
 

  

 

 

 

VREDNOTENJE KNJIŽEVNOSTI V KNJIŽNICAH IN RAZVOJ BRALNE KULTURE II. 

Strokovna izpopolnjevanja za portal Dobreknjige.si 

 

 

1. literarni torek: 21. marec 2017, Leskovškova 12, Ljubljana  

 

10.30–12.00  

 

Dr. Aljoša Harlamov, literarni kritik in urednik: Kaj je literarna kritika in kaj je dobra 

literatura?  

 

Predavanje bo skušalo v svojem prvem delu odgovoriti ali se vsaj približati 

odgovoru na vprašanja, kaj je literarna kritika, kaj počne in kako to počne, pri 

čemer bo izpostavljalo individualnost pristopov in literarno-teoretsko ozadje. V 

drugem delu predavanja pa se bomo dotaknili vprašanja vrednotenja: kaj so 

lastnosti kvalitetne in kaj lastnosti trivialne literature, pri čemer si bomo pomagali 

zlasti s preučevanji t.i. literarnosti. 

 

12.00 - 12.30  Odmor s prigrizkom 

 

12.30–15.30  

 

Rachel Van Riel, director of Opening the Book: PREDSTAVITEV IDEJE OPENING 

THE BOOK: STARTING FROM THE READER - A NEW APPROACH TO AUDIENCE 

DEVELOPMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

2. literarni torek: 11. april 2017, Leskovškova 12, Ljubljana  

 

  
9.00 - 14.40 

 

 

 

USTVARJANJE IN UPORABA KRITERIJEV ZA OPREDELITVE »DOBRE 

KNJIGE« 

Izr. prof. dr. Vanesa Matajc,  Oddelek za primerjalno književnost in 

literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

odmori s 

prigrizkom: 

10.30 - 10.45 

12.15 - 12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obravnava teme je razporejena v tri dele.  

 

Prvi del je diskusijski in se nanaša na:  

 

a) reflektiranje lastne bralne izkušnje, iz katere se sami odločamo, 

zakaj bomo neko literarno besedilo izpostavili oz. predstavili bralcem 

in bralkam, uporabnikom knjižnice, kot »dobro knjigo« (lastni kriteriji); 

 

b) reflektiranje lastne poklicno-svetovalne izkušnje: na kaj vse smo / 

naj bi bili pozorni pri svoji svetovalni vlogi na podlagi svojih izkušenj z 

bralskimi zanimanji iz prakse?  

Oziroma: s kakšne vrste argumenti  se v praksi obračamo na notranje 

zelo raznoliko interesno skupnost bralcev in bralk, ko neko literarno 

besedilo svetujemo v branje kot »dobro knjigo« (prilagajanje: 

upoštevanje kriterijev in zanimanj »drugega«).  

 

Drugi, predavateljski del se nanaša na rezultate diskusije 

(združevanje lastnih kriterijev in raznoliko-bralskih kriterijev in 

zanimanj), upošteva pomen »vsebinskih« vidikov literature pri 

vzbujanju zanimanja bralcev in to teoretsko dopolnjuje oz. 

utemeljuje ob primerih izbranih literarnih besedil iz polj:  

a) lažje, »enodimenzionalno«-žanrske literature;  

b) kompleksnejše (estetsko-strukturno in tematsko zahtevnejše, 

kvalitetnejše, umetniške) književnosti, ob kateri lahko govorimo o 

»žanrskih dominantah« besedilih, v katerih sicer součinkujejo sledovi 

več in različnih žanrov. Ob tem bo na kratko povzeta osnovna shema 

razlikovanja med trivialno oz. lahko in kvalitetno oz. zahtevnejšo  

književnostjo.  

 

 

Tretji del obsega delavnico: praktično uporabo teorije, ki jo razvije 

drugi del, s prepoznavanjem in argumentiranjem različnih 

opredelitev »dobre knjige« ob delu z odlomki iz literarnih besedil. Ob 

tem je zaželeno predhodno branje oz. vnaprejšnje poznavanje 

celotnih literarnih besedil, iz katerih so izposojeni odlomki za praktično 

delo:  

- Maja Haderlap: Angel pozabe;  

- mladinski roman: Janja Vidmar: Debeluška;  

- po lastni izbiri pa: arheološko-zgodovinski roman: Janez Jalen: Bobri 

/ detektivski roman: Ljuba Prenner: Neznani storilec.    

