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Izvleček
Članek predstavlja zgodovino otroških knjig na Slovenskem od rokopisne tradicije, ko je na
slovenskih tleh še težko govoriti o prvih knjigah, namenjenih predvsem otrokom, do vključno
19. stoletja. Tisk je omogočil cenejšo in s tem tudi dostopnejšo izdelavo knjig. A ker so otroške
knjige večinoma ilustrirane, je bila šele sredina 19. stoletja mejnik, ko so postale splošno dobro. V članku so zbrani podatki o knjigah, ki se jih da danes najti na slovenskih tleh, na podlagi
treh kriterijev – najstarejše slovenske knjige, ki so bile namenjene otrokom, otroška literatura v
nekdanjih bogatih zasebnih knjižnicah na Slovenskem in podatki o knjigotrški ponudbi otroške
literature na Slovenskem od konca 17. stoletja naprej. Ugotovitve so pokazale, da so imeli najmlajši na slovenskih tleh v preteklih stoletjih, čeprav je bila produkcija slovenskih otroških knjig
relativno skromna, možnost spoznavati široko paleto knjig, ki so izhajale v drugih evropskih
tiskarskih središčih.
Ključne besede: otroške knjige, zgodovina, knjigotrštvo

Abstract
The article presents the history of children‘s book publishing in Slovenia, beginning with the
age of manuscripts, when it was hard to speak about books aimed specifically at children, and
including 19th century children‘s books. The invention of printing enabled a cheaper and widespread book production. As most of children‘s books are illustrated it is not until the middle
of 19th century that they were widespread as public good. The article presents data on books
that can be found on the Slovenian territory grouped upon three basic criteria: the oldest Slovene children‘s books, children‘s literature held by rich private libraries and the data on book
selling from the end of 17the century onwards. It was concluded that, in spite of the poor book
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 roduction of Slovenian children‘s books, children had the possibility to be familiar with a wide
p
range of books published in European publishing centres.
Keywords: children‘s books, history, book publishing

