDAJE ZA 2 GROŠA

+10

DRUŽENJE
ZDRAVJE
VESELJE DO ŽIVLJENJA
DUŠEVNA HRANA
ODNOS MED MOŽEM
IN ŽENO

FANTAZIJE 6 , KI JE NA RADIU ŠTUDENT DELOVALA MED LETOMA 2002 IN 2012, ZATO JO V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO V CELOTI. PRAVLJICO JE PREVEDEL PAVEL KOLTAJ.

Neki sultan je z ženo živel v svoji palači, ampak žena je bila nesrečna. Z vsakim
dnem je postajala bolj shirana in ravnodušna. V istem mestu je živel tudi reven
mož, ki je imel zdravo, debelo in srečno ženo. Ko je sultan slišal za to, je poslal po
reveža in ga povprašal, v čem je njegova skrivnost. Revež je dejal: »Zelo preprosto.
Vsak dan jo hranim z mesom jezika.« Sultan je takoj poklical mesarja in mu ukazal, naj proda vse jezike vseh živali, ki jih zakoljejo v mestu, samo njemu, sultanu.
Mesar se je priklonil in odšel. Vsak dan je jezike vseh živali v svoji trgovini poslal
v palačo. Sultanov kuhar je moral te jezike peči in cvreti, pražiti in soliti na vse
možne načine ter pripraviti vse jedi z jezikom, kar jih obstaja. To je morala kraljica jesti, trikrat ali štirikrat na dan – a ni delovalo. Postala je še bolj suhljata in
slabotna. Sultan je zdaj revežu ukazal, naj si zamenjata ženi – s čimer se je revež
nerad strinjal. Vitko kraljico je vzel s sabo domov, svojo ženo pa je poslal v palačo.
Žal je ta tam postajala vse tanjša in tanjša, navzlic dobri hrani, ki ji jo je sultan
nudil. Jasno je bilo, da reveževa žena v palači ne more dobro uspevati.
Revež je, ko se je zvečer vrnil domov, svojo novo (kraljevsko) ženo lepo pozdravil,
ji govoril o stvareh, ki jih je videl, zlasti o smešnih prigodah, potem pa ji je pripovedoval zgodbe, ob katerih je vreščala od smeha. Zatem je vzel svoje brenkalo in
ji pel pesmi, ki jih je znal zelo veliko. Dolgo v noč se je z njo igral in jo zabaval. In
glej! Kraljica je v nekaj tednih postala debela, prelepa na pogled in njena koža je
bila svetleča in čvrsta kot koža mladega dekleta. In ves dan se je smehljala, saj se
je spominjala vseh smešnih stvari, ki ji jih je pripovedoval njen novi mož. Ko jo je
sultan poklical nazaj, ni hotela iti. Tako je moral sultan priti po njo, in našel jo je
vso spremenjeno in srečno. Vprašal jo je, kaj je z njo naredil revež in povedala mu
je. Potem je razumel pomen mesa jezika.
S pomočjo zgodbe se lahko z otroki pogovarjamo o pomenu medosebnih odno
sov. Za telesno zdravje lahko poskrbimo z zdravo prehrano in gibanjem, kako pa
skrbimo za duševno zdravje? Kako pomembno je, da imamo nekoga, s katerim se
lahko pogovarjamo o vsem, s katerim smo lahko sproščeni? Kako sami skrbimo,
da se imamo s tistimi, ki jih imamo radi, lepo skupaj?

TOBAK, KOROŠKA
+5

TOBAK
ZASVOJENOST S
TOBAKOM
IZNAJDLJIVOST

BE SV. MOHORJA, 1946

Tobak ima v ljudskem izročilu različno vlogo. V indijanskih pravljicah je npr. opisan kot sveta zel, v evropski pripovedni tradiciji pa je pogosto predstavljen kot
rastlina, ki jo je na zemljo zasadil hudič. Tako pravi tudi pravljica z naslovom
Tobak, ki jo pripovedovalec začne z besedami: »Pravijo, da so prinesli tobak k nam
iz Amerike, a to ni res. Rastlino je pri nas zasadil sam Peklenšček že mnogo prej,
preden so jo pripeljali preko luže.« Revež, ki s kopico otrok živi v napol podrti bajti,
sklene s hudičem kupčijo. Hudič mu postavi grad z velikim vrtom, v zameno pa
mora kmet v treh letih ugotoviti ime zeli, ki jo je hudič zasadil na vrtu, sicer bo
6
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MÖDERNDORFER, VINKO (ZBIRALEC): KOROŠKE NARODNE PRIPOVEDKE. CELJE: TISKARNA DRUŽ-

Pravljica je bila objavljena v oddaji Za 2 groša fantazije na Radiu Študent 16. 6. 2010. Iz angleščine jo
je prevedel Pavel Koltaj.
Še eno slovensko različico te pravljice najdete v zbirki Za devetimi gorami (izbrala in priredila Anja
Štefan, Mladinska knjiga, 2011).
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vzel njegovo dušo in duše vse njegove družine s seboj v pekel. Siromak o imenu
zeli sprašuje učenjake, popotnike in starce, a nihče je ne pozna. Na zadnji dan tretjega leta, ko je siromak že povsem obupan, pride mimo popotna ženica. Ko izve
za njegovo težavo, siromaku naroči, naj se skrije za steber in počaka. Sama sede
na zel in se dela, da jo zvija v trebuhu, takrat pa mimo v črni kočiji pridirja hudič
in se dere: »Ženščina, dol s tobaka!« Tako je bila graščakova duša rešena, srečno je
živel s svojo družino na gradu. »Njegovi gostje pa so zvijali listje tobaka v cigare in
iz njih vlekli dim. Tako so spoznali pri nas ljudje tobak, ki ga danes toliko pokadijo.«
Pravljica je primerna kot izhodišče za pogovor o škodljivosti kajenja. Kaj pome
ni, da je tobak hudičeva zel?

PIJANI ZAJEC, REZIJANSKA
MATIČETOV, MILKO: ZVERINICE IZ REZIJE. LJUBLJANA: MLADINSKA KNJIGA, 2012
DAVID KRANČAN: PIJANI ZAJEC. LJUBLJANA: STRIPBURGER/FORUM LJUBLJANA, 2015

Zajec je živel sam v Peskem grmu in se preživljal s skromno pokojnino ter občas
nim delom. Na božični večer se odpravi po živila v trgovino, stopi še k božičnici,
potem pa se odpravi domov. Na poti sliši ljudi, ki si voščijo med sabo in se smejijo
in si misli: »Glej ljudi, kako so veseli, vsi spravljeni med sabo za božič! In on da je
sam, brez nikogar, brez matere, brez očeta, brez bratov, brez sester – malo da ni
zajokal, prišel mu je kot vozel v grlo. Tedaj, da bi prišel malo k sebi, da bi ga spet
spravilo pokonci, je segel v košek, vzel ven žganje in potegnil požirek, potem še enega in potem še enega. /.../ Tedaj, ko je prišel domov, je bil pijan in konec!« Takšnega
ga je našla lisica, ki je prišla k njemu prosit hrane za svoje otroke, povedala je nonu
Pecu in je šel gor k zajcu. »Je vstopil, zajec leži na klopi z eno nogo čez klop, z drugo na tleh, ves odpet, ves ocuran (ur. op. polulan), ves penast, vse prevrnjeno, vino,
žganje, piškoti, vse razmetano po hiši.« In je poskrbel za zajca, ki »je bil komaj komaj
še živ, mu je komaj še bilo srce«. »Tako je zajec praznoval božič,« se zaključi pravljica.

+13

OSAMLJENOST
TVEGANA RABA
ALKOHOLA
DRUŽINSKI PRAZNIKI

Pravljica je lahko izhodišče za pogovore o razlogih in posledicah škodljive rabe
alkohola. Zakaj se je zajec napil? Je to, da je posegel po alkoholu, primerna reši
tev? Zakaj je pomembno, da imamo prijatelje? Kaj storimo, kadar se počutimo
osamljeni? Kako pitje alkohola vpliva na zdravje? Je mogoče težave reševati
tudi drugače? Kaj bi lahko zajec naredil, da ne bi bil tako osamljen?
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MEDOSEBNI ODNOSI
DUŠEVNO ZDRAVJE
POMOČ V STISKI
POGUM

ŽENSKA IN LEV
SOL IN ZEMLJA, PRAVLJICE ETIOPSKIH LJUDSTEV. MLADINSKA KNJIGA, 1990

Živela je ženska, ki je bila zelo nesrečna, ker se z možem nista razumela. Za nasvet je prosila modreca. Ta ji je dejal, da bi ji lahko pomagal, vendar potrebuje
nekaj dlak iz levjega repa. Čeprav se je ženska zelo bala leva, se je odpravila k levji
votlini in levu dan za dnem prinašala meso, dokler se je lev ni navadil in se ji pus
til približati. Spoprijateljila sta se in tako mu je ženska brez težav iz repa izpulila
nekaj dlak. Odnesla jih je modrecu, ta pa ji je dejal: »Če si se znala spoprijateljiti z
levom, se boš tudi s svojim možem.«
Ta ljudska zgodba ima več različic. V vietnamski različici je žena nesrečna, ker je
njen mož, odkar se je vrnil iz vojne, do nje grob in neprijazen. Modrecu mora, da
bi ji ta lahko pomagal, prinesti dve kocini iz tigrovih brkov.
Zgodba je lahko izhodišče za pogovor, kako graditi medsebojne odnose, kako
premagovati težave v odnosih. Kako zbrati pogum, ki je včasih potreben za so
očenje z drugimi ljudmi? Ali prepoznamo stisko bližnjega? Na kakšne vse načine
ljudje reagiramo v duševni stiski (kot npr. mož v zgodbi, smo žalostni, smo jezni,
smo napadalni ...). Kako se lahko približamo človeku, ki je v stiski, mu poma
gamo? Se tudi nam zdi včasih lažje ukrotiti leva, kot pa se spet spoprijateljiti z
nekom?
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PRIPOROČENA STAROST

95min
TRAJANJE

!
NUJNOST STROKOVNE PODPORE

KLJUČNE BESEDE

IZHODIŠČA ZA POGOVOR

DODATNO GRADIVO

3
DR. MAJA KRAJNC

O ZDRAVJU SKOZI
GIBLJIVE PODOBE NA PLATNU

F

ilmska izkušnja z »ostrenjem« pogleda, zamišljenim, da v praksi zaobseže
tudi premislek in pogovor ob/o videnem, odigra pomembno vlogo pri
razvoju otroka/mladostnika. Pripomore namreč k oblikovanju estetske
občutljivosti ter krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in
srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva,
umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje.
O zgoraj zapisanem kajpak najlepše priča prav film – spomnimo se dvanajstletnega dečka Antoina Doinela, glavnega junaka filma 400 udarcev (Les quatre cents
coups, 1959) Françoisa Truffauta s samega začetka francoskega novega vala. V več
pogledih prelomen, neposreden in iskren film je avtorjev spomin na navdahnjena
leta odraščanja, ko se želi deček iztrgati iz otroštva in stopiti med odrasle, ti pa ga
dosledno zavračajo.
V 400 udarcih vedoželjni glavni junak veliko raje kot v šolo hodi v kino. Ko nekega
dne na ulici zagleda mater na skrivnem zmenku z ljubimcem, se v šoli zlaže, da je
njegova mati umrla, zaradi česar ga pošljejo v dom za mladoletne prestopnike, od
koder pobegne. Antoine je mladi cinefil, kar v pričujočem primeru ne pomeni le
nedolžnega ljubitelja filma – znameniti francoski filmski kritik Serge Daney ga je
domiselno definiral za »otroka kina« (francosko ciné-fils). Antoine namreč v kinu
najde nadomestilo tako za šolo kot za družino. V filmu išče odgovore na vprašanja,
prek filma spoznava življenje.
Kot umetnost preigravanja podob ima film posebno sposobnost izraziti tudi tisto
neizrekljivo. Otroci in mladostniki tako lahko razbirajo in premišljujejo kompleks-
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nost tem skozi bogato množico slogovnih postopkov in izraznih sredstev, neločljivo
povezanih z medijem filma. Preiskujejo in prevprašujejo jih lahko skozi samosvojo,
edinstveno govorico, ki jo skupaj z izpostavljenimi poudarki prinaša vsako posamezno filmsko delo s seznama.
V izhodišču zasledujoč predvidene tematske okvire pričujočega priročnika izbor v
prvi vrsti temelji na kakovostnih filmih in dostopnosti filmskih kopij v Sloveniji,
saj se le na ta način ponuja možnost kakovostne filmske izkušnje in kolektivnega
doživetja filma v zatemnjeni kinodvorani. V izbor torej sodijo filmi, ki imajo distributerja v Sloveniji, ali pa so jim distributerske pravice že potekle in se nahajajo v
arhivu Slovenske kinoteke (filmi so tako na voljo za ogled v Kinodvoru, v Slovenski
kinoteki ali drugih kinematografih Art kino mreže; glede ogleda se je treba obrniti
na distributerja1). Oglede mnogih med naštetimi skupaj z dodatnimi dejavnostmi
ponujajo tudi posamezne ustanove v svojih izobraževalnih programih.
Eklektični nabor, ki preigrava širok spekter – od popularnih, kultnih filmov, klasik, pa vse do neodvisnih filmov in avtorskih presežkov – obsega tako igrani kot
tudi dokumentarni film (slednji je v primerjavi s prvim sicer skromneje zastopan)
in animirani film, znotraj tega tudi lutkovno animacijo (zabavno za najmlajše in
očarljivo za malce starejše otroke). Filmski mikrokozmosi, ki odsevajo družbo, se
izrisujejo v različnih žanrih; paleta mladinskih filmov na primer prerešeta niz podkategorij – začenši s komedijami in s koncem pri šokerju2.
Izbor z zapisi je prilagojen različnim starostnim skupinam in mestoma oprem
ljen z napotili k dodatnim dejavnostim. Gre predvsem za napotitev k strokovnim publikacijam, člankom in specializiranim filmskim revijam3, h Kinobalonovim4 pedagoškim gradivom in tematskim knjižicam (na spletu so dostopne
brezplačno)5. Za nadaljnje »ostrenje« pogleda in v pomoč pri spoznavanju ključnih
filmskih izraznih sredstev ob priročniku Filmski pojmovnik za mlade Stojana
Pelka (Aristej, 2005) predlagamo še izobraževalno gradivo za srednje šole Osnove
filmske ustvarjalnosti (Slovenska kinoteka, 2013)6; v povezavi s slednjim naj ob
filmsko-vzgojnem programu za otroke in mlade Kinobalon (Kinodvor) omenimo
še izobraževalna programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce, ki se
odvijata pod okriljem Slovenske kinoteke in šolskim skupinam ponujata spoznavanje osnovnih filmskih izrazov ob filmski projekciji, predavanju in pogovoru, ter
tematsko zastavljen andragoški program Kino-katedra za pedagoge, ki je namenjen vsem pedagoškim delavcem in se v Slovenski kinoteki odvija enkrat mesečno.7
Za filmsko vzgojo najmlajših s simpatičnimi delavnicami že vrsto let skrbi otroški
program animiranega filma Slon itn.
Zakladnico filmskega poznavanja lahko bogatimo tudi na številnih filmskih festivalih, mladih in tistih z nekaj (deset)letno kilometrino, ki ponujajo povsem specifične
filme – omenimo le nekatere: Kino Otok, Mednarodni festival animiranega filma
Animateka, Festival 35-mm filma (Slovenska kinoteka), LIFFe, Festival dokumentarnega filma itn.

1
2
3
4
5
6
7

V nekaterih primerih (pri slovenskih filmih) tudi na producenta.
Filmski žanr, ki gledalca šokira.
V Sloveniji imamo le dve specializirani filmski reviji: revija za film in filmsko KINO! (www.e-kino.
si) ter revija za film in televizijo Ekran (www.ekran.si/).
Kinobalon je filmsko-vzgojni program za otroke in mlade, ki ga izvaja Kinodvor.
Oboje dostopno na: www.kinodvor.org/kinobalon/.
Ob tiskani verziji dostopno tudi na: http://www.kinoteka.si/Files/pdf/695.pdf.
Ob Kino-katedri za srednješolce se je v šolskem letu 2013-14 pričel odvijati še program Kino-katedra
za pedagoge. Glej http://www.kinoteka.si/si/471/kino_katedra.aspx.
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PIKA IN PACKA (PRICKOCH FLÄCKPÅPRICKEN)
43min +3

LOTTA GEFFENBLAD, UZI GEFFENBLAD, ŠVEDSKA, 2011, DCP, SINHRONIZIRAN V SLOVENŠČINO,
PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA ZIGZAG ANIMATION AB

Pika in Packa v nizu šestih lutkovnih animiranih filmov preurejata stanovanje in
ponikneta za tapetami, s krompirjem natisneta časopis, se igrata pirate, opazujeta
zvezde, med piknikovanjem pa proučujeta žužke. Eden izmed delov spregovori
tudi o zobni higieni, saj morata majhni junakinji po sladkanju z bomboni zaradi
zobobola kaj kmalu obiskati zobozdravnika.
PROSTI ČAS
SKRB ZA ZDRAVJE
USTNA HIGIENA

Film odlikujeta impresivna likovna zasnova in kakovostna naracija. Simpatični
lutki s svojimi dejavnostmi otroke spodbujata k raziskovanju, proučevanju in us
tvarjanju, opozarjata pa tudi na pomembnost zobne higiene.
Film je lahko izhodišče za pogovor z otroki o ustvarjalnem preživljanju prostega
časa. Iz vprašanj o Piki in Packi: Na kakšen način se zabavata?, V čem uživata?,
preidemo na vprašanja o prostem času otrok, o tem, kaj radi počnejo, kdaj jim
je dolgčas, s kom se radi igrajo … Na podoben način spregovorimo tudi o zobni
higieni in obisku zobozdravnika.
Priporočamo knjižico iz zbirke Kinobalon Pika in Packa.

ERNEST IN CELESTINA (ERNEST ET CELESTINE)
79min +4

BENJAMIN RENNER, VINCENT PATAR, STEPHANE AUBIER, FRANCIJA / BELGIJA / LUKSEMBURG,
2012, DCP, SINHRONIZIRAN V SLOVENŠČINO, DISTRIBUCIJA FIVIA – VOJNIK

Vizualno osupljiva animacija, ki temelji na ilustracijah Gabrielle Vincent, pripoveduje zgodbo o prijateljstvu med miško, ki ni hotela postati zobozdravnica, in
medvedom, ki ni hotel postati notar. Oba sta umetnika – miška Celestina živi v
mišjem svetu in rada riše, medved Ernest pa živi na družbenem robu, je glasbenik
in pripoveduje pravljice. Iz naključnega srečanja se razvije prijateljstvo, ki ga ne
mišji svet ne medvedji svet ne razumeta.