 

 

 



               

3. literarni torek: BIBLIOTERAPIJA,  

12. september 2017, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Zalog, dvorana 

(Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana)  

 

9.00–9.45          

 

Dr. Andrej Perko: Biblioterapija v terapevtskem procesu 

 
Biblioterapijo je prvi pri nas v psihoterapevtski proces urejanja ljudi v stiski uvedel 

pokojni psihiater Janez Rugelj. Njegova spoznanja prevzema vse več terapevtov in 

psihoterapevtskih šol. 

Biblioterapija pomeni nepogrešljivo pomoč za ljudi v stiski, ki morajo v nekem smislu 

"zapoznelo" dozoreti. Število zagat, stisk, nevrotičnih motenj itd. je brezmejno in 

zavedati se moramo, da lahko izkušen terapevt pomaga s svojim zgledom, znanjem 

in energijo le peščici posameznikov. Biblioterapija mu je pri tem v veliko pomoč, kajti 

določene knjige so za mnoge nenadomestljive, ker lahko posameznika zelo hitro 

pripeljejo do uvida in odločitve za spremembo. 

 

 

9.45–10.30         

 

Dr. Vlasta Zabukovec, red. prof.: Biblioterapija – za koga in kdaj 

 
Biblioterapija je na kratko rečeno svetovanje ob knjigi ali s knjigo. »Kdaj jo lahko 

uporabljamo?« in »Komu je namenjena?« bosta osrednji vprašanji srečanja. Ob tem se 

bomo dotaknili tudi sorodnih pojmovanj,  bibliosvetovanja in bibliopreventive. V želji 

po približanju biblioterapije bomo s pomočjo konkretnih vaj razvijali specifične veščine, 

pomembne za izvajanje tega procesa. Srečanje bomo zaključili z naborom ključnih 

biblioterapevtskih kompetenc in razmišljanjem o umeščanju biblioterapije v praktične 

kontekste.   

 

 

10.30–10.45      Odmor 

 

 

10.45–13.00    

 

Dr. Vlasta Zabukovec, red. prof.: Biblioterapija – za koga in kdaj (nadaljevanje) 

 

 

 

13.00–13.30     Odmor s prigrizkom 

 

 

13.30–14.15      

 

Urška Orešnik: Knjige pomagajo (ali izkušnje nekega bralnega krožka) 

 



               

Pomen zdravilnega in transformativnega učinka branja oz. bolje, pogovora ob branju, 

sem izpostavila že z vzpostavitvijo bralnega bloga Knjige pomagajo. Tekom 

šestletnega mentorstva bralnemu krožku za odrasle sem zajela že lepo bero takšnih in 

drugačnih izkušenj in efektov branja - teorijo bralne terapije bom ilustrirala s primeri iz 

prakse.  

 

 

14.15–15.00        

 

Damjana Bakarič: Knjige spreminjajo življenje 

     
Verjamem, da so knjige vse, ko nimaš nič in nikogar. Mene so rešile dvakrat. In zato 

sem jim zavezana. Promoviram branje tudi zato, ker verjamem, da je knjiga edina 

resna protiutež večopravilnosti, preobremenjenosti z delom, skrbmi. Tablicam, 

računalnikom, pametnim telefonom in piskom družabnih omrežij, ki ubijajo naš psihični 

ustroj. Človek ni narejen za te vpade. Knjiga pa nas ustavi, umiri in pomiri. Omogoči 

nam, da se lahko zopet  osredotočimo na eno stvar – branje. Omogoča nam 

poglobljeno razmišljanje, tok. In takrat se začnejo številni zdravilni procesi na več 

ravneh. Sama sem si s knjigo pomagala iz izgorelosti, tesnobe in paničnih napadov ter 

iz uma, ki je venomer analiziral. Zato vem, kaj imaš, ko ni nikogar in ko nimaš ničesar, 

če imaš knjigo. 

 

  



               

 

 

4. literarni torek: ZALOŽNIŠKI STANDARDI  

3. oktober 2017, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Zalog, dvorana 

(Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana) 

 

9.00–9.45           

 

Dr. Andrej BLATNIK, izr. prof.: Založniški standardi – jih res imamo? 