1

Uvod

Pri otroških knjigah se najprej pojavi vprašanje, ali so to tiste knjige, za katere odrasli
menimo, da sodijo v svet otrok, ali druge, ki jih otroci lahko dojemajo kot zgodbo, ker
so polne simbolike, namenjene odraslim – npr. Saint-Exuperyjev Mali princ, pa tudi
Jurčičeva Kozlovska sodba v Višnji Gori ali Prežihove Solzice in Levi devžej. Vendar odgovor na to vprašanje sodi predvsem na področji psihologije in pedagogike. Pri zgodovinskem pregledu ohranjenega gradiva na Slovenskem odgovora ne dajo niti fondi,
ki veljajo za zbirke antikvarnih otroških knjig. Lastniki vanje vključujejo najrazličnejša
dela po lastni presoji. Tako ima tudi znani ameriški zbiralec otroške literature Beverly
Nichols (1997) v zbirki Iliado in Odisejo, knjigi, ki ju je morda moral brati kot mladostnik,
nikakor pa ne kot otrok.1
Sodobna pedagogika, ki se ukvarja z otroško literaturo, jo deli po razvojnih stopnjah
in načinu dojemanja otrok in mladostnikov. Tako naj v predjezikovnem obdobju (do
konca drugega leta starosti) otroci dobijo prvi stik s knjigami, predvsem s kartonskimi zapognjenkami in plastičnimi zloženkami, poimenovanimi tudi »kopalne knjige«.
Predšolski otroci (do šestega leta starosti) naj posegajo po slikanicah, poslušajo otroške pesmi, živalske zgodbe in uganke. Šolski otroci pa v obdobju prve in druge triade
že berejo različne zvrsti književnosti – pravljice, otroške povesti, pustolovske romane,
basni, mite in legende (Kobe, 1974; Erženičnik Pačnik, 1999; Genčiová, 1980, 37–38).
Za prvi dve starostni skupini otrok je torej najpomembnejši element knjige ilustracija.
Ilustrirane rokopisne knjige v srednjem veku so bile zelo drage, izdelava – pisni del
in ilustracije – je obsegala okoli 80 odstotkov cene knjig (Overty, 2008).2 Podatki za
cene ilustriranih rokopisov v slovenskem prostoru niso dosegljivi, zato za prikaz stanja
služi podatek o srednjeveških rokopisih v Angliji, kar je sicer nekoliko problematično.
Poleg tega sta ceno določala tudi pisna podlaga (pergament/papir) in namen izdelave
(reprezentativen/uporaben prepis).3 Tudi podatki o honorarjih za delo iluminatorjev
1
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3
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V nasprotju z Iliado in Odisejo je bil npr. Robinson Crusoe avtorja Daniela Defoeja predelan v različico za
otroke, zato se avtorica v članku nekajkrat nasloni na predelave dela (op. ur.).
Podatki veljajo za južnoangleške rokopise med letoma 1300 in 1450.
Največ podatkov o tem je v razpravah Nataše Golob, npr. Golob, 2010, in Golob, 2010a.
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so težko primerljivi, kajti rokopisne knjige so lahko le skromno opremljene s slikami,
lahko pa so ilustracije prevladujoč del rokopisov.
Otroci pa so bili s knjigo in pisanjem povezani že v antiki. Na Slovenskem je v Šempetru
v Savinjski dolini ohranjen nagrobnik dečka Statutija Sekunda iz 3. stoletja, ki je umrl
komaj štirileten, starša pa sta ga dala upodobiti s tablico in črtalom (Klemenc, Kolšek in
Petru, 1972, 55). Zapisana besedila so se v rimskem času v slovenskem prostoru pojavljala na pergamentnih zvitkih ali povoščenih tablicah, kamnitih spomenikih, posamezne besede so bile zapisane tudi na mozaikih v Emoni in Celeji (Djurić, 1977).
Ali je v srednjem veku na Slovenskem najti literaturo, ob kateri so prvi stik s knjigo dobili najmlajši? Pred desetletji je Jože Lipnik zapisal, da mora biti to spontano dejanje, in
predpostavil, da otroci najprej spoznajo knjige na domačih policah (Lipnik, 1987, 244).
Na Slovenskem se, po do sedaj znanih podatkih, vse do izuma tiska s premičnimi črkami niso ohranila besedila, ki bi bila namenjena izključno otrokom.
Za Slovensko ozemlje bi torej morda lahko predvideli, da je bila pot, preden so začeli
pisati knjige, namenjene posebej otrokom in mladini, dolga. Vendar drugačen odgovor ponujajo slovenske plemiške knjižnice. Sicer je težko ugotoviti, katere rokopisne
knjige so tedaj hranili v njih, a med njimi so bile npr. kronike in genealogije, ki so poveličevale dejanja prednikov. V njih ne manjka upodobitev, ki so nedvomno pritegnile
pozornost najmlajših. Prav ta literatura, o kateri je pred kratkim pisala Nataša Golob
(Golob, 2012, in Golob, 2012a), je morda pomenila prvi stik otrok s knjigo. Med knjigami z več ilustracijami so tudi tako imenovane »turnirske knjige«, ki so nastajale ob
viteških igrah – mednje sodi turnirska knjiga Gašperja Lambergerja (Kos, 1997). Omeniti pa je treba še molitvenike in psaltre, iz katerih so se nekateri otroci lahko učili brati
(cfr. Golob, 1999).4 Seveda pa vse to še ni pomenilo otroške literature, saj ni bila namenjena izključno najmlajšim.
Vprašanje pa je, ali ne bi bilo primerno med srednjeveško literaturo uvrstiti tudi sporočil, ki so še danes razvidna z upodobitev na cerkvenih zidovih. Ob njih se je bolj ali
manj znan svet odpiral tudi otrokom.