PRIJATELJSTVO
PROSTI ČAS
SPREJEMANJE
DRUGAČNOSTI
SKRB ZA ZDRAVJE
USTNA HIGIENA

V filmu se odvije tudi prizor, v katerem Celestina našteva Ernestu, kaj vse je v
slaščičarjevi kleti, Ernestu pa se cedijo sline – na tem mestu se film dotakne tudi
zobne higiene: »Slaščičar Gregor ve, da sladkarije škodujejo zobem, zato svojemu
sinu Leonu ne dovoli, da bi jih jedel. Drugim otrokom pa jih rad prodaja, saj ima
njegova žena prodajalno z umetnimi zobmi, in če bo imelo več medvedov slabe zobe,
jih bo več potrebovalo nove. Tako pravi, da bo zaslužek dvojni – od prodaje slaščic
in od prodaje zob.«8
Sledeč simpatičnima glavnima junakoma, ki se ne uklonita volji večine in
pogumno sledita svojim sanjam, se ponujajo izhodišča za premislek o nizu
tem – o vzgoji, o predsodkih in sprejemanju drugačnosti, o umetnosti in o
ustvarjanju, ne nazadnje pa tudi o skrbi za zdravje in negi zob. Primerno za
pogovor o prijateljstvu, o ustvarjalnem preživljanju prostega časa in o skrbi za
zobno higieno.
Priporočamo knjižico iz zbirke Kinobalon Animirani film in Kinobalonovo
pedagoško gradivo.
8
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ERNEST
IN CELESTINA

GREMO MI PO SVOJE
MIHA HOČEVAR, SLOVENIJA, 2010, PRODUKCIJA VERTIGO / EMOTIONFILM, DISTRIBUCIJA CINE
MANIA

+6

94 min

Taborniki iz rodu Zvitega svizca taborijo ob Soči. Starešina jemlje taborništvo in
vzgojo otrok nekoliko preresno, s čimer postreže številne komične zaplete.
Čez čas se na sosednjem travniku utaborijo še punce iz športno-umetniškega
tabora, kar pomeni, da je pozornost fantov bolj kakor k taborniškemu redu usmerjena k luštnim sosedam. Tako spremljamo paleto mladostnikov, ki se na taborjenju srečujejo s tegobami odraščanja, z nerazumevanjem odraslih, preizkušanjem
uporništva, predvsem pa uživajo in se zabavajo v naravi. Celovečerna mladinska
uspešnica velja za najbolj gledan slovenski film vseh časov.

ZDRAV NAČIN
ŽIVLJENJA
PROSTI ČAS

Film, ki prikaže zabavne in čustvene zaplete med otroki in odraslimi, podaja
iztočnice za premislek o temah, kot sta ustvarjalno in aktivno preživljanje pros
tega časa.
Pogovor z režiserjem Miho Hočevarjem o ustvarjanju mladinskih filmov lahko
preberete v reviji KINO!, št. 10, 2010, Društvo za širjenje filmske kulture KINO!.

VRATAR LIVERPOOLA (KEEPER'N TIL LIVERPOOL)
ARILD ANDRESEN, NORVEŠKA, 2010, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA DEMIURG

Trinajstletni Jo je pravi bojazljivec – boji se igrati nogomet, saj bi lahko utrpel traj
no poškodbo, strah ga je hladnokrvnih morilcev, tuša v šoli, sošolca Toma Erika, ki
mu zaradi strahu vneto piše domače naloge. Odloči se, da je življenje nevarno in
zavoljo previdnosti se bo do konca šolanja raje izogibal pretepaškim sošolcem, nevarnim športom in čednim puncam. A načrt gre po zlu, ko dobi novo sošolko Mari,
ki vse njegove odločitve obrne na glavo. Mari je brihtna, obvlada matematiko in
nogomet. Jo želi njeno pozornost, a da bi ga opazila, je prepričan, da mora narediti
nekaj izjemnega. Vsi v razredu zbirajo nogometne sličice. In tako Jo prične lov na
najbolj zaželeno, zelo redko sličico vratarja Liverpoola, Joséja Manuela Reina, ki bi
Joju dvignila ugled in očarala Mari.

+8

90min

ODNOSI S STARŠI
IN VRSTNIKI
PROSTI ČAS
PRVA ZALJUBLJENOST
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Vratar Liverpoola je najstniška komedija, ki sicer klasične teme mladinskih
filmov obravnava na svež način. Postreže tudi z dobro igro, izvirnim humor
jem, salvami komičnih prizorov in situacij ter je odlično izhodišče za pogovor z
mladimi o tegobah in zagatah, ki jih prinašajo odraščanje, prva ljubezen, odnos
s starši in vrstniki, prijateljstvo, osamosvajanje itn.
Priporočena knjižica iz zbirke Kinobalon Vratar Liverpoola in Kinobalonovo
pedagoško gradivo.

7min

+8

PRIJATELJSTVO
DUŠEVNE STISKE
ODSOTNOST
STARŠEV
REJNIŠTVO

LEDENI ZMAJ (ISDRAKEN)
MARTIN HÖGDAHL, ŠVEDSKA, 2012, DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA FIVIA – VOJNIK

V Ledenem zmaju enajstletni Mik privzema vlogo odraslega in skrbi za gospodinj
stvo. Oče, bobnar v skupini Motherfuckers, je namreč pogosto odsoten ali prihaja domov pijan. Socialna služba nekega dne sklene, da je treba Mika umakniti iz
družine. Pošljejo ga k teti Leni in znajde se v odmaknjeni vasi na zasneženem severu. Pogreša brata Tonyja, s katerim sta gledala zombi-filme, a počasi se vendarle
spoprijatelji s skupino otrok, ki jim načeluje neustrašna in odločna deklica Pi. Skupaj gradijo velike motorne sani, ki jih poimenujejo Ledeni zmaj. Ko socialna služba
Miku najde novo rejniško družino, je druščina prijateljev pripravljena na pobeg.
Mladinski film prinaša zgodbo o odraščanju, prijateljstvu, prvih simpatijah,
v svoje središče pa postavlja družino, odsotnost staršev in nezanesljivost ter
posledično obrnjene vloge, značilne za družine, ki se soočajo s težavami zasvoje
nosti (v tem primeru z alkoholizmom). Poleg naštetih tematik je lahko izhodišče
za pogovor o duševnih stiskah, disfunkcionalni družini, rejniški družini …
Več o vsebini filma ter različnih priporočenih dodatnih dejavnostih najdete v
Kinobalonovem pedagoškem gradivu.

KAUWBOY
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KAUWBOY
BOUDEWIJN KOOLE, NIZOZEMSKA, 2012, DIGIBETA / DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA
FIVIA – VOJNIK

Čeprav je desetletni Jojo pred kratkim izgubil mamo, si želi, da bi lahko živel normalno življenje in tako se pretvarja, da je mama odšla na turnejo v Ameriko. Jojev oče se
z izgubo sooča drugače – umaknil se je v molk o mami, ki ga prekinjajo občasni izbruhi jeze, posegel je po alkoholu, zato je Jojo prepuščen sam sebi s številnimi skrbmi
in neodgovorjenimi vprašanji. Prek posebnega prijateljstva z mlado kavko in prilagodljivosti, ki jo premorejo le otroci, Joju uspe podreti zid, ki obdaja očetovo srce.

+9

80min

MEDOSEBNI ODNOSI
DUŠEVNO ZDRAVJE
NASILJE
SOOČENJE Z IZGUBO
OSAMLJENOST

Kauwboy je presunljiv portret odraščanja, ki spregovori tako z govorico otrok
kakor tudi z govorico odraslih, predvsem pa vodi k razmišljanju o temah, kot
so pogum, optimizem, prijateljstvo, družinski odnosi, nasilje, soočanje z izgubo,
potreba po bližini staršev, žalovanje in osamljenost. Film je prejel številne na
grade kot najboljši film za otroke in mlade v letu 2012, »kar gre pripisati predvsem
njegovi tankočutni zasnovi, ki se z očarljivo in na videz lahkotno preprostostjo
loteva resnih in za mlade gledalce pomembnih tem«.9 Film ponuja iztočnice za
pogovor o prijateljstvu, družinskih odnosih in duševnih stiskah.
V branje priporočamo knjižico iz zbirke Kinobalon Kauwboy in Kinobalonovo
pedagoško gradivo.

MOJA SESTRA SUHICA (MIN LILLASYSTER)
SANNA LENKEN, ŠVEDSKA, NEMČIJA, 2015, DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA DEMIURG

Dvanajstletna Stela je na pragu vznemirljivega obdobja pubertete. Občuduje
starejšo Katjo, uspešno drsalko in dijakinjo, zaljubljena pa je v Katjinega štirikrat
starejšega trenerja drsanja. Stela se neprestano primerja s starejšo sestro, ki jo
tudi starša obožujeta. Prizadeva si slediti njenim stopinjam, da bi pridobila malo
njune pozornosti tudi zase. Vendar pa raztresena starša ne opazita tega, kar vidi
Stela: Katja se ne počuti dobro, preveč trenira in premalo jé. Njene vse bolj pogoste
čustvene izpade starša pripisujeta najstniškim težavam ter pritiskom šole in
treninga, Stelin svet pa se obrne na glavo, ko odkrije, da se starejša sestra sooča z
motnjo hranjenja.

+9

SAMOPODOBA
MOTNJE HRANJENJA
DRUŽINSKI ODNOSI
ODRAŠČANJE
PRIJATELJSTVO
ZALJUBLJENOST

Film večplastno zgodbo o odraščanju, sestrski ljubezni, pomoči, družinskih
odnosih, soočanju z lastnimi željami, omejitvami in potenciali pripoveduje
domišljeno, zrelo težko, a tudi nežno humorno in tako ponuja izvrstno izhodišče
za pogovore z mladimi o samopodobi, motnjah hranjenja, skupnem reševanju
težav, prijateljstvu in zaljubljenosti.
V branje priporočamo Kinobalonovo pedagoško gradivo.

9

95min

Hudolin, M. »Kauwboy«. Dostopno na: http://www.kinodvor.org/kinobalon/gradiva-za-ucitelje-in-starse/.
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LETEČA ANA (ANNE VLIEGT)
21min +10

ODRAŠČANJE S
TOURETTOVIM
SINDROMOM IN
ODZIV OKOLICE NA
TO BOLEZEN

CATHERINE VAN CAMPEN, NIZOZEMSKA, 2010, HD, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA PETRA
PAN FILM PRODUCTION

Dokumentarni film prikazuje odraščanje najstnice Ane, ki se v svojem vsakdanu
sooča s Tourettovim sindromom – nevrološko motnjo, ki povzroča nenadzorovane motorične in govorne tike –, ter odzivanje okolice na njeno bolezen. Ana je
čustveno zrelo in zanimivo dekle, ki se pogumno sooča s svojo boleznijo, tu in tam
pa jo vendarle premagata žalost in strah. Meni, da jo bodo sošolci in sošolke v razredu lažje sprejeli, če bodo vedeli več o njeni bolezni. Da bi jim jo približala, zanje
pripravi posebno predstavitev.
Primerno za pogovor o spopadanju z boleznijo in odzivu okolice nanjo.

82min +10

ISKANJE SPOLNE
IDENTITETE
ODRAŠČANJE IN
OSAMOSVAJANJE
PRIJATELJSTVO

POBALINKA (TOMBOY)
CÉLINE SCIAMMA, FRANCIJA, 2011, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA DEMIURG

Desetletna Laure se z družino priseli v novo mesto in poskuša najti nove prijatelje.
Deklica pobalinskega videza s kratko pristriženimi lasmi, oblečena v kavbojke
in spodnjo majico, kmalu spozna Liso iz sosednjega bloka, ki je prepričana, da je
Laure deček. In tako Laure postane Mikaël. Svojo novo vlogo uspešno skriva pred
družino, vez med Laure/Mikaëlom in Liso pa postaja vse tesnejša. Usodni trenutek
napoči, ko Laure stopi v bran svoji sestri in se zaplete v pretep z nekim dečkom.
Resnica privre na plano in Laurina mati svojo hčer prisili, da prijateljem prizna
resnico. Otroci jo zasmehujejo in »izobčijo« iz svoje družbe. A Lisa ji je pripravljena
odpustiti laž in jo sprejeti takšno, kakršna je.
»Pobalinka ne poenostavlja psihologije svojih likov niti ne ponuja dokončnih odgo
vorov o vprašanjih spolne identitete pri otrocih. Kakšna bo Laurina prihodnost, je v
celoti prepuščeno gledalčevi interpretaciji, prav ta odprtost pa je eden izmed čarov
pričujočega filma. Céline Sciamma namreč gradi na bogati tradiciji francoskega
filma o otrocih in otroštvu ter jo združuje z bolj modernimi slogovnimi postopki. V
njenem raziskovanju čustvenih odnosov med otroki na prehodu v mladost je v os
predju posameznica, ki se spopada z neskladjem med svojo resnično, porajajočo se

POBALINKA
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identiteto in družbenimi pričakovanji, ki jo vodijo na pot laži in prevare; s tem pa tudi
jasno artikulira potrebo po strpnosti in sprejemanju drugačnosti in drugačnega
v družbi.«10 Tako ponuja iztočnice za pogovor o čustvenih, telesnih in psihičnih
spremembah v obdobju odraščanja, o iskanju spolne identitete ter prijateljstvu.
Priporočamo branje Kinobalonovega pedagoškega gradiva. Več o mladinskem
filmu in ustvarjanju trilogije o odraščanju Céline Sciamma, v katero sodi tudi
film Pobalinka, si preberite v reviji KINO!, št. 25–26, 2015, Društvo za širjenje
filmske kulture KINO!.

LJUBEZEN JE
BOLEZEN

LJUBEZEN JE BOLEZEN (LIEBESKRANK)
ŠPELA ČADEŽ, NEMČIJA / SLOVENIJA 2007, 35 MM, PRODUKCIJA IN DISTRIBUCIJA KHM KÖLN

Dovršena lutkovna animacija pripoveduje o zaljubljenosti. Spremljamo glavnega
junaka, ki zaradi solz in bolečine v prsih obišče zdravnika, ta pa ga napoti na rentgensko slikanje prsnega koša. Težko je pozdraviti bolečino v srcu, neusahljive solze
in zmešano glavo ... K sreči pa ne tudi nemogoče.

+10

8,5min

(NE)SREČNA
ZALJUBLJENOST

Na številnih mednarodnih festivalih nagrajen film v univerzalno pripoved o ljubezni vpelje ganljive detajle. Odlikujeta ga »natančno izdelana scenografija ter kostumografija ličnih in originalnih lutk, ki so animirane zelo zvezno tudi pri najbolj
zapletenih gibih«.11
Že sam glavni lik, ki mu zlomljeno in za silo zakrpano srce utripa na dlani, ponu
ja neskončno interpretacij, animacija pa se ponuja kot izhodišče za pogovor o
tegobah, ki jih prinese zaljubljenost.
Priporočamo priročnik Animirajmo! Animirani film v vrtcu in šoli (Zavod RS za
šolstvo, 2016), ki teoretsko in praktično približa animirani film in v katerem so
med drugim predstavljena tudi dela Špele Čadež.
10 Pleteršek, B. »Pobalinka«. Dostopno na: http://www.kinodvor.org/kinobalon/gradiva-za-ucitelje-in-starse/.
11 Prassel, I. (2012). Filmografija slovenskega animiranega filma 1952–2012. Ljubljana: Slovenska kinoteka, str. 32 .
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94 min +12

ZALJUBLJENOST
ODNOSI MED
SPOLOMA

KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE (MOONRISE KINGDOM)
WES ANDERSON, ZDA, 2012, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA CINEMANIA

Piše se leto 1965. Dvanajstletna Sam in Suzy se na smrt zaljubita. Sam je sirota, ki se
čez poletje pridruži skavtom, Suzy pa v bližnjem svetilniku preživlja počitnice s starši
in tremi mlajšimi brati. Odločita se, da bosta zbežala na idilični otok v Novi Angliji,
kjer sta se leto prej spoznala. Sam prinese opremo za kampiranje, Suzy pa mačko v
kovčku, knjige in gramofon. Več dni preživita v divjini, a na sledi so jima lokalni policist, vodja skavtov in Suzyjini starši ... Suzy se mora vrniti k družini in starši ji prepovejo videvanje s Samom. Sam čaka, da se socialna služba odloči, kam z njim, saj ga krušni
starši nočejo več vzeti k sebi. Toda ljubezen je močnejša od družbenih zapovedi.

ODRAŠČANJE
SPOLNO
DOZOREVANJE IN
SPOLNOST
PROSTI ČAS

Kraljestvo vzhajajoče lune je očarljiv, andersonovsko umetelen film z detajlirano
scenografijo in z zadržano igro. Slednja narekuje atmosfero, ki jo mojstrsko prepletata humor in melanholija, številne reference na velika filmska dela in avtorje pa
dajejo filmu postmoderni značaj.
Film je sijajno izhodišče za pogovore z mladimi o (značajski) drugačnosti,
doživljanju prve zaljubljenosti in ljubezni, zatekanju v domišljijske svetove, o
odnosu s starši in njihovem (ne)razumevanju, o oblikovanju lastne identitete,
težnji po neodvisnosti in ustvarjalnem preživljanju prostega časa.
Priporočamo Kinobalonovo pedagoško gradivo.

KRALJESTVO
VZHAJAJOČE LUNE

MUSTANG
97min +12

ODRAŠČANJE
DOGOVORJENE POROKE
SESTRSKA POVEZANOST
UPOR

66

DENIZ GAMZE ERGÜVEN, FRANCIJA / NEMČIJA / TURČIJA / KATAR, 2015, DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA DEMIURG

Prebuja se poletje. V vasici na severu Turčije se Lale in njene štiri sestre vračajo
iz šole. Nagajivo se poigrajo z mimoidočimi fanti. Njihova igra je označena za
nemoralno, v tradicionalni vasi povzročijo pravi škandal, ki ima nepredvidljive
posledice. Čaka jih hišni pripor z učenjem domačega gospodinjstva in življenja po
poroki, ki se v organizaciji skrbnikov, strica in babice, pripravlja za vsako izmed
njih. Pet sester je med sabo tesno povezanih in bolj kot vse drugo si želijo svo-
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MUSTANG

bode, zato se omejitvam, ki jim jih nalaga družba, uprejo. Pred nami se izriše pet
profilov deklic/najstnic in vsaka se na svoj način sooči z usodo, ki jim jo nalaga
tradicija.
Film, ki ga prežema čudovita avtorska glasba in mu ne glede na resnost situ
acije ne umanjka humornih utripov, nagovarja k pogovoru o odraščanju,
pričakovanih družbenih vlogah in odzivu mladih nanje, konfliktih s skrbniki,
sestrski povezanosti, dogovorjenih porokah itn.
V pripravi je Kinobalonovo pedagoško gradivo.

FANT S KOLESOM (LE GAMIN AU VÉLO)
JEAN-PIERRE & LUC DARDENNE, BELGIJA / FRANCIJA / ITALIJA, 2011, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA CONTINENTAL FILM

Oče se po babičini smrti ne čuti zmožnega skrbeti za enajstletnega Cyrila in tako
ga odda v dom za nepreskrbljene otroke, pri tem pa mu obljubi, da pride kmalu
ponj. Od takrat Cyril na vse mogoče načine, a brez uspeha, poskuša navezati stik
z očetom. Po naključju spozna Samantho, lastnico frizerskega salona, ki mu dovoli, da pri njej preživlja vikende. Deček se sprva Samanthine ljubezni otepa, a jo
nujno potrebuje, da umiri njegov bes.

+12

86min

IZOBLIKOVANJE
IDENTITETE
DRUŽINSKI ODNOSI

Film v minimalistično-realistični maniri znamenitega dvojca belgijskih ustvarjalcev, bratov Dardenne, prikazuje popotovanje mladostnika od trenutka, ko izve, da
ga je oče zapustil.