 
V zbirki Bralna znamenja, ki izhaja pri Cankarjevi založbi, jeseni izide zbornik 17 

slovenskih knjižnih praktikov o tem, kako se delajo dobro narejene knjige. Knjiga, kot jo 

poznamo od Gutenberga dalje in za katero ne kaže, da bo izumrla, namreč ni 

sestavljena samo iz bolj ali manj uspešno skupaj zloženih besed in misli, temveč tudi iz 

ločil, podob, razmikov med vrsticami, velikokrat tudi papirja in vezave in še marsičesa. 

In ko izide, delo z njo ni končano, treba jo je tudi opaziti, morda celo kupiti, da bo izšla 

še kakšna druga. V krajšem predavanju bo predstavljena vsebina zbornika in ponujen 

razmislek, kako je lahko uporaben tudi za tiste v slovenskem knjižnem polju, ki niso 

založniki – slednjim namreč prinaša nazoren priročnik ali opomnik za izdelovanje bolj 

kvalitetno narejenih knjig. 

 

9.45–10.30             

 

Dr. Miha Kovač, red. prof.: Slovensko in svetovno založništvo ali  

popotovanje od Berlinskega zidu do panelne ograje 

 
V predavanju bomo najprej orisali nekaj temeljnih podatkov o slovenskem in 

svetovnem založništvu, pojasnili, kakšni založniški poslovni modeli so se razvili v zadnjih 

nekaj letih in pokazali, kako načini trženja knjig vplivajo na bralne navade. V drugem 

delu predavanja bomo nakazali, kako knjižna dela potujejo iz ene knjižne kulture v 

drugo, na kratko orisali, kako v Evropi nastajajo knjižne uspešnice in zakaj – kar 

zadeva pretok knjig – med evropskih vzhodom in zahodom še vedno obstoji meja. 

 

 

10.30–10.45      Odmor 

 

 

10.45–11.30 

 

Dr. Miha Kovač, red. prof.: Slovensko in svetovno založništvo ali popotovanje 

od Berlinskega zidu do panelne ograje (nadaljevanje) 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

11.30–12.15 

 

Jelka Ciglenečki: Urednikovanje izvirnega leposlovja – pred in po izidu knjige 

 
Delo urednika je pogosto enačeno z izborom knjig in popravljanjem besedil, a tu je 

recimo tudi iskanje sredstev za knjigo, usklajevanje dela vseh sodelavcev pri knjigi, od 

avtorja do lektorja, oblikovalca, tiskarja, marketinga in PR službe. Ko pride knjiga iz tiska 

je pomemben del procesa še pred urednikom – kako prinesti knjigo med bralce, ki bi 

jih lahko zanimala. Od novinarskih konferenc, mednarodnih knjižnih sejmov in 

festivalov do nastopov po knjižnicah, kjer se sreča z najštevilčnejšo bralsko skupino v 

Sloveniji – uporabniki knjižnic. 

 

 

12.15–12.45     Odmor s prigrizkom 

 

 

12.45–13.45 

 

Dr. Andrej BLATNIK, izr. prof.: Prevodno leposlovje v Sloveniji 

 
Predavanje s krajšo analizo opozori na stanje prevodov leposlovja v današnjem 

slovenskem knjižnem polju. Kakšne so smeri razvoja zadnjih desetletij, kako se knjige 

izbirajo in prevajajo, kakšen je nadzor kvalitete izdelave prevedenih knjig in, ne 

nazadnje, kako prevodno leposlovje najde svoj prostor v slovenskem bralnem okolju? 

Opozori bo na nekatere premike v bralnih navadah in v prisotnosti leposlovnih 

prevodov v kulturni politiki. Pred letom 1991 prevodi npr. niso potrebovali javnih 

sredstev, prodajali so se v nekaj tisoč izvodih. Po drugi plati so izhajali z nekajletnim 

zamikom, zdaj pa največje uspešnice s tujih trgov dobimo skoraj sočasno tudi v 

prevodu. In navsezadnje imamo vse več prevajalskih nagrad, najbolj ugledna 

nacionalna nagrada za kulturo pa je bila letos podeljena za prevajalski opus. Za 

sklep bomo skupaj razmišljali, kaj vse te spremembe lahko pomenijo za prihodnost 

slovenskega jezika in kulture. 

 

 

13.45–14.00      Odmor 

 

 

14.00–14.45 

 

Marta Kocjan Barle: Likanje ali klesanje jezika? 