2

Najstarejše tiskane knjige, namenjene otrokom

Temeljno delo o otroških knjigah, ki so izšle v zadnjih petih stoletjih, je obsežna monografija s katalogom, ki so jo izdali ob razstavi v Kölnu leta 1988: Die Bilderwelt im Kinderbuch:
4

Na praznih straneh folijev so latinske, grške in hebrejske abecede tudi v slovenskih rokopisih.
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Kinder- und Jugendbücher aus fünf Jahrhunderten (Schug, 1988). Že iz naslova je razvidno,
da ima ilustracija tudi pri tiskani otroški knjigi odločilen pomen. Od začetkov tiska so
se otroci učili branja ob izbranih tiskanih antičnih besedilih, predelavah Ezopovih basni
(Schug in Jacobs, 1988), priljubljene so bile tudi zgodbe iz Svetega pisma, že v 16. stoletju
pa so začele izhajati tudi mladini namenjene priredbe zgodb o življenju svetnikov, pravljice in legende, ki so temeljile na ljudskem izročilu ipd. V anglosaškem svetu so bile to
predvsem sage. V šolah so v razredih skupaj naglas brali ABC tablice. Najstarejše ohranjene so iz leta 1544 : ABC Tabulae abecedariae puerilis (Petri, 1988, str. 52).
Odločilen korak pri objavljanju knjig, namenjenih otrokom, je naredil Čeh Jan Komensky. Leta 1658 je izdal prvo otroško ilustrirano encikopedijo Orbis sensualium pictus.
Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vitâ actionum, pictura & nomenclatura = Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen, Vorbildung und Benamung (1658).5 Knjiga je opremljena z lesorezi, ki predstavljajo stvari iz vsakdanjega življenja. V uvodu, dialogu med učiteljem in učencem, piše,
da bo otroku s pomočjo knjižice razjasnil ves materialni in duhovni svet, ki ga obdaja.
Gesla so dvojezična, v prvi izdaji latinska in nemška. Delo je bilo zelo hitro prevedeno
v številne druge jezike; latinščini so bili namreč dodane na primer angleščina, francoščina in celo arabščina. Zanimivo je, da se je na začetku 18. stoletja prevajanja lotil
tudi kapucin Janez Adam Geiger, bolj znan kot Hipolit Novomeški. Delo je žal ostalo v
rokopisu, je pa izvirnima jezikoma – latinščini in nemščini – pa je dodal še slovenščino.6
Tako je nastala trojezična enciklopedija (Hipolit Novomeški, 1711/1712). Knjiga Jana
Komenskega pa je postala ne le priročnik, ampak tudi učbenik latinščine, ki so ga uporabljale številne generacije učencev, zato so tudi ohranjeni primerki redki.
V 18. stoletju so nastale prve priredbe sodobnih besedil za mladino. Med najbolj popularnimi je bil gotovo avanturistični roman Daniela Defoeja Robinson Crusoe. Nemec
Joachim Heinrich Campe ga je za mladino priredil v osemdesetih letih 18. stoletja. Besedilo ni bilo integralno prevedeno, osredotočilo pa se je predvsem na moralne norme
– odnos otrok do staršev. Nekatere poznejše predelave Defoejevega besedila v 19. stoletju pa bolj poudarjajo prigode in odkrivanje neznanih dežel. To nadvse popularno
delo je bilo navzoče in priljubljeno tudi na Slovenskem. Podatke o tem je mogoče najti
v knjigotrških katalogih,7 malo pa je ohranjenih izvodov v današnjih javnih knjižnicah.8
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V slovenskem prostoru je poznana tudi pod naslovom Vseved ali Vedež (op. ur.).
Rokopis hrani NUK, sig. Ms 182.
Glej npr. Laibacher Zeitung – Wochentliches Kundschaftsblatt 50, 1784. Kleimayr 1795; Korn 1782, 1783.
Glej tudi citirane vire.
V Vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov – COBIB.SI ni zabeleženega nobenega izvoda
iz 18. stoletja in le trije naslovi iz 19. stoletja – iz leta 1842 (hrani NUK), 1876 (hranijo NUK, Osrednja
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Na razvoj in dostopnost otroške knjige je odločilno vplival izum litografije ali kamnotiska, ki ga je leta 1798 iznašel Alois Senefelder. Postopek je bil precej cenejši od bakrotiska, zato je izšlo precej več ilustriranih knjig, med katerimi se je povečalo tudi število tiskov, namenjenih otrokom. Okoli leta 1800 so ustanovili prve mladinske založbe
(Graf, 1991). Vendar ponudba le ni zadovoljila vseh. Znana je zgodba frankfurtskega
zdravnika Heinricha Hoffmanna, ki v knjigarnah ni našel nobene primerne knjige za
sinčka, zato je napisal zgodbice o kuštravem Petru in jih ilustriral. Leta 1845 so delo prvič
natisnili in tako danes otroci številnih dežel poznajo Struwwelpetra, Pierina Porcospina,
pa celo Petrusa Hirsutusa (Jacobus, 1988). V slovenščini mu je prevajalka Sonja Sever nadela ime Zaspanček Razkodranček.9 Sredina 19. stoletja je bila torej mejnik, ko so otroške
knjige postale cenovno dostopne tudi širšemu krogu bralcev, ne le izbrancem.