STARŠEVSKA
ODGOVORNOST

V sodobnih družbah se zaradi izgube ali ločitve staršev, telesne ali duševne
zlorabe, gospodarske stiske in zanemarjanja veliko otrok znajde v podobno ran
ljivem položaju kot Cyril … Film zastavlja vprašanja, vezana na etiko, socialni čut
in medčloveške, predvsem družinske odnose ter ponuja iztočnice za pogovor z
mladimi o odraščanju, o starševski odgovornosti in pomenu družine pri izob
likovanju identitete posameznika.
V branje priporočamo Kinobalonovo pedagoško gradivo.
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94 min +14

SKRB ZA ZDRAVJE
ZDRAV NAČIN
ŽIVLJENJA

KRUH NAŠ VSAKDANJI (UNSERTÄGLICH BROT)
NIKOLAUS GEYRHALTER, AVSTRIJA, 2005, 35 MM / HD CAM, DISTRIBUCIJA DEMIURG

Dokumentarni film odgrinja vpogled v današnjo mehanizirano proizvodnje hrane.
Stiliziran logističen proces proizvodnje hrane, v katerem imajo delavci, živali in rastline natančno določeno vlogo, dokumentarni film prikazuje skozi zelo rigorozno
formo. Brez komentarja, dialogov, izjav, glasbe ali mednapisov se menjavajo podobe
neskončnih kmetijskih površin, ki jih helikopterji škropijo s pesticidi, in predelovalne tovarne širom Evrope, v katerih se odvija industrija hrane, ki jo vsakodnevno uživamo. Dokumentarec ne postreže z moralnim naukom, ampak tiho – slišijo
se zvoki strojev in mehanizirani ponavljajoči se zvoki, ki jih delavci ustvarjajo med
delom – odstira pogled v pridelavo/predelavo hrane, ki jo uživamo.
Primerno za pogovor o zdravem načinu prehranjevanja in življenja.
Priporočena dodatna dejavnost: pogovor z režiserjem lahko preberete v reviji
Ekran, april–maj, 2008. Več o dokumentarnem filmu lahko preberete v reviji
KINO!, dvojna št. 2–3, 2007, Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, ki je v ce
loti posvečena dokumentarnemu filmu.12

DEJ MI, NO! (FÅMEGPÅ, FORFAEN)
76min +15

ZALJUBLJENOST
ODNOSI MED
SPOLOMA
SPOLNO
DOZOREVANJE
SPOLNOST

JANNICKE SYSTAD JACOBSEN, NORVEŠKA, 2011, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA
DEMIURG

Dej mi, no! v svoje središče postavlja petnajstletnico Almo iz odročnega in mirnega
zaselka na Norveškem, ujeto na brezizhodnem vrtiljaku nenadzorovanih hormonov in fantazij. Almin vsakdan mineva v romantičnem sanjarjenju o sošolcu
Arthurju, ki ga mestoma prekinja nespodobno fantaziranje o skoraj vsakomer,
ki ji prečka pot. Doma spravlja v zadrego svojo samsko mater, zgroženo nad astronomskimi telefonskimi računi, ki so posledica hčerinih klicev vroče linije. Po
nenavadnem srečanju z Arthurjem, ki ga je zaznamoval njegov nerodni dotik, po
šoli zakrožijo zlobne govorice. Alma se znajde v situaciji, ko se ne more pogovoriti z
nikomer, zato pobegne v Oslo. Tam ji starejši kolegi pomagajo na situacijo pogledati z distance, ob vrnitvi domov pa tudi mama pokaže več razumevanja. Prijateljice
jo ponovno sprejmejo, opravičiti pa se ji skuša tudi nerodni Arthur.
Najstniški film odlikuje avtoričin neposreden in nagajivo humoren pristop pri
obravnavi najbolj nerodnih najstniških zagat – igrivo razgrinja telesne spremem
be, tegobe, želje in potrebe, ki jih prinaša odraščanje. Sanjavo zariše romantično
ljubezen, pretrese teme, kot so spolnost in poželenje, spolne vloge in stereotipi,
dotakne se drugačnosti ter preizpraša odnos najstnika z vrstniki in s pomemb
nimi odraslimi. Film je primerno izhodišče za pogovor o čustvenih, telesnih in
duševnih spremembah v obdobju najstništva, o spolnosti in prvih soočanjih z njo.
Za dodatne dejavnosti priporočamo branje priročnika Duša, Irena in Lunaček,
Izar T. (2008): Seksikon. Cankarjeva založba, Ljubljana, in Kinobalonovega
pedagoškega gradiva.
12 O živilski industriji in problematiki je nastala vrsta dokumentarnih in igranih filmov, zato navajamo še nekaj naslovov: Super veliki jaz (Super Size Me, Morgan Spurlock, 2004), Zašpehan narod
(Fast Food Nation, Richard Linklater, 2006), Prihodnost hrane (The Future of Food, Deborah Koons,
2004) in Hrana, d.d. (Food, Inc., Robert Kenner, 2008). V izbor smo vključili film Kruh naš vsakdanji
avstrijskega režiserja Nikolausa Geyrhalterja, saj poleg svojstvene forme obravnava proizvodnjo
hrane prav v Evropi, dostopen pa je tako na filmski kopiji kakor DCP formatu.
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DEJ MI, NO!

JUNO
JASON REITMAN, ZDA / KANADA, 2007, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA FIVIA – VOJNIK

Juno je samosvoja, odločna in samozavestna najstnica, ki si ne dovoli ukazovati.
Njen običajen »dolgočasni« vsakdan prekine novica, da je noseča. Z najboljšo prijateljico se odločita še nerojenemu otroku med časopisnimi oglasi najti idealne
starše; med drugimi naletita na premožen par iz predmestja, ki si zelo želi posvojiti
prvega otroka. Ko Junini starši končno premagajo začetni šok, da je njuna hči je že
spolno aktivna, ji stojijo ob strani. Tudi starši želijo spoznati popolna posvojitelja,
ki pa se zaradi lastnih problemov ne kažeta več kot idealna izbira. Navsezadnje se
Juno s svojimi težavami odkrito spopade.

+15

96min

NAJSTNIŠKA
NOSEČNOST
SPOLNO
DOZOREVANJE
SPOLNOST

Prikupna komedija na domiseln in na prvi pogled lahkoten način prevprašuje
najstniško nosečnost, starševsko odgovornost in razgrinja pogled v današnje
najstništvo, zaznamovano s spletom in virtualnostjo. Film je tako lahko
izhodišče za pogovor o najstniški nosečnosti, o odgovornostih ter drugih temah,
povezanih z zgodnjo spolnostjo.

HVALA, KER KADITE (THANK YOU FOR SMOKING)
JASON REITMAN, ZDA, 2005, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA CINEMANIA

Nick Naylor je lobist ameriške tobačne industrije, predstavnik velikega tobačnega
koncerna. Njegova službena naloga zahteva zagovarjanje kajenja ter branjenje
pravic kadilcev in proizvajalcev cigaret v javnosti. Izzvan s strani zagovornikov
zdravja, ki želijo prepovedati kajenje, in oportunističnega senatorja, ki želi škatlice
cigaret opremiti s simboli za strup, se Nick odloči pognati PR-ofenzivo, ki bo v
medijih zanikala nevarnosti kajenja. Rešitev za ameriško tobačno industrijo se mu
utrne v Hollywoodu, in sicer s ponovno vpeljavo kadečih ameriških zvezd ter prek
tega promocijo cigaret s filmi … Čeprav je sicer mojster retorike, pa Nick prav na
podlagi svoje službene prakse sina venomer opozarja na možnost odločanja in samostojne presoje o konvencionalnih normah dobrega in slabega …

+15

92min

KAJENJE
TOBAČNA
INDUSTRIJA
ODGOVORNOST

Duhovit film razpira teme, kot so politična korektnost, pravica do svobodne izbi
re, odgovornost, in s tem ponuja tudi priložnost za pogovor o škodljivosti kajenja.
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FANTOVSKA LETA (BOYHOOD)
166min +15

ODRAŠČANJE
ODNOSI V DRUŽINI

RICHARD LINKLATER, ZDA, 2014, DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA KARANTANIJA
CINEMAS

Fantovska leta, filmski eksperiment, pri katerem je avtor Richard Linklater enkrat letno dvanajst let pred kamero zbral isto ekipo igralcev, beležijo majhne in
velike trenutke v življenju mladega Masona od njegovega šestega do osemnajstega leta. S pomočjo bežnih utrinkov, po drugi strani pa neposrednih prikazov
vsakdanjega življenja, ga spremljamo skozi viharno obdobje odraščanja, skozi
vrtinec družinskih selitev, ločitev, novih družin, novih šol, prvih ljubezni, pa vse
do vstopa na univerzo.
Film z vrsto vinjet ponuja iztočnice za pogovor z mladimi o odraščanju, o di
namiki v družinskih odnosih, o disfunkcionalni družini, alkoholizmu itn.

KRUH IN MLEKO
68 min +15

ALKOHOLIZEM
DUŠEVNO ZDRAVJE
ODNOSI V DRUŽINI

JAN CVITKOVIČ, SLOVENIJA, 2001, 35 MM, PRODUKCIJA VERTIGO, E-MOTION, ARHIV SLOVENSKE
KINOTEKE

Ivana Valentinčiča zaradi zdravniške stavke dan prezgodaj odpustijo iz programa
zdravljenja alkoholizma. Vrne se k ženi Sonji in šestnajstletnemu sinu Robiju. Prvo
popoldne doma mine v prijetnem vzdušju. A naslednje jutro ga Sonja prosi, naj iz
trgovine prinese liter mleka in štruco kruha. Ivan se odpravi po nakupih, na poti
domov pa sreča nekdanjega sošolca. Ta ga povabi na pijačo, med pogovorom pa se
spreta zaradi starih zamer, povezanih z ljubosumnostjo. Ivan znova poseže po pijači,
večer pa se konča v zloglasni Taverni, kamor zanese tudi zapitega in zadetega Robija ...
Domišljen črno-beli prvenec Jana Cvitkoviča, postavljen v majhno slovensko mestece, slika družinsko tragedijo na ozadju družbene tragedije z ironičnim srečnim
koncem. Filmu »uspeva dihati znotraj podobe, zlahka se premika od komedije do
melodrame, obenem pa izdela moralno občutenje pripetljajev svojih ljudi na robu
družbe, sledi jim s paralelno 'grifitovsko' montažo, čeprav se mogoče po Griffithu ne
zgleduje in na koncu tvega smešnost, da bi dosegel sublimnost«.13
Film ponuja iztočnice za pogovor o duševnih stiskah in alkoholizmu.

TRAINSPOTTING
94 min +16

!

DANNY BOYLE, VELIKA BRITANIJA, 1996, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, ARHIV SLOVENSKE
KINOTEKE

Kultni film,14 posnet po prav tako legendarnem istoimenskim romanu avtorja Irvina Welsha, podaja zgodbo o skupini mladih prijateljev, ki se v rodnem Edinburgu
soočajo z brezposelnostjo, brezciljnimi odnosi in zasvojenostjo z mamili, predvsem
s heroinom. Nekaterim beg iz začaranega kroga uspe, drugim ne.

PREPOVEDANE
DROGE
ZASVOJENOST

Filmski kritik in kurator Jurij Meden je o filmu zapisal: »Hiperkultni, ultradekadentni, maničnonihilistični, seropozitivni heroinonirični drive preluknjane gene
13 Grmek-Germani, S. V Il manifesto, 5. april 2001; dostopno na http://www.emotionfilm.si/filmi/
kruh-in-mleko/.
14 Trainspotting velja za enega prelomnih filmov devetdesetih. Ob svojem nastanku je pretresel britansko in svetovno filmsko sceno, v prvo hollywoodsko ligo pa je izstrelil režiserja Dannyja Boyla
in igralca Ewana McGregorja, ki nastopi v glavni vlogi.
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racije, ki vprašanj več ne potrebuje. Imajo vstopnico in zanesljivo bodo ujeli vlak.
Pouk: heroinu lahko pobegneš, življenju, ki si si ga nabral z njim, nikoli.«
Film nagovarja k pogovoru o drogah in načinih premagovanja zasvojenosti.

DRUGSTORE COWBOY
GUS VAN SANT, ZDA, 1989, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA BLITZ

Zgodba kultnega filma ceste Drugstore Cowboy Gusa Van Santa, ki ga je prav ta
film uvrstil med režiserske zvezde, se odvija leta 1971 v Oregonu in odgrinja pogled
v vsakdan narkomana in njegove »družine«.
Glavni junak Bob Hughes predstavlja vodjo skupine mladih odvisnikov, ki potujejo
po severozahodnem predelu ZDA. V iskanju drog brezciljno najemajo stanovanja, ki jih kmalu menjajo za motelske sobe. Svojo odvisnost vzdržujejo s strateško
načrtovanim ropanjem lekarn in bolnišnic. Rutino »družinice« z ostrim rezom premoti tragedija, ko njena članica, še najstnica, umre zaradi prevelikega odmerka –
v filmu nastopi z obupom in ironijo prežet prizor, v katerem preostanek družine
skupaj s truplom obtiči v sobici motela, kjer poteka zborovanje šerifovega namestnika. Takrat se Bob odloči, da bo z uživanjem drog prenehal, kar zahteva korenito
spremembo življenjskega sloga.

+16

92min

!

PREPOVEDANE
DROGE
ZASVOJENOST

Primerno za pogovor o prepovedanih drogah: film ponuja iztočnice za pogovor o
vrstah odvisnosti, vzrokih in posledicah zasvojenosti od drog, možnih rešitvah
iz zasvojenosti itn.

MULARIJA (KIDS)
LARRY CLARK, ZDA, 1995, 35 MM, SLOVENSKI PODNAPISI, DISTRIBUCIJA CINEMANIA

Mularija razgrinja dan skupine spolno aktivnih mladostnikov v New Yorku in
njihovega nebrzdanega odnosa do spolnosti in zlorabe različnih substanc, kot so
alkohol in druge droge. Glavni junakinji sledimo v ambulanto, kjer se skupaj s prijateljico testira za okužbo z virusom HIV, s katero se mora nato soočiti.
Subverzivni prvenec mojstra ameriškega neodvisnega filma Larryja Clarka odlikuje vtis navidezne improvizacije – film deluje kakor dovršena dokumentarna
zabeležka, nastala v odsotnosti kamere (pristop »muhe na zidu«) –, čeprav je posnet po scenariju (tega je napisal Harmony Korine). Mladostnike odigra vrsta otrok
z ulice – naturščikov in mnogi izmed njih kasneje postanejo zvezde (npr. Chloë
Sevigny). Zaradi zelo občutljivega predmeta obravnave z mladimi najstniki v
središču – neposrednega prikaza spolnih odnosov mladostnikov, fizičnega nasilja
in uživanja drog pri mladostnikih – še danes velja za kontroverzno delo, ob svojem
nastanku pa je povzročil veliko javnih polemik.

+16

91min

!

SPOLNOST
ZLORABA ALKOHOLA
IN DRUGIH
PREPOVEDANIH
DROG
OKUŽBA Z VIRUSOM
HIV

Film je izhodišče za pogovor o mnogih pomembnih temah, ki se raztezajo vse
od spolnosti med mladostniki, prvega spolnega odnosa, zaščite pri spolnosti,
okužbe z virusom HIV, posilstva, uživanja in zlorabe drog pri mladostnikih, zlo
rabe alkohola, pa vse do fizičnega nasilja.
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RAZREDNI SOVRAŽNIK
112min +15

!
MEDOSEBNI ODNOSI
ODNOSI V ŠOLI
DUŠEVNO ZDRAVJE
SAMOMOR

ROK BIČEK, SLOVENIJA, 2013, DCP, SLOVENSKI PODNAPISI, PRODUKCIJA TRIGLAV FILM –
DOMŽALE, DISTRIBUCIJA FIVIA – VOJNIK

Na srednjo šolo pride novi profesor nemščine Robert Zupan. Odnos med njim in
dijaki je zaradi njegovega načina poučevanja, hladnosti in strogosti napet že od
prvega srečanja. Razmere se še zaostrijo, ko ena izmed dijakinj stori samomor,
njeni sošolci pa profesorja obtožijo, da je zanj odgovoren. Skupina gimnazijcev se
pod vplivom tragičnega dogodka profesorju in ostalim zaposlenim na šoli upre,
kar privede do konfliktnih situacij med dijaki, profesorji in starši ter celo med dijaki samimi.
Film je odlična iztočnica za pogovor o duševnih stiskah – kako se lahko odražajo
pri posamezniku in kako jih lahko doživlja, kako stiske prepoznava okolica in
kako se nanje odzove.
V branje priporočamo Kinobalonovo pedagoško gradivo.

RAZREDNI
SOVRAŽNIK
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95min
TRAJANJE

KLJUČNE BESEDE

IZHODIŠČA ZA POGOVOR

DODATNO GRADIVO

4
MAG. MARTINA PEŠTAJ

TELEVIZIJSKE ODDAJE ZA OTROKE
IN MLADE SO OGLEDALO NJIHOVEGA
VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA

Ž

e vrsto let televizija velja za glavnega krivca vseh slabih navad otrok:
zaradi nje naj bi otroci manj brali, se manj gibali, se posledično bolj redili
in na splošno postajali vse bolj pasivni opazovalci dogajanja na zaslonu.
Vendar raziskave tega ne potrjujejo. Nasprotno, vedno znova se izkaže,
da stereotipna posploševanja izhajajo iz neučinkovite, pretirane rabe televizije – in
le v tem primeru lahko prihaja do neugodnih vplivov. Če pa televizijo spremljamo
premišljeno in jo tako odmerjamo tudi otrokom, je lahko vpliv kakovostnih televizijskih oddaj na razvoj otrok ugoden. Otroci se ob ogledu vsebin, ki so namenjene
njihovi starosti, zabavajo, učijo, si širijo obzorje in utrjujejo zavest o vrednotah, ki
veljajo v svetu okoli njih.
Otroci televizijo radi in veliko gledajo in zato predstavlja odlično možnost za
prenašanje pozitivnih sporočil. Televizijske oddaje so pomemben vir neformalnega
pridobivanja socialnih veščin, vrednot in zmanjševanja stereotipnega razmišljanja.
Izbrane oddaje omogočajo premislek in poglobljene pogovore o različnih tematikah, zlasti tistih, o katerih težko odprto govorimo. Raznoliki televizijski žanri, tudi
umetniški, nagovarjajo otroke in mlade na svojevrsten način, najbolj pa so jim vedno zanimive teme, ki so osrednjega pomena v njihovem takratnem življenjskem
obdobju in v katerih prepoznavajo znane okoliščine, npr. odnose v družini, med
vrstniki, v širši družbi.
Posebej dragocene so izvirne, domače oddaje, ki otrokom predstavljajo znano
okolje, navade, domač jezik in način medsebojnega komuniciranja. Otroci, če le
imajo to možnost, najraje izbirajo oddaje, narejene v njihovem okolju in jeziku.
Posebej takrat, ko razmišljamo in govorimo o raznolikih življenjskih slogih in
izbiri vedenja, ki ne ustreza zdravemu načinu življenja, so domače televizijske
oddaje odlično ogledalo: iz njih odseva vsakodnevno življenje otrok in mladih, nji-
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hove želje in potrebe, strahovi, skrbi in hrepenenja. Kot take služijo za prvovrstno
izhodišče pogovorov: če si jih ogledamo skupaj, hitro vidimo, kateri prizori so na
mlade gledalce naredili vtis.
V oddajah za otroke najdemo predvsem primere vsebin o zdravi prehrani, gibanju in ostalih dejavnostih, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, pa tudi o stiskah
otrok, ki se morda zdijo majhne, za njih pa so velike in težke. Za mlade so vsebine
kompleksnejše, bolj neposredne, ponujajo vse vrste vedenja, ki ga mladi izbirajo in
preizkušajo na svoji poti v odraščanje.
Za vas smo izbrali nekaj oddaj, serij in filmov za različne starostne skupine, ki smo
jih ustvarili v Otroškem in mladinskem programu Televizije Slovenija. Vsaka zase
predstavlja svojevrstno priložnost za pogovore z otroki in mladimi. Nekatere najdete na DVD-jih, druge pa na multimedijskem predvajalniku MMC RTV Slovenija
www.rtvslo.si – avdio/video.1
Želimo si, da bi vam oddaje in filmi prišli nasproti, ko se z otroki in mladimi lotevate tem, ki jih je težko »zagrabiti« in predstaviti tako, da so zanimive, razumljive in
koristne. Uporabite jih, kakor menite, da je za vas najbolje – tako bodo prišle tudi v
misli in srca otrok in mladih.