 
Slovenistka Marta Kocjan Barle, nekdanja lektorica in urednica leksikografskih izdaj, bo 

spregovorila o jezikovni urejenosti besedila, lekturi različnih besedil in korekturi pred 

natisom ter jezikovnem svetovanju. Predstavila bo vrste jezikovnih popravkov ter 

nekatere pravopisne in slovnične zagate, ki pogosto tarejo pišoče. Dotaknila se bo 

tudi nasprotujočih si pogledov lektorjev in piscev na globino in širino jezikovnih 

posegov. 



               

 

 

 

14.45–15.30 

 

Mag. Suzana Duhovnik: Grafično oblikovanje v knjižnem založništvu 

 
Za uspešno knjižno oblikovanje je pomembno poznavanje normativov, kako naj knjige 

izgledajo, kako ljudje beremo in dojemamo informacije. Generacije tiskarjev, 

tipografov in oblikovalcev preteklega časa so dodobra raziskale to področje in 

postavile standarde, ki jih je potrebno poznati in jih upoštevati. Poiskati pa je potrebno 

pravi oblikovni izraz za določeno vsebino knjige. 

 

 

  



               

 

 

5. literarni torek: (Spletni) bralni klubi 

24. oktober 2017, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Zalog, dvorana   

(Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana) 

 

9.00–10.30 

 

Tilka Jamnik: "Brati pomeni početi podvige." (Tone Pavček)   

 
Tilka Jamnik, mag. bibliotekarstva, prejemnica Čopove diplome, promotorka 

(mladinske) književnosti in branja, je goreča zagovornica kakovostnih knjig in 

vseživljenjskega branja. Opozorila bo na bistvene značilnosti različnih oblik promocije 

literature in motiviranja za branje, predvsem v državah z višje razvito bralno kulturo. V 

drugem delu bo izvedla bralno srečanje ob knjigi. 

 

 

10.30–10.45      Odmor 

 

 

10.45–12.15 

 

Lenart J. Kučić: Upravljanje spletnih knjižnih klubov, primer podkastov na mreži 

Marsowci 

 
Novinar in kolumnist Lenart J. Kučić bo z nami delil svoje izkušnje s spletnimi bralnimi 

klubi – v podkastu Membranje (del mreže podkastov Marsowci) skupaj z Darjo Potočan 

predstavljata avtorje in se z različnimi gosti pogovarjata o prebranem. Avtor se bo v 

predavanju osredotočil predvsem na to, kako s spletnim bralnim klubom začeti, katere 

so pogoste napake in pričakovanja. Nadalje pa o tem, kako vztrajati, ko se zdi, da se 

nikamor ne premakne in kako razvijati, ko se pokažejo prvi rezultati.  

 

 

12.15–12.45      Odmor s prigrizkom 

 

 

12.45–14.15 

 

Dr. Manca Košir: Dobre knjige nas berejo  

 
Pogovarjali se bomo z Manco Košir – zaupala nam je: »Moram priznati: zelooo nerada 

predavam. Rada se pa pogovarjam. Če bi ob meni sedela ena od vaju dveh ali pa 

kar obe in me spraševala, bi gotovo povedala veliko koristnega. Pa še iz publike bi me 

lahko spraševali, iz mene bi potem kar letelo.«  Ključne besede, okrog  katerih bo 

tekel pogovor: bralni klubi, graditev skupnosti, osebnostna rast 

 

 

 

 



               

 

 

 

Če želite, da v nabor ključnih besed našega pogovora vključimo še katero, vas 

vabimo, da nam vaše predloge pošljete na mail dobreknjige.si@kp.sik.si. Že vnaprej 

hvala za sodelovanje – tako bomo zagotovo izvedeli največ, oziroma vse, kar nas 

zanima in kar bi nam lahko prišlo prav pri našem delu. 

 

 

14.15–14.30      Odmor 

 

 

14.30–16.00 

 

Mag. Branka Bizjak Zabukovec: Branje in družbena omrežja       

 
Sodobno odvisnost od mobilnih naprav in potrebo po neprestani povezanosti s 

spletom lahko obrnemo tudi branju v prid! Če potencialni bralci vse več časa preživijo 

na družbenih omrežjih, tam iščejo informacije in se družijo s prijatelji, jim prav tam lahko 

ponudimo tudi dobre knjige in nasvete, kaj brati. 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA 

 

Prijavnico pošljite po elektronski pošti na dobreknjige.si@kp.sik.si  ali na naslov 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 

Nova Gorica, najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja. Prijave 

sprejemamo do zapolnitve mest. Dodatne informacije: dobreknjige.si@kp.sik.si 

ali tel. 030 376 242. 
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