3

Razvoj tiskanih knjig za otroke na Slovenskem

Sprva so bile tiskane slovenske knjige namenjene predvsem opismenjevanju (tudi otrok), izdajali pa so še katekizme, biblijske zgodbe itd. Med tiski, ki so lahko še posebej
služili otrokom, imata posebno mesto Trubarjev Abecednik (1550) in njegove nove izdaje iz let 1555 in 1566 ter Kreljeva Otročja Biblija. Vendar so že v 16. stoletju otrokom
brali tudi druga besedila, saj je Trubar v Posvetilu knjige Svetiga Pavla Lystuvi (Tübingen,
1567) zapisal, da kranjske plemkinje otrokom in podložnikom naglas berejo nemške in
slovenske knjige (Slovenski protestantski pisci, 1966).
V podnaslovih knjig so se od 16. stoletja založniki pogosto obračali na bralce in s tem
opredelili, komu so dela namenjena (npr.: sa mlade; za deco; sa otroke inu kmetske ludy;
sa mlade, inu stare ludy; sa hishne gospodarje inu gospodinje, tudi sa druge stanove stareh
inu mladeh ludi; sa fantizhe inu dekleta gmajn ludi).10 V obdobju razsvetljenstva, ko je
branje postalo vsakdanja potreba, je bilo take literature vse več.
Zanimive so besede, ki jih je Janez Čandek leta 1615 zapisal v uvodu prevoda dela Petra
Kanizija Catechismus: skusi malane figure naprej postavlen (Augsburg, 1615),11 in sicer o
pomenu slik – ilustracij za tiste, ki ne znajo brati: »Malani Pildi, kadar jih v idio, sturee:

9
10

11

knjižnica Celje, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Škofijska knjižnica
Ljubljana) ter iz leta 1882 (hrani NUK) (op. ur.).
Izšel leta 1925. Izvod hrani NUK.
Primer celotnega naslova in podnaslova tiska: Postilla, to ie Kerszhanske evangelske predige, verhu vsakiga
nedelskiga euangelia, od Adventa do Paske ali Velikenozhi: sa hishne gospodarie, shole, mlade inu preproste
liudi, od Ioan. Spangenberga … Drukano v Liblani: skosi Ioannesa Mandelza, 1578.
Izvod hrani Bayerische Staatsbibliothek (BSB) v Münchnu. Ref. kataloškega vpisa: VD17 547:664340Z.
Dosegljivo na spletni strani http://www.vd17.de/ (op. ur.).
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v’the namrizh tudi tiga Pisma nevuzheni vidio, zhessar se dershati imajo; v ’leteh bero,
kateri pismu nesnajo.« Med tistimi, ki so le občudovali slike, so bili seveda lahko tudi
otroci (Kanizij, 1991).
Prvi večji korak v razvoju otroške knjige je torej razsvetljenstvo. Iz tega obdobja velja
omeniti predvsem Pohlinova dela. V njegovi priredbi priljubljenega nemškega dela
Rudolpha Zachariasa Beckerja -Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute. Oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfs Mildheim: für Junge und Alte beschrieben
(1789),12 slovenska izdaja ima naslov Kmetam sa potrebo inu pomozh ali Uka polne vesele, inu shalostne pergodbe te vasy Mildhajm: sa mlade, inu stare ludy (1789), je zapisano,13
kako je graščak določil celo visoko denarno nagrado za tiste otroke, ki dobro berejo.
Poleg učbenikov je treba opozoriti še na Pohlinovo zbirko ugank - Kratkozhasne uganke inu zhudne kunshte is węle shôle (1788).14 Obe deli sta izšli na Dunaju.
V prvih desetletjih 19. stoletja so seveda ponatiskovali priročnike za učenje branja. Poseben položaj je nastal v času Ilirskih provinc, ko so izdali vrsto učbenikov za nove francoske šole, v katerih je slovenščina našla svoje mesto (Dular, 2010). Pravih slovenskih
otroških knjig, ki bi bile namenjene le razvedrilu, pa vse do sredine 19. stoletja ni bilo.
Kot je bilo že poudarjeno, mora imeti v takih publikacijah pomembno mesto ilustracija. Naslednji korak pri razvoju otroških knjig na Slovenskem je bil torej povezan z novo
tiskarsko tehniko – litografijo oz. kamnotiskom. Prva ljubljanska tiskarna, v kateri so
uporabljali ta nov tehnični postopek, je bila v lasti Rozalije Eger in letnica 1832 je postala nova prelomnica pri opremi tiskanih knjig izdanih v Ljubljani (Dular, 2009a, 404).15
Konec 18. stoletja je začel izhajati tudi prvi časnik, namenjen mladini: Wochenschriften
zum bestenn der Erziehung der Jugend (Stuttgart, 1771), sledila sta Leipziger Wochenblatt
für Kinder (1772) in prvi ilustriran časopis Das Pfennig-Magazin (1833) (Petri, 1988a, 69).
Na Slovenskem je sredi 19. stoletja začel izhajati Vedež (1848–1850) in pozneje Vrtec.
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Izvod hrani Narodni muzej Slovenije (op. ur.).
Izvode hranita Narodni muzej Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica (op. ur.).
Izvode hranijo Narodni muzej Slovenije, Semeniška knjižnica in Narodna in univerzitetna knjižnica (op. ur.).
Antikvariat Glavan je leta 2009 pripravil pregledno razstavo o slovenskih knjižnih izdajah za mladi rod.
Njihova skupna značilnost so ilustracije, od skromnih uvodnih slik do pisanih živobarvnih podob, ki so
jih naredili priznani slovenski umetniki – npr. Maksim Sedej, Tone Kralj, Maksim Gaspari, Janez Trpin,
Melita Vovkova in Marlenka Stupica (Papirnati vrtiljak, 2009). Izdajale so jih založbe v Celovcu, Gradcu,
na Ptuju in v Celju. Med ljubljanskimi tiskarji pa je treba posebej omeniti Rozalijo Eger, Janeza Giontinija
in pozneje Lavoslava Schwentnerja. Razstava se je vezala na publikacije, izdane v 19. in 20. stoletju.
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4