1

Želeni naslov vnesemo v okno Iskalnik (Hitro iskanje, Napredno iskanje) ali pa v okno Oddaje.
Izberemo Otroške in mladinske oddaje – Razvrsti po abecedi – prva črka naslova oddaje. Navedenih primerov je le nekaj, saj je zaradi načina delovanja televizijskega medija nemogoče zagotoviti
ponovno prikazovanje posameznih televizijskih programov.
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MOZAIČNA ODDAJA ZA OTROKE, 2012–13 (5. SEZONA)
AVTORICA SERIJE: ANKA BOGATAJ; SCENARIJI: RAZLIČNI AVTORJI; REŽIJA: MAJA ADUŠA VIDMAR

Globoko pod zemljo, na koncu najbolj zavitih krtovskih rovov, se skriva čisto poseben svet, čaroben, skrivnosten in zanimiv. To je krtinica, poimenovana Studio
Kriškraš, kjer se družijo najboljši prijatelji, nadebudni poročevalci krtek Črtek,
bober Bor, krtica Črtica, veverica Šviga in ježek Juš. Skupni so jim razigranost, veselje do odkrivanja sveta in ljubezen do druženja z otroki. Prav otroškim zgodbam
je v oddaji namenjeno najpomembnejše mesto, saj je Studio Kriškraš »televizijsko igrišče«, kjer se otroci lahko prepustijo spontanim igrarijam, domišljijskemu
ustvarjanju, raziskovanju in dogodivščinam. Tistemu, kar je v otroštvu najlepše!
Lutke otroke nagovarjajo na prav poseben način in jim omogočajo, da skupaj z
njimi izživijo svoje strahove, skrbi, pa tudi želje in hrepenenja. Prijatelji iz Studia
Kriškraš otroke s svojo neposrednostjo zlahka navdušijo, da jih gledajo, poslušajo,
posnemajo. Specimo kolač, podajmo se v mlin in si naredimo zeliščni vrt, kot vidimo v oddaji. Pogovarjajmo se, kaj so taborniki in katere vrednote so jim pomem
bne. Kaj pa je pomembno nam? Kako radi imamo naravo, kaj vse počnemo v njej?
ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA ZDRAVO PREHRANO
IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
OD KOD PRIDE HRANA: Vse je pripravljeno za peko kolača! No, skoraj vse. Črtica
ne ve čisto točno, kam naj posadi jajca in kako hitro iz zemlje zraste mleko. Joj,
kakšna zmešnjava! Še dobro, da ji s svojimi nasveti pomagata veverica Šviga in
fantje s kmetije. Bo imel kolač res okus po kolaču?
Primerno za pogovor o pridelavi hrane, s poudarkom na izdelkih, ki jih pridelajo
na kmetijah, in njihovi uporabi v našem vsakodnevnem življenju.
DOBRI KRUHEK: Mladi nadebudni peki, Tibor, Aljaž in Lana, obiščejo mlin in se
naučijo mleti moko. Zamesijo kruh, ga spečejo in celo poskušajo prodati. Tudi
Črtek in Bor v studiu ustvarjata s testom; Črtek bi vanj najraje zamesil gumičrve,
ampak to seveda ne gre. Jima bo uspelo speči okusne žemljice?
Primerno za pogovor o poti, ki vodi od zrna do kruha, o pomenu žita za našo
zdravo prehrano ter o našem dejavnem sodelovanju pri pripravi hrane.
VRT: Studio Kriškraš bo krasil pravi zeliščni vrtiček. Črtek in Bor že komaj čakata, saj bosta zelene rastline lahko uporabljala za kuho, pa še Črtico bosta z njimi
lahko razveselila. Tudi otroci v vrtcu sejejo in sadijo zelišča in za povrh skuhajo
okusno koromačevo juho. Ježek Juš bo tokrat obiskal koze in ugotovil, da jim
tekneta tudi peteršilj in solata.
Primerno za pogovor o pomenu zelenjave in zelišč za zdravo prehranjevanje.
Spodbuja priložnost, da se otroci sami srečajo z zelišči, jih preizkušajo in upora
bijo kot slasten in zdrav dodatek k hrani.
TABORNIKI: Taborniških veščin je veliko in prav vse nam pridejo prav. Mladi taborniki iz rodu Beli bober nam bodo pokazali, kako v naravi postavijo bivak, in nas
ob tem naučili taborniških vozlov. Z vozli se bo ukvarjal tudi Črtek, ki bo skušal
izpopolniti past za taborniško dogodivščino. Če jo bosta z Borčkom res ujela, se še
ne ve. Morda jima lahko pomagamo in taborniško dogodivščino ujamemo skupaj!
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Primerno za pogovor o zanimivem preživljanju prostega časa med prijatelji v
naravi; spodbuja k učenju novih, z naravo povezanih spretnosti.

S SONCEM V OČEH
IGRANA ODDAJA ZA OTROKE, 2007–2008
AVTORICA SERIJE: JELKA RIBARIČ GRABLJEVEC; SCENARIJI IN VERZI: NATAŠA KONC LORENZUTTI;
REŽIJA: ŠPELA KUCLAR

+3

20min

Oddaja je namenjena predšolskim otrokom in mlajšim šolarjem, pa tudi staršem.
V vsaki oddaji ima otrok problem, ki je zanj nerešljiv, odraslim pa se morda celo
zdi nepomemben in zanemarljiv. Ker otrok sam ni kos težavi, si ne zna pomagati.
Zato pride na pomoč zabavni možic, ki je uradni brisalec otroških solz. Ime mu je
Srečko. Zna pozorno prisluhniti težavi, ki jo ima otrok. Poskuša mu pomagati, da
ne bi bil več tako žalosten, ali pa problem celo rešiti. Vedno zvabi sonce v oči, ta
prijazni in zabavni Srečko. On je pravi žarek upanja.
S pomočjo pravljičnega bitja, junaka, otroci lažje spregovorijo o svojih stiskah, mi
pa lahko ob skupnem ogledu oddaj z otoki spregovorimo o posameznih situacijah. Kaj bi storili oni, če bi imeli podobno težavo kot otrok v oddaji? Kaj bi mi za
upali škratu Srečku? Imamo tudi mi koga, ki je (vsaj po funkciji) podoben Srečku?
Na koga se lahko v stiski opremo?
ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE:
STRAH: Malega Mihca je vsako noč strah iti v temen hodnik in poklicati mamo,
kadar ga tišči na stranišče, zato mu večkrat uide. Zelo je žalosten. Ko tiho joče,
v sobi zasije nenavadna svetloba in v sobo skoči Srečko. On je majhen možic, ki
briše otroške solze. Mihec se najprej čudi, kako ga je lahko slišal, saj je jokal tako
tiho. Srečku dolgo ne prizna, da ga je strah. Ko mu Srečko razsvetli temen hod
nik, Mihec premaga strah.
Primerno za pogovor o otroških stiskah, zlasti o strahovih, ki so v predšolskem
obdobju zelo močno čustvo, s katerim se vsak otrok spoprijema na svoj način.

S SONCEM V OČEH
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POGREŠANJE: Mihčeva mama mora na službeno pot za nekaj dni. Njega in bratca bo pazila babica. Mihec se zelo prestraši, da se mama ne bo več vrnila. Jezen je
nanjo. Noče, da bi šla. Že očka je izgubil, zdaj pa bo morda še mamico. Pa se zopet
pojavi stari prijatelj – Srečko. Mihec se ga silno razveseli. Pove mu, česa se boji,
Srečko pa poišče nevidne vrvice, ki ga popeljejo v mamine misli.
Primerno za pogovor o otrokovi navezanosti na njemu pomembne ljudi in
njegovim strahom pred izgubo ter soočanju z močnim čustvom jeze.
IZGUBA: Špeli je avto povozil kužka Ninčka, s katerim sta se vsak dan igrala.
Tako zelo ga je imela rada. Bil je njen prijatelj. Zdaj, ko ga ni, le še joče. Nihče je ne
more potolažiti. Vso objokano zmoti svetloba in pojav majhnega možička, ki se
poveča. Srečko je, se ji predstavi. Ko izve, kaj je razlog za njene solze, njenega joka
ne skuša ustaviti, saj je to edina pot, da se bolečina zmanjša.
Primerno za pogovor o ljubezni in žalosti ob izgubi, o procesu žalovanja, ki je
zelo pomemben, in pomenu spominov, ki z nami živijo še naprej.
ZMERJANJE: Ana ima lepo ime, pa jo v vrtcu otroci vseeno neprestano zmerjajo,
iz njenega imena izpeljejo celo vrsto zmerljivk. V vrtcu nima nobenega prijatelja,
zato tja noče več. Joče in si ne zna pomagati. Pa se pojavi hecni možic – Srečko,
ki se ga Ana najprej malo prestraši. Ko mu zaupa, zakaj je tako žalostna, ji Srečko pove, da se mora postaviti zase in vsem povedati, da je zelo žalostna, če jo
zmerjajo.
Primerno za pogovor o medvrstniških odnosih, o stiskah, ki nastanejo ob
neustreznih načinih vedenja posameznikov ali skupin, o lastni samopodobi.
BRATEC: Ana je rešila težave z zmerjanjem. V vrtcu ima prijatelje. Pojavi pa se
nov problem – bratec. Ljubosumna je nanj, saj se vsi vrtijo okrog njega, nje pa kot
da ni. Bolj se trudi, večje so težave. Zelo nerodna je z njim. Hudo ji je. Pa ji znova
priskoči na pomoč čudežni Srečko.
Primerno za pogovor o medosebnih odnosih, posebno z ljudmi, ki jih imamo naj
raje, o spremembah, ki jih prinesejo v družinsko dinamiko novi člani, in stiskah,
ki ob tem nastanejo.

RIBIČ PEPE
25min +4

MOZAIČNA ODDAJA ZA OTROKE, 2012 (5. SEZONA)
AVTORJA IN SCENARISTA: IGOR RIBIČ IN JOŽE POTREBUJEŠ; REŽIJA: TUGO ŠTIGLIC

Pepe se odloči, da bo kot velik zaupnik otrok skušal pomagati tistim, ki se znajdejo v marsikateri zagati, nerešljivem problemu, stiski. Tudi telovadbi se je treba
posvečati, saj lahko le v zdravem telesu domuje tudi zdrav duh. Veliko otrok prihaja na pomol k Pepetu in seveda Kakaduduju, pa tudi v stolp, kjer Pepe domuje
in kjer ima čudežno napravo, ki reši vsako težavo.
Ribič Pepe je velik zaupnik otrok. S pomirjujočim glasom jih prepriča, da je treba
zdravo jesti, vsako jutro telovaditi, veselo plesati in veliko ustvarjati. Je pravi glasnik zdravega življenjskega sloga. Dejavno se pridružimo njegovim dogodivščinam! Ustvarjajmo, gibajmo se, pojmo, rešujmo kviz in se pogovarjajmo o temah,
ki so osrednje v vsaki oddaji.
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ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA ZDRAVO PREHRANO
IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
O BROKOLIJU IN CVETAČI: Kakadudujeva najljubša hrana so pice, sendviči in
sladkarije. Taka hrana seveda ni zdrava za rast, razvoj in zdravje. Pepe pripravlja
za kosilo brokoli z drobtinami. Ne, ne, Kakadudu že ne bo jedel tega. Pepe mu
pove zgodbo o kraljeviču, ki je tudi rad jedel sladkarije. Postal je tako debel, da ni
mogel sesti na prestol. O, to se pa Kakaduduju že ne bo zgodilo. Jedel bo brokoli.
Primerno za pogovore o pomenu zdrave prehrane za naš organizem, o našem
okusu in odnosu do hrane, o prehranjevalnih navadah.
ZOBOBOL IN ŠKRBIMIŠKA: Jutro je in morala bi biti telovadba. Otroci čakajo, da
bi začeli, Pepe pa ne more nič, ker ga zelo boli zob. Kakadudu se šopiri, da se on čisto nič ne boji zobozdravnika. Seveda ne, saj nima zob, zato mu ni treba k njemu.
Otroci imajo najprej mlečne zobe, ki jim drug za drugim izpadajo. V zameno za
zobek pa jim miška nosi darila. Ampak mlečnih zob jim kmalu zmanjka.
Primerno za pogovore o pomenu zdravja ustne votline, naši skrbi za zdrave zobe
in naših izkušnjah z obiskom pri zobozdravniku.
O TREH LAČNIH RIBIČIH: Da je naše okolje tako zelo onesnaženo, da kmalu ne
bo več mogoče pridelovati hrane, vemo vsi. Naš planet se spreminja v smetišče.
Lahko se zgodi, da ne bo hrane in bomo lačni, če ne bomo spremenili neodgovornega obnašanja. Kakadudu seveda ne verjame, da je tako hudo. Rešiti je treba naš
planet. Takoj. Pepe objavi rezultate njihove akcije. So rezultati spodbudni?
Primerno za pogovor o proizvodnji hrane, o skrbi za čisto okolje, ki je ključ do
zdrave prehrane.
ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE:
O KRIVICAH: Včasih si krivice predstavljamo čisto po svoje. Mislimo, da se nam
godi krivica, v resnici pa mislimo samo nase, namesto na ljudi, živali in svet okrog
sebe. Takšen je tudi Kakadudu, ki je prepričan, da se mu godi krivica, ker ne zna
tako risati kot Pepe, čeprav ima enake barvice in enak papir. Z veliko truda ga
Pepe prepriča, da je na svetu sicer res veliko krivic, vendar marsikdaj zakrivamo
lastne pomanjkljivosti, ko rečemo, da se nam godi krivica.
Primerno za pogovor o moralnem razvoju pri otrocih: kaj je pravično in kaj
krivično, kako občutimo eno in drugo in kako se nanju odzivamo.
O STRAHU IN STRAHOMILI: Včasih se bojimo, pa sploh ne vemo česa. Kakadudu
je prepričan, da sliši strah. Pepe nič ne sliši, zato ga skupaj iščeta. Ga bosta našla?
Saj niti ne vesta, kakšen je videti. Dobro se je skril, ta strah, da ga ne najdeta.
Foksner trdi, da ga ni nikoli strah. Pa je to res?
Primerno za pogovor o različnih čustvih, o tem, kako jih doživljamo, sprejema
mo in se nanje odzivamo, še posebej pa o čustvu strahu, močnem čustvu, ki ga
vsak otrok doživlja po svoje.
O TEČNEM PEPETU: Pepe je vstal na levo nogo in je tako siten, da se spre z vsemi
prebivalci malega zaliva. Tako jim gre na živce, da ga vsi zapustijo. Pepe je nekaj
časa zadovoljen, saj misli, da bo zdaj končno užival mir. Zelo se je zmotil. Počuti
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se neizmerno osamljen in zelo pogreša prijatelje. Se bodo prijatelji vrnili, če bo
Pepe še vedno tako siten?
Primerno za pogovor o medosebnih odnosih in samopodobi, o pomenu pri
jateljstva in skrbi za zdrave odnose.

SVET NA ZASLONU: Foksner in Kakadudu cele dneve sedita pred računalniškim
zaslonom. Med zavzeto igro sploh ne slišita Pepeta, ki ju kliče ven. Toda Kakaduduja začnejo boleti oči in slabo vidi. Pepe razmišlja, kaj naj stori, da ne bosta
neprestano buljila v računalnik. Mu bo uspelo?
Primerno za pogovor o zdravem življenjskem slogu, gibanju, nevarnosti
prekomerne uporabe računalnika.

BUKVOŽERČEK IN BUKVOŽER
5min
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MOZAIČNA ODDAJA ZA OTROKE, 2006–2009
AVTORICA SERIJE: MARTINA PEŠTAJ; REŽIJA: MARKO NABERŠNIK

Bukvožerčki in Bukvožerji so otroci, stari od šest do trinajst let. Takšni, povsem
običajni otroci, ki se radi igrajo, hodijo v šolo, sestavljajo kocke, trenirajo nogomet, plešejo in skrbijo za domače živali. In ki radi berejo knjige. V štirih serijah
oddaj predstavijo 70 zanimivih, privlačnih in kakovostnih knjig domačih in tujih
avtorjev. Vsak na povsem svojevrsten in neponovljiv način, v petih dinamičnih
minutah!
Preglejte seznam knjig, ki jih predstavljamo v serijah. Med njimi je gotovo tudi
nekaj tistih, ki jih v branje predlagajo strokovnjaki Pionirske knjižnice v Ljubljani. Morda pa lahko z ogledom oddaje otroke dodatno spodbudite k branju knjig s
tematiko, o kateri se z njimi želite pogovarjati.

PRIMER ODDAJE S KNJIGO, KI OBRAVNAVA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
DEBELUŠKA: Najstnica Sara predstavi svoj pogled na zgodbo osnovnošolke
Urše, ki v svojem razkošnem domu ne najde ljubezni in potrditve. Njen oče, znani
pisatelj, se ne zmeni zanjo, mati, nekdanja manekenka, pa je hladna in tiranska
ženska. Hoče, da bi tudi Urša postala slavna manekenka, zato ji predpisuje shujševalne diete, nadzira njeno telesno težo in se posmehuje njeni postavi. Urša trpi,
strada, se prenajeda, bruha. Ujeta je v peklenski krog anoreksije in njeno življenje
je ogroženo.
Primerno za pogovor o stiskah v obdobju mladostništva in načinih soočanja z
njimi, o pomenu zdrave samopodobe in odnosov z za nas pomembnimi ljudmi.

ZLATKO ZAKLADKO
15

min
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NARAVOSLOVNA ODDAJA ZA OTROKE, 1998–2008
AVTOR SERIJE IN SCENARIST: ZLATKO ZAJC; REŽIJA: BRANE BITENC

Zlatko Zakladko je serija oddaj, ki nam skuša približati svet rastlin, s tem pa nas
posredno vpelje tudi v geografsko spoznavanje naše domovine. Vsaka rastlinica
ima svojo zgodbo, ki se začne s prihodom v naše kraje. Lahko je tudi avtohtona,
lahko je prinesena pred davnimi časi ali pred nedavnim. Nekatere je bilo treba
celo omejiti, ker so pričele ogrožati druge vrste. Vsaka od njih je namenjena za
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zdravljenje ene izmed bolezni in vsako je treba pripraviti na njej primeren način. Lahko pa je rastlina pripravljena zgolj kot osvežilen čaj v hladnih zimskih
dneh. Skupaj z Zlatkom Zakladkom lahko pripravimo okusni prigrizek iz dobrot,
ki nam jih ponuja kar sama narava. Z Zlatkom Zakladkom se potikamo po travnikih, gozdovih in jasah, ob potokih in jezerih, pod gorami in po gorskih višavah.

ZDRAV
ŽIVLJENJSKI SLOG
GIBANJE
PREHRANA

Primerno za pogovor o pomenu rastlin, ki nas obdajajo na vsakem koraku, o
zdravem življenjskem slogu, gibanju na svežem zraku in hrani, ki jo mimogrede
utrgamo, naberemo, izpulimo iz zemlje.

FIRBCOLOGI
MOZAIČNA ODDAJA ZA OTROKE, 2012 (1. SEZONA)
AVTORJA SERIJE: MARTINA PEŠTAJ IN MARKO NABERŠNIK; SCENARIJI: MAJA ŠORLI, MARKO
BRATUŠ; REŽIJA: MARKO NABERŠNIK

+8

Kaj je karies? Kako pomolzemo kravo? Kaj je suši? Kako plezamo po plezalni steni? Kaj raste na vrtu? Kako naredijo testenine? Firbcologi najdejo odgovore na
vsa vprašanja! V imenu vseh radovednih otrok opazujejo, sprašujejo, preizkušajo
in komentirajo vse, kar jih zanima o svetu okoli nas. In se imajo odlično v Gašperjevem stanovanju, kjer je dovolj prostora in dobre volje za najbolj nenavadne in
zabavne zamisli ter preizkuse.
Oddaja je bila narejena z namenom, da otroke spodbudi k dejavnemu raziskovanju okolice, gibanju, preizkušanju neznanega in nasploh veselju nad življenjem.
Pogovarjajmo se o temah, ki so nas pritegnile v oddaji. Postanimo tudi sami Firbcologi, podajmo se na raziskovalne pustolovščine in poskusimo reči, ki jih preizkušajo Gašper in njegovi mladi prijatelji.
ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA ZDRAVO PREHRANO IN
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
O PODMORNICAH, SOLI IN ZOBNIH LUKNJAH: Maja in Ariana gresta k zobo
zdravniku – katera bo dobila zobno plombo? Peter in Žak sta raziskala namornico, pardon, podmornico na kopnem. Kot prava Firbcologa sta na poti ustavila še
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plug za posipanje soli in se mu pridružila. Lara pa se je odločila, da nikoli več ne
bo zamujala, saj je za kazen štela leteče toaste z marmelado.
Primerno za pogovore o pomenu zdravja ustne votline, naši skrbi za zdrave zobe
in naših izkušnjah z obiskom pri zobozdravniku.
O KOLESIH, SUŠIJU IN ŽOGOBRCU: Gašper ima prazno zračnico na kolesu, zato
jo je treba zamenjati. Izkoristi obisk Žive in ju z Žakom pošlje k serviserju. Lara in
Ariana bosta pogledali pod prste mojstru sušija. V oglasih perilo očistijo z lahkoto. Ali se bo to posrečilo tudi Firbcologom v studiu? Cela ekipa raziskovalcev se
na igrišču pomeri z nogometaši. Gašper jih nato preizkusi tudi v studiu.
Primerno za pogovor o medkulturnih razlikah v prehranjevalnih navadah,
pomenu kakovostne in sveže hrane ter medvrstniškem druženju ob športnih
dejavnostih v prostem času.
O PODZEMLJU, NADZEMLJU IN PIŠČANCIH: Firbcologinji Živa in Neža bosta
raziskovali globine ljubljanskega podzemlja. Ali bo Maji in Ariani uspelo preplezati veliko plezalno steno? Lara in Žak bosta uživala v družbi mladih piščančkov
in zajčkov na kmetiji blizu Ljubljane, Gašper pa bo v studiu fantoma kazal s prstom, kako sestaviti omaro.
Primerno za pogovor o življenju na kmetiji, našem odnosu do živali in pomenu
prostočasnih dejavnosti na svežem zraku.
O MOLŽI, MOBILNOSTI IN KANALIH: Gašper si želi kave, a nima mleka. Zato gresta Lara in Žak na kmetijo, da bi pomolzla kravo. Fantje se bodo začasno preselili
v avtodom, spotoma pa še pogledali, kako vzdržujejo podzemne kanale. Jim je
pot prekrižala kakšna podgana? Večno lačne Firbcologe Gašper nauči pripraviti
sladoled s pomočjo suhega leda. Njam.
Primerno za pogovor o domači proizvodnji hrane, njeni poti do nas in naših
prehranjevalnih navadah.
O KNJIGAH, PASJEM UČENJU IN PAŠTI: Jaka in Tilen sta v tovarni testenin raziskala, koliko vrst testenin je na svetu. Pižama ni zgolj komik, ampak tudi prevajalec knjig. Z njegovo pomočjo in malo domišljije bosta Firbcologinji poskušali
prevesti domišljijsko knjigo. Lara in Sara se bosta učili s pomočjo psa. Kdo bo
koga kaj naučil? Ali Gašper izumi napravo za samožgečkanje?
Primerno za pogovor o hrani, ki jo uživamo, ter kakovostnem preživljanju pros
tega časa ob knjigi ali s hišnimi ljubljenci.
O ROBOTIH, TJULNJIH IN VRTNARJENJU: Maja in Sara sta v živalskem vrtu preverjali, ali je morski lev manj nevaren od kopenskega. Ena izmed njiju si je celo
prislužila moker poljubček. Lara in Žak sta šla na vrt nabirat zelenjavo za firbcološko kosilo. Peter o robotih raziskuje na terenu, medtem ko Gašper v studiu
preverja, kaj vse zmorejo firbcološki roboti.
Primerno za pogovor o doma pridobljeni hrani ter prednostih in pomanjkljivo
stih samooskrbe s hrano.
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ŽIVLJENJE KOT V FILMU
MLADINSKI TV-FILM, 2005
PO ROMANU NEJKE OMAHEN; SCENARIJ IN REŽIJA: ŠPELA KUCLAR

Lahki triler Življenje kot v filmu pripoveduje zgodbo štirinajstletne Julije Jordan,
mestne deklice, ki živi z mlajšim bratom Filipom in očetom, slavnim filmskim režiserjem. Oče se na snemanju zaljubi v maskerko Lejo. S sinom in hčerko se tako
preseli iz mesta v vas k Leji in njeni hčerki Jasni. Jasna je nad Julijo navdušena
in zdi se, da bo nova družina skupaj zelo prijetno živela. Ljubezniva Julija se hitro
spoprijatelji tudi z novimi sošolkami, kar pa ni všeč Jasni. Vedno bolj se zdi, da bi
jo rada imela le zase, in ko se na zabavi pojavi oblečena enako kot Julija, je Julija
povsem osupla in zelo jezna, kar Jasni tudi pove. Potem pa se začnejo dogajati
nenavadne reči: Julija vedno močneje čuti, da ji hoče nekdo škodovati, Jasna pa ji
je iz dneva v dan bolj podobna in na koncu skrivaj prevzame tudi njeno ime. Kot
Julija Jordan gre celo na avdicijo na televizijo. Ko ugotovi, da Juliji dvori mladi
Tim, ga v strahu, da bi ji dokončno odvzel Julijo, ugrabi in zapre v svojo gozdno
hišo. Juliji se po nekaj mesecih novega življenja zdi, kot da se je znašla v filmu, ki
pa ji ni niti malo všeč.

+10

91min

SAMOPODOBA
MEDOSEBNI ODNOSI

Primerno za pogovore z učenci in dijaki o družinski dinamiki in njenih vpli
vih na posamezne družinske člane, o pomenu samopodobe in skrbi za zdrave
medosebne odnose, o stiskah, ki spremljajo obdobje odraščanja, in ustreznih
načinih njihovega reševanja.

ŽIVLJENJE KOT
V FILMU

NINA
MLADINSKA TV-NADALJEVANKA V TREH DELIH, 2003
SCENARIJ: METKA DEDAKOVIČ; REŽIJA: ZORAN LESIČ

Ninina zgodba je vpeta v vse glavne plasti vsakdanjega življenjskega okolja, v katerem se znajde sleherna trinajstletna najstnica: od domačega in družinskega, šolskega, uličnega do fiktivnega. Srečuje se in oblikuje odnose z vsemi starostnimi
skupinami: otroki, vrstniki, starejšimi najstniki, odraslimi. Sooča se z vsemi psihološkimi in socialnimi plastmi, zato se ne moremo izogniti ne problemom odraslih,
uličnim postopačem in zapeljivcem, ne narkomanom. Zgodbe odraslih se prepleta-

+10
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ISKANJE IDENTITETE
MEDOSEBNI ODNOSI
ODRAŠČANJE
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jo z zgodbami otrok, ki ob najstniških dilemah ter njihovem izražanju sporočajo,
kaj v resnici nosita s seboj odraščanje in odraslost. Nina se je – kot križišče in zbir
vseh 'poti' – primorana soočiti sama s seboj in se naučiti zaupanja v lastno presojo.
To je začetek »vstopanja« v življenje ter tudi temeljno sporočilo zgodbe.
Primerno za pogovor o obdobju odraščanja in oblikovanju lastne identitete, o
pomenu medvrstniških odnosov in spolnem dozorevanju, o preizkušanju mej,
prvih srečanjih z alkoholom, kajenjem in drogo ter družinski dinamiki, ki vpliva
na vse družinske člane.

RAZRED ZASE
MOZAIČNA ODDAJA ZA MLADOSTNIKE, 2011–13

25min +14

AVTORJA IN SCENARISTA: GREGOR MODER IN URŠKA MLAKAR; REŽIJA: SVETLANA DRAMLIĆ IN
IGOR GODINA

Vsi vemo, da se v času šolanja pripeti največ dogodivščin, ki se jih spominjamo
vse življenje, od zabavnih do najbolj nenavadnih. Da pa se ne bi samo zabavali, so
se naši junaki lotili zelo resnih tem. Začeli so s prvim šolskim dnem, nadaljevali
pa s čedalje bolj zahtevnimi temami, ki se dotikajo mladih: od ljubezenskih težav
do stanja v naši družbi, prihodnosti … Vse skupaj so zavili v privlačno, malce odbito in predvsem zelo duhovito oddajo o prav posebnem razredu. Razredu zase.
V televizijskem razredu se učenci srečujejo z vsem, kar pozna generacija gledalcev, ki ji je oddaja namenjena. Iz komičnih skečev se lahko rodijo resni pogovori
o prepovedanih substancah, spolnem dozorevanju, odnosih med vrstniki in vsakodnevnem preživljanju prostega časa. So nam liki v oddaji podobni, se najdemo
v njih? Kaj počnejo podobno in kaj drugače kot mi?
ODDAJE, POVEZANE S TEMAMI O ŠKODLJIVEM PITJU ALKOHOLA
IN SPOLNI VZGOJI:
ŠOLSKI PLESI: Zala je organizatorka šolskega plesa. Šola je že lepo okrašena in
pripravljena na veliki dogodek, osrednja dvorana pa je skoraj prazna. Nekdo je
pozabil razdeliti vabila. To bo Zala huda nanj! Za glasbo bo poskrbel najboljši DJ
daleč naokoli – DJ Borka. Za Žareta ni plesa brez alkohola, zato ga pretihotapi v
šolo. Profesorica za slovenščino si zastavi nalogo preprečiti vsakršno uživanje
alkoholnih pijač. Splet okoliščin postavi vse na glavo.
Primerno za pogovor z učenci in dijaki o preprečevanju škodljivega pitja alkohola.
SPOLNA VZGOJA: Profesorica Miklošič bo doživela histerični napad. No, skoraj!
Kaj ga ne bi, saj bo na WC-ju zalotila Andrejo in Žareta med strastnim poljubljanjem. Povrhu vsega pa bo morala pri biologiji učencem razlagati o spolnosti. In
to ravno ona … Ki s tem nima nikakršnih težav … V studiu šolskega radia se bo
voditelju Matiji pridružila pisateljica Irena Duša, avtorica knjige Seksikon. Njuno
klepetanje bo zabavnoresno, česar pa ne moremo reči za učno ure Miklošičke …
Primerno za pogovor z učenci in dijaki o zdravi spolnosti in spolnih odnosih.
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ODDAJE, POVEZANE S SKRBJO ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
ŠPORT: Uf, športanje zna biti naporno! Športna vzgoja pa še toliko bolj! Celo voditelj šolskega radia Matija ima slabe izkušnje s športnimi učitelji. Se pa toliko bolje
znajde za voditeljskim pultom. No, vsaj on misli, da se. In Jošt tudi, saj ga bo prosil
za nasvet glede javnega nastopanja. Kako težko je postati popolnoma samozavesten! Morda bo Jošta ohrabril pogovor s športnim novinarjem Sašo Jerkovičem,
ki mu bo pripravljen prijazno priskočiti na pomoč. Težav s samim sabo ne bo imel
le Jošt, ampak tudi Žare. Sram ga bo, ko si bo moral pri telovadbi preobleči majico.
In to na očeh vseh. Vas zanima zakaj?
Primerno za pogovore o zanimivih in zdravih načinih preživljanja prostega časa.
GEOGRAFIJA IN POTOVANJA: Končno! Težko pričakovana ekskurzija! In učenci
si lahko sami izberejo lokacijo. Ampak kam bi šli? London? Bruselj? Pariz? Debata
se bo sprevrgla v vsesplošen prepir oziroma v obmetavanje z zmerljivkami! Malo
mirnejše bo v studiu šolskega radia, kjer bo Matija razkrival potovalne navade
Slovencev. Pri tem mu bo pomagal Matjaž Tančič, priznani slovenski fotograf.
Kaj pa bo z ekskurzijo? Katera lokacija bo na koncu prevladala?
Primerno za pogovore o raznolikih interesih, ki spodbujajo dejavno preživljanje
prostega časa.
INTERNET: Mark se bo z voditeljem oddaje Matijo dogovarjal, da bi postal njegov
menedžer. Saj se ne more odreči nekomu, ki ima na Facebooku več kot tisoč prijateljev, med njimi celo Avtokleparstvo Merjasec! Andrejo bo številka vrgla iz tira.
Pa kaj če jih ima ona samo 24?! Zala ji bo predlagala, naj spremeni svojo profilno
sliko. Ji bo uspela kakšna bolj zapeljiva poza in privlačen nasmešek? Če se studio
ne bo vžgal zaradi Andrejinega spogledovanja s fotoaparatom, se bo zagotovo
zaradi iskrivih odgovorov avtorjev legendarnega kratkega filma Požigalec, ki ju
bo gostil šolski radio.
Primerno za pogovore o vplivu novih tehnologij na našo samopodobo, med
osebne odnose in način preživljanja prostega časa.
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OBLIKOVANJE
SAMOPODOBE
MEDVRSTNIŠKI
ODNOSI
ODRAŠČANJE

MLADINSKI TV-FILM, 2009
PO ROMANU DUŠANA DIMA; SCENARIJ: MIHA HOČEVAR IN MATEVŽ LUZAR; REŽIJA: MIHA HOČEVAR

Petnajstletni gimnazijec Dejan, ki ga prijatelji kličejo Piksi, spoznava zapletena
razmerja medčloveških in medgeneracijskih odnosov. Piksi s prijatelji ustanovi
novopankovski bend, toda pot mlade skupine ni lahka. Zaradi pogoste odsotnosti od pouka Piksiju grozi izključitev iz šole, vse več težav pa ima tudi doma. Ko
je vse videti brezupno, mu oče v jezi razbije še kitaro. Vmes se vplete še zgodba
o najstniški ljubezni, Piksija pa drži pokonci le zgled strica, nekdanjega pankerja,
ki v nasprotju s Piksijevim očetom ni obsedel pred televizijo z daljincem v rokah.
Bo Piksi uspel ostati zvest sebi in svoji skupini?
V filmu najdemo vse, kar sodi v obdobje odraščanja, preizkušanja lastnih meja in
iskanja mesta v družbi. Ponuja možnost pogovorov o vplivu alkohola, kajenja in
drog, sooča se s prvimi oblikami telesne ljubezni in se sprašuje o izbiri življenjskega sloga ter njegovem vplivu na duševno zdravje. Je slika sodobne mladostniške
generacije, ki ji film podrži ogledalo, starejše pa spomni, zakaj se je z mladostniki
tako pomembno pogovarjati in jim dati priložnost za izražanje lastnih občutkov,
mnenj in stališč.
Primerno za pogovore z dijaki o razvojnem obdobju mladostništva in vsem, kar
to obdobje prinaša: oblikovanje samopodobe, vrednot in moralnega sistema,
medvrstniški odnosi in prvi intimni odnosi, spremembe družinske dinamike,
nove želje, potrebe, interesi, preizkušanje novega, neznanega, postavljanje
novih meja in soočanje z njimi.
Pogovor z režiserjem Miho Hočevarjem o ustvarjanju mladinskih filmov lahko
preberete v reviji KINO!, št. X/2010, Društvo za širjenje filmske kulture KINO!.
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NUJNOST STROKOVNE PODPORE

KLJUČNE BESEDE

IZHODIŠČA ZA POGOVOR

5
ZALA DOBOVŠEK

GLEDALIŠČE NAJ ZMERAJ ODPIRA
NOVA VPRAŠANJA

G

ledališče kot medij, ki nagovarja izjemno neposredno, v živo in zadnje
čase nemalokrat tudi v želji gledalčevega takojšnjega odziva, je brez dvoma prostor, kjer se pomembno uri in razvijata otrokova/mladostnikova
razumska in čustvena občutljivost. Ob gledanju gledališke predstave
mladi zaradi direktne komunikacije in neposredne bližine odrskega dogajanja in
igralcev/animatorjev lahko včasih dosežejo izjemno stopnjo poistovetenja s prav
ljičnimi/dramskimi junaki. Gledališke predstave odraščajočega občinstva ne nagovarjajo le na besedilni ravni, temveč tudi poglabljajo njegov smisel za razumevanje različnih odrskih znakov in simbolov. Sodobne uprizoritve so pogosto v svojih
režijskih poetikah »izmaknjene realnosti«, preigravajo različne ravni gledališkega
jezika, kar mladim razpira domišljijo in krepi njihovo individualno razumevanje
neobičajnega odrskega sveta.
Gledališke (in lutkovne) predstave v svojih zgodbah nemalokrat prinašajo takšne
in drugačne nauke in napotila za življenje. Včasih so te situacije tako rekoč prerisane iz dejanskega sveta (so realistične), včasih prikazane skozi prispodobe (basni,
predmetno gledališče), vedno pa je pomembno, da so narejene prepričljivo, odgovorno, kakovostno in inovativno.
Ker zvesti, predvsem pa mladi obiskovalci gledališča, že skoraj postajajo ogrožena
vrsta, je vsekakor pomembno, da se na odre postavlja aktualna, sodobna vprašanja, dileme in problematike, ki se jih dotaknejo; če že ne na osebni ravni, pa tako,
da lahko v zgodbah prepoznajo svoje bližnje ali ljudi v njihovi okolici. V dobri veri,
da zmore imeti gledališki medij znatno moč vpliva na spreminjanje otrokovega in
mladostnikovega pogleda na svet – če mu to le dopustimo oziroma stremimo k odprtemu mišljenju in čutenju – se moramo zavedati, da so otroci, zlasti pa najstniki,
izjemno občutljiva in zahtevna publika, h kateri je treba pristopati premišljeno.
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Treba je biti jasen, a ne (pretirano) didaktičen. Kritičen, a ne enosmeren. Atraktiven, a ne puhel. To še posebej velja, ko imamo opraviti z občutljivimi, tabuiziranimi
temami, kot so duševno zdravje (osamljenost, zasvojenost, depresija, samomorilna
nagnjenja), raznovrstne zlorabe oziroma nasilje (spolno, duševno, telesno) in slaba
samopodoba (izgubljenost, šibka samozavest, nemotiviranost, brezperspektivnost).
V sklopu omenjenih tem v izbor uvrščamo gledališke predstave, namenjene tako
malčkom kot tudi osnovnošolcem in dijakom. Vse izbrane uprizoritve družijo tematike, ki so v vsakdanu mladih izjemno navzoče, a vse premalo opažene, obdelane, kaj šele razrešene. V pričujočih vsebinah se prepletajo motivi odvisnosti od
drog, težave z drugačnostjo, notranji duševni nemir, zavedanje (lastne) smrti in
življenja, stiske v družini ter prva soočanja in doživljanje spolnosti.
Sodobne, napredne in inovativne gledališke postavitve so lahko dobro izhodišče
za razpravo o videnem, zlasti ker se s tem lahko izognemo direktni, »prisiljeni« razpravi o vsebini, ampak v to prodiramo skozi pogovor o odrskem jeziku: o režiji,
likovni podobi scene ali lutk, igralski zasedbi in njihovem načinu komunikacije z
občinstvom, o glasbi ali multimedijskih vnosih, ki se morda pojavijo v uprizoritvi.
Prav s takim »ovinkom« lahko mlade gledalce razrešimo pritiska, da bi o kočljivih
(videnih) tematikah po ogledu spregovorili sproti in neposredno, ampak pogovor
o vsebini prepletemo tudi z razpravami o formi, obliki postavitve – s tem pa tudi
gledališče mladim predstavimo kot celoto, ki jo sestavlja tako teoretični pol (dramski tekst, scenarij) kot tudi praktični (postavitev, režijska in igralska interpretacija,
aktualiziranje itn.).
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35min +4

SAMOPODOBA,
SPREJEMANJE IN
RAZUMEVANJE
DRUGAČNOSTI

VSI DRUGAČNI, VSI ČUDNI
MAJA KUNŠIČ. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA. REŽIJA: MAJA KUNŠIČ

Avtorski projekt Vsi drugačni, vsi čudni se že v naslovu poigrava z znano frazo »vsi drugačni, vsi enakopravni«. Pokukali bomo v življenje delavke v tovarni
igrač, kjer je vse narejeno po istem kopitu. Nekega dne se z eno od igrač odpravi
domov in sreča cirkus, kar obrne njen svet na glavo. Počasi se spreminja in svojemu življenju dodaja barve, česar pa tovarniška igrača ne sprejme dobro. Posmehuje se ji, ker se je spremenila, zato si zašije mehko igračo, drugačno od prejšnje.
Se bosta igrači sprejeli? Bodo vse tri našle skupni jezik? Uprizoritev v ospredje
postavlja tematiko drugačnosti in predvsem pomen njenega sprejemanja s strani okolice in bližnjih. Dogajanje je postavljeno v svet igrač, v jezik in situacije, ki
najmlajšim nudijo identifikacijo, intenzivno miselno sodelovanje ter spodbudno
idejo strpnosti. Zaradi vznika občutka drugačnosti liki izkazujejo tudi določeno
stopnjo duševnega nemira, ki pa je premagan, takoj ko spoznamo, koliko sta vredna strpnost in sprejemanje drugačnosti. Postavitev je zastavljena komunikativno, a vseeno ne didaktično, vsekakor pa po ogledu nudi vrsto tem za nadaljnji
pogovor.
Predstava je primerna za pogovor z najmlajšimi o drugačnosti – kakor jo čutijo
in vidijo oni – tako v okolju vrtca/šole kot tudi znotraj družine. Kako se posame
zen otrok razlikuje od drugega? Zakaj je sploh drugačen; ker tako misli on ali ker
tako pravijo drugi? Pomembno je spregovoriti o tem, da je drugačnost zanimiva
in ne škodljiva.