Zasebne knjižnice in otroške knjige

Prejšnji odstavek je govoril le o slovenskih knjigah, namenjenih mladini. Vendar se
je treba zavedati, da je bila za slovensko ozemlje ves čas značilna večjezičnost. Tako
Valvazor v Slavi v poglavju o jeziku Von der Crainerischen und Sclavonischen Sprache
piše o dveh jezikih, ki sta bila ves čas navzoča – slovenščina in nemščina. Plemstvo
je pogosteje uporabljalo nemščino, po vaseh pa je bila navzoča slovenščina. Sicer pa
omenja še tretji jezik – italijanščino, ki so jo uporabljali plemstvo in trgovci v Ljubljani.
Tudi v potopisih popotnikov, ki so potovali skozi slovenske kraje v 17. in 18. stoletju,
so objavljene beležke o uporabi jezikov. Johann Georg Keyssler je leta 1730 poudaril,
da znajo na današnjem slovenskem ozemlju ljudje veliko jezikov, in to iz več jezikovnih
skupin (Dular, 2009).
Odgovor na vprašanje, katere knjige so imeli v preteklosti pri nas v rokah otroci, se
torej ne more omejiti le na slovenske knjige. Konkretne naslove pa je najti v inventarjih
grajskih knjižnic in v knjigotrških katalogih. Na Valvazorjevem Bogenšperku so se učili
branja ob Ezopovih Basnih, imeli so priročnik Heinricha Ammersbacha Neues ABC Buch,
daraus ein junger Knab die vier Haupt-Sprachen, Ebresch, Griechisch, Lateinisch, Teutsch
mit sonderbahren Vortheil lernen kan in eno izmed knjig Jana Komenskega s področja
jezikoslovja (Bibliotheca Valvasoriana,1995). Na Turjaškem dvorcu so imeli ilustriran sodoben učbenik za učenje branja in slovnice – Louis Couvay, Methodus nova et acurata
docendi, ac ediscendi primam Despauterii gramatices partem de generibus (Dular, 2012,
528). V katalogu, ki so ga sestavili leta 1771 za knjižnico na dvorcu Smlednik, pa so navedene zbirke basni izpod peres Phoedra (Fabulae), Fontaina (Fables choisies) in Lessinga (Fabellen). Najbolj priljubljene priredbe za mladino so bile v katalogu navedene kot
Phædri Augusti Liberti Fabularum Æsopiarum Libri V.: Recte Tandem Captui Puerorum
Accomodati, oder: Deutliche und nach dem Begriff der Jugend endlich recht eingerichtete
Erklärung der Æsopischen Fabeln (Augsburg, 1730), a žal se le na podlagi naslovov ne
da povedati, katera izdaja je bila na knjižnih policah. Na Smledniku pa so imeli tudi angleško izdajo povesti 1001 noč – Arabian Nights (Smlednik, 1771; Dular, 1986). Biblija in
katekizmi pa seveda niso manjkali na nobenem gradu oziroma dvorcu.
Inventarji knjižnic so poznani predvsem po zapuščinskih aktih, zato predstavitev
obsežnejših seznamov otroške literature, ki so jo brali otroci v 17. in 18. stoletju na
slovenskem ozemlju, ni mogoča. Točnost inventarjev je bila odvisna od popisovalcev.
Ti so od 17. stoletja tudi pri nas sicer precej natančno sestavili sezname večjih in bolj
reprezentativnih knjig, vendar so jih pogosto končali s pripombami kot »50 manjših
knjig«, »raztrgane knjige« in podobno. Ali so bile med temi tudi knjige, namenjene
otrokom, ni znano, saj takšni podatki v inventarjih pogosto manjkajo.
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5

Knjigotrška ponudba otroške in mladinske literature na Slovenskem

Na podlagi proučevanja knjigotrške sodobne ponudbe pa je jasno, da čeprav je bila
produkcija slovenskih mladinskih del v zgodnjem novem veku zelo skromna, mladi
bralci niso bili prikrajšani za knjige, ki so jih v tem času tiskali v srednjeevropskih središčih. Iz knjigotrških katalogov in časopisnih reklamnih oglasov je namreč razvidno,
da je bil vse od 17. stoletja izbor zelo pester.
Leta 1678 je v ljubljanskem knjigotrškem katalogu Janeza Krstnika Mayrja Catalogus
Librorum qui nundinis Labacensibus autumnalibus in officina libraria Joannis Baptistae
Mayr, Venales prostant. Anno M. DC. LXXVIII naštetih več naslovov knjig, ki so bile namenjene predvsem mladini. Za otroke so bile prirejene verske knjige (npr. Engelisches
Kinderlehr = Büchel; Craendonck Hauß= und Kinder= Postill /überalle Epistel und Evangelia Sonn = und Feyertage deß gantzen Jahrs; Procopij Catechismale, oder 300. Halbstündige Sermones oder Kinderlehr-Predigen). Na seznamu sicer ni bilo najpomembnejšega
didaktičnega priročnika Jana Komenskega – Orbis sensualium pictus, a prodajali so
njegov didaktični priročnik za učenje jezikov – Linguarum, s. Seminarium linguarum
& scientiarum omnium, ki je sestavljen na podoben način (Mayr, 1678).
Bolj pester je bil izbor mladinske literature, ki so jo prodajali ljubljanski knjigotržci v
Ljubljani v drugi polovici 18. stoletja. Deloma je to povezano z novimi družbenim gibanjem – razsvetljenstvom, deloma pa je bil to odraz poznavanja problematike, saj je za
to obdobje ohranjenih relativno veliko primarnih virov – knjigotrških katalogov. Seveda pa ne gre prezreti dejstva, da je tedaj v Ljubljani delalo tudi do osem knjigarnarjev
hkrati (Dular, 2002). Njihova ponudba se je nekoliko razlikovala, a vsi so med drugim
ponujali naslove, ki so bili namenjeni otrokom in mladini.
Andrej Klemens je leta 1784 prodajal nemško šolsko čitanko Der Kinderfreund, ein Lesebuch16 in bogato ilustrirano delo o naravoslovju, ki je bilo prirejeno za otroke: Kurzes
Lehrbuch der Naturgeschichte für Kinder und Kinderfreunde, samt illum. Kupf. Nürnberg
und Leipzig (1782).
Ignac Merk je prodajal mladini namenjen priročnik za pisanje pisem Anweisung zur
Verfertigung praktischer Briefe für junge Leute vom Bürgerstande der Schuljugend der
hiesigen lateinischen Schulen gewidmet, und herausgegeben von einem Schullehrer, Graz
(1789).17
16