40min +5

!
PRIJATELJSTVO
BOLEZEN
ŽIVLJENJE IN SMRT
ŽALOVANJE

RAČKA, SMRT IN TULIPAN
WOLF ERLBRUCH. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA. REŽIJA: FABRIZIO MONTECCHI

Zgodba Račka, Smrt in tulipan tematizira smrt. Skozi nenavadno prijateljstvo med
Račko in Smrtjo, ki kljub začetni nezaupljivosti na koncu postane trdno in iskreno,
otroci spoznavajo, da je tudi smrt del življenja. Pestrost scenskih rešitev sodobnega
senčnega gledališča temelji na natančno izdelanih figurah z veliko izrazno močjo,
narejenih po risbah Wolfa Erlbrucha. Njegove slikanice nas vedro, rahločutno, a
hkrati duhovito soočajo s težkimi temami, o katerih otroci radi sprašujejo, odrasli
pa se jim večkrat najraje izogibamo.
Lutkovna uprizoritev Račka, Smrt in tulipan ne daje odgovora, kaj se zgodi, ko
kdo umre, ponuja pa veliko izhodišč za pogovor. Je tudi nam že kdo umrl? Kako
se spominjamo te osebe ali živali? Imamo kak predmet, ki nas spominja nanj/o?
Kako smo se počutili, ko smo izvedeli za smrt? Nam je bilo lažje, če smo pomislili
na lepe trenutke, ki smo jih preživeli s to osebo, živaljo? Smo odšli na pogreb?
Zakaj je neka oseba, žival umrla? Je bila bolna, se je zgodila nesreča? Je bila še
mlada ali je bila že zelo stara?
Tabuiziranje smrti je v naši kulturi še vedno prisotno. Odrasli (starši, vzgojitelji,
učitelji) zelo dobro vedo, da že starejši predšolski otroci postavljajo vprašanja,
ki se dotikajo t. i. tabuiziranih vsebin (denimo bolezen in smrt), saj jih zanimajo
dogajanja, stvari in razmerja, za katere ne najdejo preprostih odgovorov v svo
jem neposrednem okolju. Predstava je odlična podlaga za predelavo in izražanje
tako pozitivnih kot negativnih čustev otrok v pogovoru z vrstniki in odraslimi.
V predstavi med drugim slišimo pomembno izjavo: »V resnici nihče ne ve, kaj pri
de potem.«
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RAČKA, SMRT
IN TULIPAN

VITEZ ŽELEZNEGA SRCA
ANA ĐOKIĆ. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR. REŽIJA: SVETLANA PATAFTA

Zgodba pripoveduje o vitezu, ki nima poguma, da bi slekel svoj oklep, saj je prepričan, da je grd, neprivlačen, da ima ogromen nos in štrleča ušesa. Naslovni junak je
obseden sam s seboj in hkrati tudi z nekakšnim »nevidnim« sovražnikom. Nenehno je zaposlen z nalogami in opravki, ne opazi narave in živali, nikoli ni razposajen
in nikdar ne dvori dami. Nikoli ne sname šlema in se nikoli ne sooči sam s seboj, vse
dokler za to ne poskrbijo »višje sile«. Zgodba je pomembna in dragocena, ker spregovori o občutljivih problemih, s katerimi se srečujejo tudi že najmlajši, to so sram,
osamljenost in žalost. Tragična plat se na koncu prevesi v optimistično, saj vitez
sreča princeso Eleonoro, z njo pa v njegovo življenje prispe tudi ljubezen in občutek
sprejetosti. Izkusi številne zanimive razsežnosti življenja, ki jih prej sploh ni opazil.

+5

40min

SAMOPODOBA
SPREJEMANJE
DRUGAČNOSTI
SRAM
OSAMLJENOST

Predstava omogoča pogovor o spopadanju s težavami, o sramu, osamljenosti,
žalosti in samozavesti. Danes, ko so zaradi ustroja družbe že tudi najmlajši žrtev
medijskih kriterijev (biti lep, uspešen, pameten, vsestranski), je dobro načeti po
govor o njihovih morebitnih zadregah o svojem videzu in načinu, kako se pri
merjajo z drugimi (sošolci, prijatelji, brati, sestrami …). Tako rekoč nujen je pogo
vor o tem, da je telo/zunanjost le ena od plasti človekove osebnosti in njegovega
delovanja.

JAZ, BATMAN
VINKO MÖDERNDORFER. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ. REŽIJA: VINKO MÖDERNDORFER

Drama Jaz, Batman govori o nasilju med mladimi (v zadnji triadi osnovne šole).
Skupina najstnikov nadleguje drugo in junak Gašper, ki to pove staršem, pri njih
ne naleti na posluh – menijo, da morajo problem urediti mladostniki sami. Tudi v
šoli verjamejo nasilniku, ne Gašperju, zaradi česar ta vzame pravico v svoje roke in
nasilnika pretepe v Batmanovi obleki. Na koncu je kaznovan on in ne tisti, ki so
vse skupaj sprožili.

+13

90min

!

NAJSTNIKI
NASILJE

To je prva uprizoritev s tovrstno tematiko pri nas. Po šolah ugotavljajo, da nasilje
danes celo dobiva nove razsežnosti in tudi nove oblike. Zato želijo v gledališču živo

ODRAŠČANJE
SAMOPODOBA
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poseči v stvarnost, postaviti ogledalo družbi pri najtežjih problemih. S tem bi radi
ljudi spodbudili ne samo k debati o tej problematiki ampak tudi k iskanju rešitev.
Nasilje med otroki izhaja iz nasilnih vedenjskih vzorcev odraslih, ki jih mladi pre
vzemajo, ko pa se pojavi, se v konflikt prej ali slej vključijo tudi odrasli in od njih je
odvisno, ali se bo nasilnost razvila ali umirila. Jaz, Batman je igra za vse otroke in
za vse odrasle, ki imajo opraviti z otroki. To bo predvsem igra, ki ni daleč od resnič
nosti, samo da je resničnost v resnici še bolj kruta in še bolj neizprosna. Humorno
bo spregovorila o problemu, s katerim se srečujejo tako rekoč vsi starši. Gre za
brezumno nasilje med najstniškimi vrstniki. Besedilo pa opozarja tudi na nemoč
družbenega sistema, ki v nori dirki za uspehom in denarjem ne vidi več svojih naj
dražjih, svojih odraščajočih potomcev in njihovih težav – ki jih otroci kljub tehno
loškemu napredku in precejšnjemu blagostanju ne znajo reševati sami.

JAZ, BATMAN

55min +13

!

ALKOHOLIZEM
DUŠEVNO NASILJE
MEDGENERACIJSKI
ODNOSI
PRIJATELJSTVO

SKRIVNOSTI
JACQUELINE WILSON. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE. REŽIJA: MATEJA KOLEŽNIK

Gledališka igra Skrivnosti je zgodba o deklici Treasure, ki se pred nasilnim očimom
in odtujeno mamo zateče k babici. Tolažbo najde v pisanju dnevnika, kasneje pa
tudi v prijateljstvu s svojo vrstnico, trinajstletno Indio, ki izhaja iz premožne družine. Njuno prijateljstvo je izjemno toplo, iskreno in skrbno. India razume in čuti
stisko Treasure, ki doma zaradi očima alkoholika in brezbrižne mame ne najde topline in razumevanja. Edino zatočišče ji predstavlja babičino podstrešje, duševno
moč pa ji daje prijateljičina pripadnost in zavezanost k skrivnostim. Uprizoritev
skozi hitro dinamiko in napeto zgodbo razgrne osebno stisko Treasure v njenih
najranljivejših letih. Vsebina odseva kritiko javnosti pogosto prikrite problematike
alkoholizma v družini in nasilja nad otroki, o katerem je treba nujno spregovoriti
in se postaviti v bran nemočnim žrtvam.
Predstava obravnava občutljive probleme, pred katerimi si nikakor ne smemo
zatiskati oči. Ker je o alkoholizmu in nasilju ali celo zlorabi v družini težko nepo
sredno govoriti z mladimi, je lahko ogled predstave učinkovit »ovinek«, da preko
gledališkega dogodka postopoma razvijemo razpravo o problematiki in možnih
rešitvah.
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Predstava je primerna za pogovor o pomenu prijateljstva, kadar je posameznik v
stiski, o odnosih med vnuki/vnukinjami in babicami/dedki, zlasti kadar ti »pre
vzamejo« vlogo staršev. Prav tako je primerna iztočnica za pogovor refleksija
o sodobni družbi, ki od staršev zahteva uničujoč delavnik, kar pri njih povzro
ča stres, razdraženost in strah pred neuspehom. Spregovoriti je mogoče tudi o
razlogih za predajanje alkoholu ter o posledicah, ki jih takšno početje prinese
posamezniku in družini (zanemarjanje otrok …).

BLAZNO RESNO O SEKSU
DESA MUCK. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (PGK). REŽIJA: KATJA PEGAN

Uprizoritev Blazno resno o seksu je ena v nizu uspešnic izpod peresa Dese Muck.
V PGK nadaljujejo tradicijo uprizarjanja njenih mladinskih oziroma, bolje rečeno,
družinskih romanov – to je že tretja uprizoritev iz serije »Blazno resno« (po Blazno resno zadetih in Blazno resno slavnih). Knjiga Blazno resno o seksu je bila v
sklopu »Blazno resno« najbolje prodajana. To je podatek sam zase, ki sporoča, da
se z mladimi v času, ko se jim dogajajo telesne, čustvene in duševne spremembe, o
tem še zmeraj vse premalo pogovarjamo. Uprizoritev govori o dveh fantih in dveh
dekletih, ki se srečujejo z vsakodnevnimi težavami odraščanja in vsemi tegobami,
ki jih prinaša puberteta. Preko njihovih pripetljajev odkrivamo skrivnosti odraščanja, zraven pa spoznavamo različnosti med ljudmi, ki najbolj zažarijo ravno v času
pubertete, ko se osebnosti razvijajo in ostrijo.

+13
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PRVI STIK S
SPOLNOSTJO
SPOLNO
DOZOREVANJE
ODRAŠČANJE

Kakor so med drugim zapisali tudi kritiki: »Predstava Blazno resno o seksu se
ukvarja z vsem, kar mladostnik doživlja na poti odraščanja, pri tem pa ga še vedno pušča v prijetnem svetu naivnosti, neizkušenosti, očarljivih zadregah, nevednosti in včasih celo otroškosti, ki se potem tako hitro izgubi v črnih luknjah
odraslosti.«1
Osnovna motiva v uprizoritvi sta pravzaprav dva: spolno dozorevanje in drugačnost med vrstniki.
Predstava je primerno izhodišče za pogovor o težavah, ki spremljajo vsakega
pubertetnika, o tem, kako se z njimi soočiti, jih rešiti ali pa se z njimi sprijazniti.
Ker je to obdobje, ko je mladostnik do sebe najbolj kritičen, je nadvse priporo
čljivo z njimi spregovoriti o vrednotah, o drugačnosti, o pojmovanju ljubezni,
mitu romantične ljubezni, pripravah na partnerstvo, žaru in tudi pasteh prvih
ljubezenskih izkušenj.

TOTALKA
TAMARA MATEVC. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR. REŽIJA: BRANKA NIKL KLAMPFER

Med divjo vožnjo po gozdni cesti Mila povozi nič hudega slutečega tekača. Moški
jo odnese z nekaj praskami, Mila se po histeričnem šoku počasi sestavi, avto pa
doživi totalko. A tu se vsa drama šele začne. Njuno nenadno, nepričakovano srečanje se nato napaja na več ravneh in vsebinah odnosa, gledamo trenutek zmedene
privlačnosti, morda celo vznik zaljubljenosti dveh mladih, pri tem pa med njima
zazeva tudi ena izmed razlik – skrb za zdravje, dobro telesno pripravljenost in počutje. Moški je tekač, zagret rekreativec, skrbi za svojo postavo in telesno skladnost, medtem ko se Mila očitno sooča s problemom prekomerne teže, v stiski se
1
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!
DUŠEVNE STISKE
SAMOPODOBA
ODRAŠČANJE
VPLIV MEDIJEV

Dostopno na: www.pgk.si/main.php?gr1=performance&id=2008070810084088 (Magda Tušar, Radio Slovenija).
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raje kot s sočlovekom potolaži s hrano. Dramski tekst ne ponudi le posrečene situacije med dvema mladostnikoma, pač pa skupaj z njima odstre tudi enega izmed
reprezentativnih vzorcev današnje odraščajoče populacije, ki je pod vsesplošnim
pritiskom »idealnega« telesa, hkrati pa je zaradi kopičenja informacij tudi prestrašena in po nepotrebnem panična v zvezi z vrsto škodljivih, nevarnih razmer, ki
pretijo na poti.
S pomočjo predstave lahko odpremo tematike, ki zadevajo duševno zdravje.
Spregovorimo lahko o problematiki »idealnega« telesa, o pomenu gibanja in
zdrave prehrane.

SKURT
90min +15

!

PREPOVEDANE
DROGE
ODVISNOST
DUŠEVNO ZDRAVJE
SAMOMOR

DIMITRIJE VOJNOV. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA. REŽIJA: LUKA MARTIN
ŠKOF

Kurt Cobain je izrazito zaznamoval zgodovino glasbe in popkulture. Bil je genij,
zvezdnik, a hkrati izjemno osamljen, izgubljen in žrtev eksperimentiranja z drogami. Pri 27 letih je storil samomor. Drama je nastala po dokumentarnih izsekih, ni
pa dobeseden preris glasbenikovega življenja, saj razlogi za njegovo samodestrukcijo še vedno ostajajo nejasni. Izhajal je iz položaja surovega upornika, nato pa se
je nenadoma znašel v krempljih kapitalistov in menedžerjev. V njem so prepoznali
»industrijsko nišo, v kateri je Kurt kokoš, ki nese zlata jajca. In ker kokoš ne nese več
jajc, skuje 'industrija' zaroto. Kurt se znajde v heroinski halucinaciji, ki postaja vse
resničnejša, ujet med na steno razpeta trupla, obsesivne fane, posesivne menedžerje
in fantomsko ženo Courtney Love, ki mu je edina blizu.«2 V predstavi gledamo zadnje
dneve Kurta Cobaina, ki je spreminjal življenja drugim, najbolj usodno pa ga je spremenil sebi. Njegovo geslo se je do samega finala glasilo »bolje zgoreti kot zbledeti«.
Predstava omogoča pogovor o negativnih vplivih drog ter o usodnih in tragič
nih posledicah njihove uporabe. Hkrati pa je priložnost, da spregovorimo tudi
o človekovih duševnih stiskah – v tem primeru stiski, ki jo povzroči pretirana
slava, pritisk medijev in zasvojenost z množičnim malikovanjem.

SKURT

2

94

Dostopno na: www.gledalisce-koper.si/index.php?page=predstava_single&item=29&id=1484.
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ZLATI ŠUS

ZLATI ŠUS
TAMARA MATEVC. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA. REŽIJA: MARKO ČEH

»To je zgodba o drogah. To je zgodba o zasvojenostih. To je zgodba o življenju.«3
Monodrama Zlati šus je intimna, silovita, iskrena in pretresljiva izpoved najstnice
Mure, katere prijatelj tik pred valeto umre zaradi usodnega odmerka droge. Toda
predstava na prvem mestu na zelo neposreden način prikaže, kaj droge so in kam
lahko pripeljejo odvisnike. To ni le zgodba o drogah, ampak doživetje, ki se tematsko sprehodi po nizu pomembnih najstniških položajev; od prijateljstva, osamljenosti do izdaje.
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!
PREPOVEDANE DROGE
SMRT
PRIJATELJSTVO

Predstava Zlati šus omogoča pogovor o resnih posledicah drog ter o tem, kako
pomagati mladostnikom v stiski.

BREZ
JANJA VIDMAR, SIMONA HAMER, EVA NINA LAMPIČ. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA. REŽIJA: NINA EVA LAMPIČ

Uprizoritev Brez je odrska priredba istoimenske igre avtorice Janje Vidmar. Središče dogajanja je v konfliktnih odnosih v družini osrednjega lika Simija. Dogajalna napetost se izraža v nasprotju med pesimistično podobo sveta mladih in Simijevo pesniško ustvarjalnostjo in ljubeznijo, ki sta tudi poglavitni razlog, da glavni
junak najde možnost izhoda iz osebne in družinske stiske. Osrednji lik Simi ne
mara šole, je močno zaljubljen, izbranka pa mu povzroča žalost, a tudi navdih, ki
ga uporablja v svojih rap komadih. Ker ne prenese, da ima mama novega fanta
(Simijev oče je namreč v zaporu), se z njo neprestano prereka. V svoji »osamljenosti« uporniško kadi travo in se loteva celo manjših tatvin. Vse skupaj drsi tako
daleč, da mu grozi celo popravni dom … Uprizoritev je prežeta s slengovskim načinom govora, močno prisotnostjo sodobne glasbe in aktualnimi problemi mladostnikov – tako na ravni duševnih in družinskih stisk kot osamljenosti v družbi
in srečevanja z drogami.

3
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70min
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DUŠEVNO ZDRAVJE
DROGE
DRUŽINSKI ODNOSI
ODRAŠČANJE

Dostopno na: www.lgl.si/si/predstave/vse-predstave/162-Zlati-sus.
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Predstava lahko služi kot izhodišče za pogovor o (ne)konstruktivnem prema
govanju težav. Spregovoriti je mogoče tudi o figuri očeta, ki je Simiju odvzeta, o
stiskah, ki so posledica ne le odsotnega očeta, temveč tudi čustvenega osamo
svajanja od družine in drugih odraslih.

90min +16

!

DUŠEVNO ZDRAVJE
ALKOHOLIZEM
DROGE IN NASILJE
DRUŽINSKI ODNOSI

ZA NAŠE MLADE DAME
DRAGICA POTOČNJAK. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ. REŽIJA: TIJANA ZINAJIĆ

Dramsko besedilo Dragice Potočnjak neizprosno, a obenem občuteno in precizno
predstavi primer družinske disfunkcionalnosti, ki lahko tvegano in usodno vpliva
tako na otrokovo kot starševo duševno počutje. V uprizoritvi se srečamo s prikritimi tegobami vsakdana marsikatere družine, v katero so vdrli alkoholizem, spolno
nadlegovanje, droge in nasilje. Danes problematična najstnica Brina ima za seboj
trpko in tragično otroštvo, bremenijo jo travmatične izkušnje med družinskimi člani, kar jo kasneje zapelje tudi v uživanje drog. Njena mati Katarina je že od nekdaj
vedela, da oče hčerko posiljuje, a ni naredila ničesar, da bi to preprečila. Brina v
hudem prepiru izgubi nadzor nad seboj in večkrat zabode mamo, kasneje pa dokončno sodi tudi sebi. Zgodba se odvija na način filmskih flashbackov, preskakuje
naprej in nazaj med prizori in dogajalnimi časi. Gre za tri časovna obdobja: ko je
Brina stara 4, 14 in 18 let. Vmes se vrstijo še »irealni« prizori, kot jih avtorica sama
poimenuje, ki bi jih morda lahko interpretirali kot spravo med Brino in Katarino v
nekem »drugem« svetu.
Z mladostniki se lahko pogovorimo o konfliktih v družini (tako v predstavi
kot morda njihovih lastnih), o tem, kako preprečiti samomor oziroma omiliti
samomorilna nagnjenja. Lik Brine je izrisan kot izjemno težaven, a njen značaj
ni kaprica, ampak posledica številnih neprijetnih dogodkov v času odraščanja.
Primerno za pogovor o tem, kako prepoznati glavni junakinji podobne ljudi v
našem vsakdanu, kako jim pomagati, kako pristopiti do njih.
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rečkam mestni park in nasproti mi priteče petletni malček v majici, na
kateri se v fluorescentnih disko odtenkih bleščijo črke: »Let's Break The
Law!« Hm, se nasmehnem. Se mali upornik zaveda, kaj mu piše na prsih?
Sploh razume? Sta bila njegova starša punkerja, da sta mu nadela to
majčko, me prestreli med tihim popevanjem refrena istoimenske pesmi angleške
punk skupine Anti-Nowhere League z začetka 80. let. Kakorkoli, še nedavno je bil
tak slogan znak upora, izraz zavračanja obstoječega reda, nekaj subverzivnega in
protisistemskega. Zaradi njegove provokativnosti je znal »zatežiti« policist. Sploh
če ga je nosil na oko neprilagojen mladostnik, ki si ga je napisal sam z zloveščo črno
barvo in ki je imel za povrh zaradi tega še težave v šoli. Danes majice s takšnim ali
podobnimi napisi lahko kupimo ne samo v trgovinah s subkulturnimi artikli in
fetiši ali v (vse redkejših) ploščarnah, ampak v trgovinah z otroškimi oblačili, veleblagovnicah, spletnih trgovinah, na uličnih stojnicah skupaj z različno kramo – od
bedžev, našitkov, kovinskega nakita do t-shirtov med sabo zmešanih pop-ikon, kot
so Jim Morrison, Marlon Brando, Kurt Cobain, Elvis Presley, Bob Marley, Marilyn
Monroe ali Che Guevara.

V knjigi The Rebel Sell: Why the culture can't be jammed1 sta Kanadčana Joseph
Heath in Andrew Potter ugotovila, da kontrakultura in subkulture kot izraz
(mladostniškega) uporništva niso več grožnja družbenemu sistemu, ampak so
postale sestavni del potrošniške družbe, ki vsak element in nov (subkulturni) pojav
med mladimi, še tako provokativen ali prebojen, hitro preobrazi v »sfiženo« prodaj
no blago, mu vzame avro in ga v prikupnih reklamnih barvah vsili kot še en modni
klic. »In prav v tem vidim nevarnost v delovanju sodobnih družb,« je zapisal sociolog
Mitja Velikonja, »da se disenz dojema kot konsenz; odpor oz. upor kot del in način
1
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družbene in kulturne integracije; odnos z deviacijami je pokroviteljski. Vsakršna
opozicija obstoječemu je s takim diskurzom razorožena, razpršena in 'vsrkana'.
Drugače rečeno, v primerjavi z obračuni v prejšnjih časih gre za novo avtoritarno
taktiko udomačevanja oz. za novi diskurz normalizacije in pasiviziranja deviantnosti, deformacij, perturbacij, šokantnosti, anarhije, ekshibicij, nekonformizma, za
njihovo razostitev in posledično asimiliranje. In prav tu, v tej sumljivo dobrohotni
inkluzivnosti, vidim čeri novega, tokrat tihega in še bolj perverznega avtoritarizma:
vse prispeva k raznovrstnosti, vse je 'in', vsi smo naši, vse je v redu, vse je mogoče.
Zeitgeist splošnega strinjanja, kjer se nevtralizacija izvaja skozi komodifikacijo in
integracijo.«2
V medijski in potrošniški družbi so otroci in mladostniki najranljivejša in rizična
starostna skupina ter kot takšni lahka tarča (beri: ciljna skupina) oglaševalcev. Ob
vzgoji staršev, šoli in okolici na njihov čustveni in telesni razvoj močno vplivajo
skozi medije in popularno kulturo, v kateri ima glasba še kako pomembno mesto.
Danes je tako rekoč vseobsegajoča. Meje med tako imenovano resno in zabavno
glasbo so se fluidno zabrisale, podobno kot med dominantno in alternativno kulturo. Nekje vmes se gibljeta, živita in mešata še ljudska godba in folklor(istik)a.
Ob gledanju televizije, sprehajanju po medmrežju, igranju računalniških igric,
komuniciranju z mobilniki, dlančniki in tablicami, ukvarjanju s športom in drugimi hobiji je glasba eden od pontonskih mostov. Zapolnjuje prosti čas mladih in
osmišlja njihovo »brezdelje«. Združuje jih na kolektivni ravni in hkrati oblikuje individualno osebnost. Nudi jim beg iz vsakdanjosti v lastne imaginarne svetove.
Še nedavno je veljalo, da se mladi razlikujejo in ločijo od staršev po glasbi, ki jo
poslušajo. V modernem času, ki ga Simon Reynolds opiše kot čas retromanije, pa
se medgeneracijska ločnica zabrisuje, saj je popularna kultura postala odvisna od
svoje preteklosti3 in je kot taka vse pogosteje nekritično in preračunljivo mitizirana. Meje se brišejo in vedno pogosteje smo priča pojavom, ki so bili še pred dobrim
desetletjem tako rekoč nepredstavljivi: na istih koncertih – naj si bo na Čukih ali
Motörhead, hip hop koncertu ali koncertu klasične glasbe – najdemo mularijo in
njihove starše skupaj. In spet smo pri malčku iz parka in njegovih starših oziroma
v trgovini. Ob majicah z različnimi napisi, emblemi in portreti pop-ikon ne ponujajo majic le za mladostnike in odrasle, ampak tudi za malčke. S temi imajo več
skupnega njihovi starši, ki se še naprej identificirajo z njimi in (p)o(do)življajo svojo
mladost. Britanski sociolog popularne glasbe in kulture Simon Frith nas je v knjigi
Zvočni učinki že pred tridesetimi leti opomnil, da »so mladinski stili in situacije vsaj
od dvajsetih let (20. stoletja, op. p.) dalje služili kot splošni model za zabavo odraslih. Z dobrinami brezdelja – oblekami, ličili, športom, glasbo in samo spolnostjo –
trgujejo, kot da bi bile same na sebi zdravilo proti staranju. Podobno so mladinske
kulture razlagali kot kulture brezdelja, sam pomen brezdelja pa se jim je zdel samoumeven – brezdelje je ’prosti čas’ in mladi ga imajo več kot kdorkoli drug.«4
•••

P

ascal Quingnard je v knjigi Sovraštvo do glasbe, na začetku poglavja z zgo
vornim naslovom »Dejstvo je, da ušesa nimajo vek«, zapisal: »Kar slišimo,
ne pozna niti vek, niti pregrad, niti zaves, niti zidov. Ker je nezamenljivo,
se pred tem ne more nihče ubraniti. Ne obstaja zvočna glediščna točka.
Ne obstaja terasa, okno, grajski stolp, branik, razgledna točka za zvok. Ne obstaja

2
3
4

Velikonja, M. (2001). »Drugo in drugačno: subkulture in subkulturne scene devetdesetih«. V: Urbana
plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih. Študentska založba, str. 21.
Glej Reynolds, S. (2011). Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past. Faber and Faber.
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subjekt niti objekt slišanja. Zvok se pogreza. Vlomilec je. Sluh je najstarodavnejše
zaznavanje v osebni zgodovini, celo izpred voha, mnogo izpred vida, in povezan je
z nočjo.«5 Še preden človek ugleda luč sveta in zaveka, že sliši. Sliši ritem materi
nega srca, čuti vibracije, sliši zvok, sliši svet, sliši glasbo sveta. Glasba je gensko
vpisana v človeško vrsto in ena poglavitnih vrst prirojene inteligentnosti, a preradi
jo zanemarjamo oziroma se ne zavedamo njenega pomena v vsakdanjem življenju
in kakšen vpliv ima na naš razvoj.
Don Campbell v knjigi Mozart za otroke6 na strokoven, a zelo priljuden, preprost
in dostopen način približa fenomen glasbe pred in med porodom, od rojstva do
desetega leta starosti. Kako spodbuja, razvija in bogati otrokovo komunikacijo,
ustvarjalnost, razvoj možganov in nasploh življenje med ljudmi oziroma v družbi.
Služi kot priročnik in vodnik z uporabnimi smernicami staršem, vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v osnovni šoli, pedagogom in profesorjem, psihologom in (muziko)
terapevtom, vsem, ki se ukvarjajo z otroki in mladino. Glasba ima skrivnostne
učinke in pozitiven vpliv na razvoj otroka, na izboljšanje njegovih slušnih in
govornih sposobnosti, na njegovo čustveno zdravje in miselno prožnost. Olajšuje
stres in pospešuje socialne stike, spodbuja jezikovni razvoj in izboljšuje motorične
spretnosti. Campbell razkriva, kako z glasbo izboljšujemo življenje otrok z učnimi
težavami, čustvenimi motnjami in telesnimi poškodbami, ter jo utemelji kot nujno
potrebno za našo blaginjo in odločilno za našo inteligenco.
Skrivnostne zdravilne in terapevtske učinke glasbe so poznali in uporabljali že
Egipčani pred štiri tisoč leti. Konec devetnajstega stoletja so laboratorijske me
ritve pokazale, da glasba vpliva na srčni utrip, dihanje, krvni tlak, presnovo. Danes
glasbo v muzikoterapiji uporabljajo kot eno izmed alternativnih oblik zdravljenja
in rezultati kažejo, da se ljudem dvigne samozaupanje, samospoštovanje in izboljša
samopodoba. Glasbo uporabljajo kot zdravilo proti slabemu spancu, glavobolu,
depresiji, psihični utrujenosti, za blažitev bolečih ran – ali kot pravi profesorica in
muzikoterapevtka Vida Celarec: »... glasba s svojimi vsebinskimi in oblikovnimi ele
menti (od katerih ima najpomembnejšo vlogo ritem) učinkuje na človekovo telesno
in duševno počutje«.7 Osnovni pripomoček aktivne muzikoterapije je Orffov instrumentarij, v katerega spadajo različni preprosti ritmični in melodični instrumenti,
kot so lesene palčke, leseni boben, boben z opno, činele, pavke, triangel, metalofon,
zvončki, ksilofon, tamburin, kastanjete, ropotulje. Omenjeni instrumentarij upo
rabljajo na različne načine – z improvizacijo posameznika, imitacijo, glasbeno
interakcijo, skupinsko improvizacijo, nadgrajujejo pa ga z gibanjem, plesom, svobodno plesno improvizacijo, petjem in igranjem na »prave« instrumente. »Glasba
kot medij omogoča bolniku socialno dejanje, socialni dogodek, kjer se medsebojne
komunikacije odvijajo na neogroženem področju in olajšujejo skupinske dinamske
procese. Aktivna skupinska muzikoterapija je ena izmed najpomembnejših oblik muzikoterapije v psihiatriji, ker bolnika aktivno vključuje v proces zdravljenja
njegove bolezni. Tam, kjer se neha moč besede, ima svoje mesto glasba.«8 Profesor Paul Robertson, vodja skupine Medici String Quartet in umetniški vodja organizacije Music Mind Trust, poudarja, da je dar glasbe v tem, da nam omogoča
zaokroženo izkušnjo samega sebe, pogosto tudi brez besed, »ki so včasih preveč
boleče ali nerodne, da bi celovito dojeli, kdo in kaj smo«.9
5
6
7
8
9
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O načinu delovanja glasbe v prostoru »veliko pove opis delovanja zvoka na otroka.
Igor Cvetko je v razpravi o otroških glasbilih10 zapisal po Rogerju Calloisu: 'Tudi zvok
namreč otroka privede v posebno stanje zavesti v prostoru med 'myself' in 'not-self',
v katerem (s)teče in se vzdržuje proces spontane(ga) igre (igranja).«11 Uradni vzgoji
najpogosteje manjka prav spontanosti in igranja, zato je vloga vzgojitelja pomem
bna – ali je pripravljen prisluhniti, hitro reagirati na otroška hotenja, jih pravočasno
izkoristiti in spodbuditi, da bi talenti in potenciali priplavali na površje. Italijanski
filozof Umberto Galimberti v svojem delu o grozljivem gostu, nihilizmu med mla
dimi, podčrta pomen zavzetosti učiteljev, ki lahko rešujejo probleme šole »samo, če
so zavzeti in ne samo izobraženi, če je njihovo življenjsko poslanstvo skrb za mlade.
/…/ da pozna psihologijo, zna komunicirati in ima karizmo. Ja, prav to, karizmo.«12
In v nadaljevanju udari po učiteljevi čustveni in intelektualni brezbrižnosti, ki
»neposredno zadeva učenca, ki potem v šolskih klopeh najde samo tisto, kar je kar
se da odmaknjeno od njegovega življenja in abstraktno, in to ravno v tem plodnem
letnem času, ko zaradi napačnega posredovanja znanja ne more postati hrana za
strast in navdušenje ter njegova bodoča pot«.13
Septembra 2013 se je na Norveškem odvijala generalna skupščina mednarodne jazzovske mreže Europe Jazz Network, na kateri so predstavili tudi izobraževalni sistem
na področju jazza na norveški univerzi v Trondheimu, ki velja za valilnico medna
rodno uspešnih diplomantov na področju jazza in improvizacije. Udeleženec konfe
rence Bogdan Benigar je po obisku med drugim zapisal: »Desetine in desetine glasbenikov iz Norveške niso postale mednarodno uspešne zaradi državne pomoči, ampak
zato, ker izobraževalni sistem države temelji na kreativnem pristopu, takšnem, ki
glasbeniku omogoči, da razvije vse svoje potenciale. Inovativni pristop k jazzovskemu
izobraževanju na Norveškem nam je posredoval profesor Erling Aksdal v predavanju
'30 let jazzovskega izobraževanja v tridesetih minutah', ki je med drugim opozoril,
da ne smemo razmišljati o glasbeni zvrsti in da ni pomembno, kaj (se) učiš, temveč
kako. Sledil je praktični prikaz s predstavitvijo jazzovske šole za otroke Improbasen
v Oslu. Sodelovali so ne le najuspešnejši učenci te šole, ampak tudi deklici začetnici,
ki sta prvič nastopili skupaj – enajstletna bobnarka, ki je prvič sedla za bobne pred
dvema tednoma, in trinajstletna saksofonistka, ki ima malo daljši staž, obe pa pred
tem še nikoli nista igrali kakih drugih inštrumentov. Dvojica je ob spremljavi učitelja
na klavirju odigrala znano melodijo, na katero je saksofonistka improvizirala, mala
za bobni pa je 'držala' ritem. V nadaljevanju smo izvedeli, da na svetu obstaja precej
jazzovskih šol za otroke, in kar nekaj teh obiskuje jazzovsko šolo za otroke v Sapporju,
kjer zdaj že nekaj let poteka izmenjava z učenci iz Osla. Organizirajo se tudi med
narodni jazzovski festivali za otroke. Nedvomno je ta pristop boljši od 'obveznih' koncertov za mladino, ki jih ponujajo pri nas in skušajo preko jazz glasbe, ki jo igrajo
odrasli (največkrat v obliki orkestra), pritegniti mlado občinstvo.«14
Ob glasbeni vzgoji in glasbenih šolah, igranju v pleh-bandah ali orkestrih, igranju
in plesanju v folklornih, hip hop in drugih skupinah, (obveznem) obisku opere in
baleta so več kot dobrodošle, če ne že nujne glasbene delavnice in kulturnovzgojne
ure za otroke in mladino, na primer Godalkanje15, Čistimo ušesa16, EtnoKronika17,
10 Cvetko, I. (1991). »Otroška glasbila in zvočne igrače kot del glasbene (zvočne) tradicije otrok na
Slovenskem«. Med godci in glasbili na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej, ZRC, Inštitut za
slovensko narodopisje – Sekcija za glasbeno narodopisje.
11 Muršič, R. (1993). »O moči glasbe«. ČKZ, št. 160-161, l. XXI.
12 Galimberti, U. (2010). Grozljivi gost: nihilizem in mladi. Modrijan, Ljubljana, str. 34.
13 Ibid., str. 35.
14 Benigar, B. (2013). »Od izobraževanja do trajnostnega razvoja«. Odzven, 18. 9. Dostopno na: http://
www.sigic.si/odzven/od-izobrazevanja-do-trajnostnega-razvoja.
15 Dostopno na: http://www.godalkanje.org.
16 Dostopno na: http://www.spanskiborci.si/7/86/cistimo-usesa.html.
17 Dostopno na: http://www.cd-cc.si/sl/za-otroke-in-mladino/etnokronika-3809/.
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Komp in muska18, Posluh! Recikliramo19 ali Big Band DOM pod taktirko Braca
Doblekarja, prav tako šola Zlatka Kaučiča in njegov Kombo, v katerem igrajo mladi
bobnarji, tolkalci, basisti, kitaristi in klaviaturisti. S svojo odprtostjo in nezavrtostjo razbijajo predsodke, približajo in zbližujejo glasbe sveta ter so pomožni most v
svet odraslih. Ali kot so zapisali v predstavitvi delavnice Čistimo ušesa, namenjene
otrokom med petim in dvanajstim letom starosti: »Pomembno je pripraviti teren,
na katerem si otrok oblikuje lasten glasbeni okus. Le kakovostno glasbeno doživetje
pri otrocih lahko spodbuja prave občutke za glasbo, za v sedanjem času, ob poplavi
pritlehnih viž, še kako pomembno dojemanje in vrednotenje glasbe. V znatni meri
lahko sooblikujemo otrokova nagnjenja in potrebe do glasbe. Aktivno pomagamo
pri razvoju njegovih glasbenih vrednot, posluha, okusa in potenciala. Vse to, če
ga znamo primerno motivirati. Cilj glasbene delavnice je postaviti se po robu komercializaciji instant glasbe, populistični cenenosti glasbenih izdelkov, slaboumnim besedilom in poenostavljenim napevom. Nezahtevna zabavna glasba namreč
omejuje in oži otrokov glasbeni in umetnostni horizont. In veliko preveč tovrstne
glasbe je na programih 'otroku prijaznih' privatnih glasbenih šol. Prav tako pa bi
radi z delavnico Čistimo ušesa zapolnili vrzel poučevanja glasbe na tradicional
no usmerjenih glasbenih šolah, kjer po naše nekoliko rigidno ponujajo izključno
klasični repertoar.«
»Univerzalna lastnost glasbe je prav njena neuniverzalnost – zunaj trivialnega
dejstva, da je (bila) glasba zmeraj in povsod del človekovega življenja, vendar ne
po kakem enotnem vzorcu, ampak prav v 'kaotični' pluralnosti zunaj univerzalnih
vzorcev,«20 citira etnolog in antropolog Rajko Muršič v sestavku »O moči glasbe«
trditev etnomuzikologa Lista in posredno poudari vlogo glasbe, muzike in godbe,
ki nas učijo pluralizma in strpnosti. »Vzgojna oziroma didaktična funkcija glasbe
je bila ena od prvih, ki so jo teoretiki (Platon in Aristotel) posebej izpostavljali že v
antiki, in gotovo drži, da je glasba eden glavnih (pomožnih) elementov socializacije
oz. enkulturacije v vseh kulturah. (...) Glasba nima samo moči oblikovanja posameznikove osebnosti, ampak tudi izjemno pomembno socialno-kohezivno moč.«21
•••

N

a omenjeni generalni skupščini mednarodne jazzovske mreže Europe
Jazz Network je bilo med ostalim tudi povedano, »da še nikoli nismo
imeli več izobraževalnih ustanov na področju jazza, a da se hkrati
največji upad obiskovalcev beleži prav na jazzovskih koncertih. Več
izobraževanja torej ne pomeni nujno več interesa za živo glasbo, kar pritrjuje dej
stvu, da je treba za razvoj občinstva skrbeti vzporedno z izobraževalnim procesom
in hkrati neodvisno od njega.«22 Skrb za vzgojo kritičnih ter kulturno zavzetih in
izobraženih občinstev je ena osrednjih zastavljenih nalog modernih nacionalnih
kulturnih politik, ki pripisujejo velik pomen razvoju kulturnih industrij in poudarjajo vlogo kulturne dediščine. Na njihove zagate v svetovnem, evropskem in slo
venskem kontekstu nas opozarja sociolog Jože Vogrinc s sestavkom Kreativne
industrije, kulturna dediščina in popularne godbe, ki za popularno godbo med drugim ugotavlja naslednje: »Naj je urbana (npr. rock) ali ruralna (narodnozabavna),
ni predmet politik, ki si prizadevajo za ohranjanje kulturne identitete. S kulturno
dediščino so v slovenski kulturni politiki mišljeni predmeti, pa naj gre za gradove
ali za izdelke umetne obrti. (...) Kolikor primerjalno raziskovanje glasbene dediščine
18
19
20
21
22
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zadeva medijsko posredovanje oblike popularne kulture, je to v Britaniji ista tvarina kot kreativne industrije, le da nam uporaba termina kulturna dediščina, ko
gre za Beatlese ali za Stonese, pove, da imajo na Otoku dobre komercialne razloge,
da pripuščajo rockerje v častitljivo druščino muzealij. Dokler v Sloveniji Kreslin,
Lovšin in Predin še nimajo primerljivega statusa, tudi še nimamo primerljivega
predmeta.«23 Že od sredine 70. let se porajajo pobude in predlogi »za vključitev zabavne glasbe v naše glasbeno šolstvo«.24 Ostalo je bolj ali manj pri poskusih brez
otipljivejših sadov.
Na tem mestu (pre)stopamo na trhla tla medijske in množične kulture, v kateri
mladino vrednotijo v prvi vrsti kot potrošnike. Ko kulturni uradniki in politiki
govorijo o občinstvih, v resnici mislijo na potrošnike kot ekonomsko enoto. Čeprav
šolski programi sicer vključujejo snov in vsebine, kako brati, gledati, sprejemati in
razumeti medije, se ti na drugi strani (ne)opazno oddaljujejo od svojega osnovnega
družbenega poslanstva obveščanja in posredovanja informacij. Iz njih so izginili
mnenjski voditelji, ki so s svojim delom oblikovali generacije in občinstva. Zamenjala sta jih pomp in senzacija. Glede pedagoške plati medijev je škoda izgubljati besede. Postali so glasnik in posrednik potrošništva. Živimo v času infotainmenta, ki
nas zasipa s takšnimi in drugačnimi talenti, geniji, superidoli, kmetijami in velikimi
brati. S »predstavami norosti, ne pa normalnosti« (po Umbertu Galimbertiju) vcepljajo mladim generacijam normativ »če nisi slaven, te ni«, kar se v najbolj odkriti in
surovi različici kaže na spletu – četudi ničesar ne pokažeš, si lahko slaven, pomem
bno je le, da si zabaven, smešen, oduren ali dovolj odbit s svojim posnetkom. »Zato
veliko mladih svojo identiteto (označil citirani avtor) zamenjuje z oglaševanjem
podobe (označil citirani avtor). S tem se potvarjajo v preobrazbi posameznika, ki ne
išče več samega sebe, ampak reklamo, iz katere je narejen,« ugotavlja Galimberti in
nadaljuje: »Da bi bili, se moramo torej kazati. In kdor nima nič pokazati, ne blaga,
ne telesa, ne spretnosti, ne sporočila, razkazuje svojo notranjost samo zato, da bi se
pokazal in prišel iz brezimnosti; v notranjosti pa je shranjena tista zaloga občutij,
čustev in 'lastnih' pomenov, ki se upirajo homologaciji. In ravno k takšni homologaciji v naši družbi množic stremijo oblasti, da bi laže upravljale s posamezniki.«25
S programskimi algoritmi, s katerimi gospodarske družbe, marketinške in vladne
agencije, znanstveniki in tudi glasbene založbe obdelujejo množico podatkov, objavljenih in pridobljenih prek spleta in na njem, oblikujejo naše osebne profile. Z
njimi lahko že napovejo naš naslednji nakup in si manejo roke, ker si obljubljajo
popoln nadzor vseh ravni našega življenja v prihodnosti.26 Kljub orwellovski ali
huxleyjevski črnogledosti in pesimizmu, ki se porodi ob takšnih dejstvih, vedno
obstaja upanje. Med viri upanja sta zagotovo zgodovina in kulturna dediščina z
obema platema, svetlo in temno. Namesto mitiziranja, idealiziranja, poveličevanja
in nostalgije za (nepovrnljivo) preteklostjo nam bi morale zgodbe o glasbi in glasbenikih koristiti v poduk in kot orodje za reševanje resničnih problemov sodobne
družbe. Ustvarjalne poti velikih ustvarjalcev so bile največkrat trnove, tragične
in daleč od obljubljenega sveta. S pričevanji in zgodovinskimi zgodbami v obliki
(avto)biografij in dokumentarcev si lahko pomagamo pri obravnavanju škodljivosti
alkohola, drog in kajenja, pa tudi pri preprečevanju njihove uporabe, pri razbijanju
številnih stereotipov in širjenju pogleda mladih na svet. Lahko nam služijo tudi
kot zrcalo, v opomin, da so imele predhodne mlade generacije, ki so tudi marsika
tero ušpičile, številne podobne težave, kot jih imajo mladi danes. Skoznje se lahko
podučimo o vzponih in padcih, zahrbtnosti zvezdništva, hedonizma in zasvojeno
23
24
25
26
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sti. Služijo tudi za razvozlanje marsikatere današnje utvare med mladimi ali pojava, ki je starejšim tuj, nepoznan ali težko razumljiv. Oborožimo jih torej za boj proti
zanikrnem svetu ter jim razkrinkajmo pogrošni svet fascinacije in diabolizma, ki
ga niso ustvarili oni, ampak so vanj vstopili.
Danes ni nič narobe z Rolling Stonesi in Beatlesi, vendar pred slabega pol stoletja moralna večina ni bila takšnega mnenja. Krilatica »seks, droge in rokenrol« je
poosebljala hedonizem, seksualnost, opolzkost, dražljivost, provokativnost in
tudi uporništvo. Migajoč z boki je Elvis Presley pokazal usodo rokenrola vse do
danes, ko zagovornike javne morale vedno znova (z)motita »nemorala« in nihilizem mladih. »Moralna policija« jim je vedno za petami. Ob paniki zaradi kriminala
je namreč vedenje mladih že stoletje predstavljeno kot potencialno nemoralno in
kot grožnja splošno sprejetemu načinu življenja. Po jazzu je bil rokenrol proglašen
za pojav, ki vodi mlade v promiskuiteto in antisocialno obnašanje. Podobno usodo
je doživel vsak val nove, izstopajoče mladinske subkulture, vezane na glasbo, od
heavy metala do hip hopa in techna. »Glasba (in ples) sodi med tiste omamne reči,
ki se jim ljudje ne morejo upreti, pa jih zato tlačijo v kodificiran sistem zapovedi in
prepovedi. Prepovedi so stalnica.«27 Med zadnjimi aktualnimi primeri pri nas, ko
se je s pomočjo medijev dvignila javna zaskrbljenost, ki je mejila na paniko, velja
omeniti emo-subkulturo, ki je pritegnila pozornost bolj zaradi videza in kritičnega
obnašanja njenih predstavnikov in predstavnic kot pa zaradi same glasbe. A
dušebrižništvo se nikoli ni izkazalo za rešitev, bilo je kratkotrajnega diha v obliki afer in v javnosti dvignjene moralne panike, ki se pojavi zaradi zaskrbljenosti
za obnašanje določene skupine ali vrste ljudi, do katere raste sovraštvo, ker naj
bi predstavljala grožnjo.28 Pojave v mladinskih subkulturah je bolje izkoristiti za
pojasnjevanje in dekodiranje razmer, napetosti in stanja duha v družbi, ne pa se
spravljati nanje z vzgojno-represivnimi sredstvi. Poznavanje in upoštevanje zgodovine popularne godbe in njenih sprotnih, aktualnih trendov, ki so vezani tudi na
polje subkultur, olajšuje razumevanje prebliskov in ravnodušnosti mladih, ki z vedenjem, videzom, glasbo povedo, kaj si mislijo o družbi, okolici, šoli, družini, nasilju,
spolnosti in potrošništvu. Glasba »mladih« je oblika prvinskega krika.
•••

»M

ladina, mladoletno prestopništvo, subkulture, uporništvo kot
problem ne obstajajo več, pač pa je problem droga. Tako se je
problem drog metonomiziral v del tistega, kar je bila mladinska kultura šestdesetih. Mesto, ki ga je v policijskih poročilih in
znanstvenih raziskavah imelo mladoletno prestopništvo, je prevzela droga. In del
ljudi, ki smo se ukvarjali s problemi mladine, se danes ukvarja z drogo,«29 je pred
dvajsetimi leti zapisal dr. Vito Flaker in opozoril na pomembnost retorike o drogah.
Vojni, bojni, represivni retoriki, ki temelji na strahu in jo razvijajo politika, mediji,
strokovnjaki, zaskrbljeni starši in policija, stoji nasproti trezna, t. i. »kultura drog«,
ki skuša problem racionalno obravnavati in se z njim skrbno ukvarjati. Ob nujni
skrbi za odvisnike se je razvila vrsta služb, fundacij in organizacij, ki se trudijo
zmanjševati škodljive posledice uživanja drog ter skrbijo za preventivo pri mladih
in njihovem odnosu do alkohola, tobaka in prepovedanih drog.
Eno takšnih združenj je DrogArt. Glavno področje delovanja »so informiranje in
svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje
delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med

27 Muršič, R. (1993). »O moči glasbe«. ČKZ, št. 160-161, l. XXI.
28 Thompson, K. (2003). Moralna panika. Clio, str. 18.
29 Flaker, V. (1992). »Normalna Droga (Epilog k Vojni Proti Drogi)«. ČKZ, št. 146–147, l. XX.
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mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje.«30 Prisotnost DrogArta na partijih in shajališčih mladih je danes ustaljena praksa, ki je prispevala k demistifikaciji drog. Ob DrogArtu še vrsta organizacij, npr. Ne-Odvisen.si, ali akcij, npr. Z
glavo na zabavo ali Žur z razlogom, nagovarja mlade in jim sporoča, da se je mogoče
zabavati tudi brez alkohola, tobaka in mamil; spodbujajo jih k zdravemu načinu
življenja, aktivnemu preživljanju prostega časa, športu in rekreaciji. Ob tem pa nas
dr. Flaker opozarja tudi na nevarnosti, saj so raziskave pokazale, da lahko tovrstne
preventivne in informativne akcije celo povečajo zanimanje za droge in posledično
uživanje. Preventiva naj bi bila »usmerjena predvsem v izboljšanje kvalitete življenja
otrok in mladine (predvsem tistih iz rizičnih skupin), v njihovo vključevanje v svet, v
izboljšanje in humaniziranje šolskega okolja ipd.«31
Kontrakultura in subkulture niso več grožnja družbenemu redu, sprejete so kot
sestavni del življenja in kulture. Danes je problem droga, in tega problema glasba
ne bo rešila, lahko pa pri tem pomaga.
V zgodovini rocka je bilo na prelomu 70. v 80. leta zabeleženo gibanje »straightedge« med mladimi ameriškimi punkerji, ki so javno odklanjali pitje alkohola in
uživanje drog. Pojav se je hitro razširil po svetu. Iz istega časa izvira simpatija
med glasbo in skatom. Danes nobeno skate tekmovanje, pokal v snowboardu ali
kakšnem drugem ekstremnem športu ne mine brez žive glasbe. Prav tako ne gre
pozabiti na surf glasbo, ki se je skozi 60. leta navezala na surfanje po visokih kalifornijskih valovih, kar se je prav tako razvilo v svetovno prepoznaven in še danes
igran in priljubljen rockovski žanr. Da o plesu in breakdance vragolijah sploh ne
govorimo. Šport in glasba gresta skupaj. Sama razširjenost drog, njihovo uživanje
in odvisnost pa izvirajo iz »pomanjkljive in predvsem enostranske ideološke informacije o lastnostih drog, nepoznavanja kakovosti blaga, mešanja strupenih substanc (tudi arzenika in strihnina) zaradi večanja dobička, slabe prehrane, zanemarjanja zdravja, nesterilnega pribora, kriminala zaradi pridobivanja drog po visoki
ceni, vpletenosti v kazniva dejanja zaradi prohibicije, izolacije in stigmatizacije, ki
povzroča osiromašenje socialnih stikov in družbeni ostracizem. Ti ljudje so tudi
glavne žrtve vojne proti drogi.«32
•••

»V

zadnjem obdobju so spletna družabna omrežja v veliki meri nadomestila neposredno komunikacijo med mladimi. Največ prostega
časa sicer še vedno preživijo s partnerji ali partnericami, na drugem mestu pa je čas, ki ga preždijo za računalnikom ter drugimi
informacijskimi in komunikacijskimi napravami. Na tretjem mestu preživljanja
prostega časa mladih je poslušanje glasbe, na četrtem druženje s prijatelji, prijateljicami in vrstniki, vrstnicami, na petem pa obiskovanje lokalov, diskov in zabav. To
pomeni, da je potreba po druženju v mladinskih klubih še vedno izrazita.«33 Tako
je Rajko Muršič povzel eno izmed ugotovitev raziskave Mladina 201034, v kateri
so raziskovali družbeni profil mladih. Knjiga Na trdna tla nam predstavi pomen
mladinskih centrov in klubov, squatov in drugače zasedenih objektov za kulturno
dejavnost mladih in njihovo problematiko, sploh tiste »drugačne«, samoiniciativne
in neprilagojene, kar v lokalnem kraju hitro sproži neodobravanje in že omenjeno

30
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Aristej, Ljubljana.

105

O(B) GLASBI IN MLADIH

moralno paniko. Klubi in centri kot socialni prostori so pomembno mesto za socializacijo in razvoj mladih. Z zornega kota glasbe niso le zbirališče, ampak kraj,
kjer se lahko srečajo in seznanijo z glasbo, ki je ne morejo slišati na radiu, hkrati pa
so ti prostori drugačnosti in ustvarjalnosti tudi teren za oblikovanje samopodobe.
Tisto, kar danes loči mlade generacije od njihovih nekoč adolescentnih staršev, je
disperzija identifikacijskih točk, saj ni več tako oprijemljivih in osrednjih glasbenih
stilov, kot so bili nekoč rock, progresivni rock, punk, hip hop, rave. Le še (heavy)
metalska publika se izrazito plemensko identificira, a tudi to je že načeto. Vsedo
stopnost takšne in drugačne glasbe je spremenila njeno vlogo v življenju mladih,
postala je postranskega pomena, še vedno pa jih spremlja. Glasbo mladih je danes
zelo težko definirati. Je nepredvidljivo razpršena in spolzka. Glasbeni okus mladine
se danes oblikuje na YouTubu in drugih spletnih portalih. V vsej tej dostopnosti je
tudi kleč današnjega časa, ko starejše generacije še naprej gojijo kult mladosti, a
niso pripravljene razumeti, da se čas vrti naprej.
•••

Z

zvokom in glasbo se srečujemo tako rekoč na vsakem koraku. V jami Pekel
je soba, v kateri nas vodič/ka vpraša, kaj slišimo. V njej je tako gluha tišina,
da jo lahko slišimo in v njej bitje lastnega srca. Ko izstopimo, zaslišimo piš
vetra in ptičje petje. Ko gremo mimo koče z barom, zaslišimo glasove. Igra
radio. Ko šofer obrne ključ, zahrumi motor in glasba zaigra v avtu ... Vse to se med
seboj pomeša. Na osamljenem otoku se valovanje morja zlije z visokoletečimi letali.
Nočni mir v mestu prekinjajo sirene rešilcev, gasilcev ali policije. Ko se dvigujemo/
spuščamo z dvigalom v poslovnem nebotičniku, nam igra glasba; ko čakamo na
prevzem telefonskega klica, nas pomirjajo z njo. V reklamah ima vlogo magneta,
v lokalih jo navijajo tako glasno, da se pogovor spremeni v kričanje. Danes živimo
v zvočno onesnaženem okolju. Zvok, šum, ritem, melodija, glasba je povsod in »od
iznajdbe fonografa preko razvoja radia do nezaustavljive moči televizije je glasba
vdrla v naše vsakdanje življenje s takšno močjo in lepljivo vztrajnostjo, da je postala
ne samo vseprisotna 'eterična substanca', ampak kar prava droga«.35 Spravlja nas
v dobro voljo. Spodbuja razmišljanje, sanjanje, občutenje, komunikacijo. Četudi je
otožna, z melanholijo celi nevidne odprte rane. Igramo jo, poslušamo ali/in gledamo. Jo razumemo? »Kultura tudi preko glasbe 'komunicira' (v smislu vzpostavljanja
povratne zanke) sama s seboj in se skozi doživljajske izkušnje posameznikov znotraj skupnostnega učinka na nek način vedno znova zaokrožuje v celovit sistem.«36

35 Ibid.
36 Muršič, Rajko. (1993). »O moči glasbe«. ČKZ, št. 160-161, l. XXI.
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REFERENČNE KULTURNE USTANOVE
V nadaljevanju smo nanizali referenčne kulturne ustanove za področja, vključena
v priročniku. Strokovni delavci v navedenih ustanovah vam bodo pomagali z
nasveti in informacijami ter vas po potrebi napotili na druge kulturne ustanove,
ki delujejo na tem področju. Svetovali vam bodo tudi strokovnjake, ki jih lahko
nagovorite, če se odločate za dejavnosti, ki so predstavljene v priročniku.
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