17
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Navedbe naslovov so povzete po časopisnih in drugih tiskanih virih, zato so lahko tudi nekoliko
drugačne od izvirnih naslovov.
Merkische Laibacher Zeitung Nro. 96 (2. 12.), 97 (6. 12.) in 99 (12. 12.) 1789.
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Pestra je bila ponudba Ignaca Alojza Kleinmayrja. Z oglasi v Laibaherici je naznanjal,18
da ima na zalogi priročnike, namenjene otrokom (npr. Eine Kinderlehre auf dem Lande; Encyclopädie oder kurzer Abriß der Wissenschaften und aller der Gelehrsamkeit zum
Gebrauch niederer Schulen für die studirende Jugend auf die leichteste Artentworfen in
Osterwalds (Hr. Fried.) Anfangs= Gründe der Erdbeschreibung zum Nutzen junger Kinder,
vorzüglich eingerichtet, 1789). V okviru Kleinmayrjeve knjigarne je delovala tudi izposojevalnica knjig. Knjige z objavljenega seznama Verzeichnißderjenigen Bücherwelche
in der Edel v. Kleinmayerschen Buchhandlung in Laibach zum lesen ausgeliehen werden
(1795) je bilo mogoče kupiti ali pa si jih le izposoditi. Otrokom so bile namenjene zbirke ugank in zgodb (npr. Gellert. Ein Lesebuch für Kinder in Familiengesprächen zur Bildung edler Seelen, 1785; Pfänderspiele (kurzweilige) nebst 450 Räthseln zur Unterhaltung
für junge Leute, 1784), priročniki za mlade, ki so želeli priti na višje šole (npr. Lebensregeln für Jünglinge, besonders für diejenigen, welche die hohe Schule beziehen wollen.
Von Lavater, 1783), pa tudi zbirka pravljic 1001 noč (Tausend und eine Nacht, arabische
Erzählungen, 1782) (Kleinmayr, 1795).
Zelo dobro je poznana tudi knjigotrška ponudba Kleinmayrjevega konkurenta Viljema
Henrika Korna. V knjigotrških katalogih, ohranjenih je osem za obdobje med letoma
1782 in 1797, so med drugim pogosto navedene knjige za otroke in mladino. Njim so
bile prilagojene knjige s področja geografije in naravoslovja (npr. Raffs (G. E.) Geographie für Kinder, 1779; Naturgeschichte für Kinder, 1780; Naturgeschichte der vornehmsten
Säugthiere, ein Lesebuch für Kinder, von einem Kinderfreunde mit Karten, Wroclawu,1786)
ter splošni priročniki (npr. Taschenbuch (neues) zur nützlichen, und angenehmen Unterhaltung für wißbegierige Mädchen, und bildende Jünglinge; Anleitung zur Tugend und
Rechtschaffenheit der Jugend).
Korn je prodajal tudi tako imenovane abecednike, ki so bili ob koncu 18. stoletja ilustrirani, otroci pa naj bi se ob njih igraje učili brati (npr. A. B. C. Buch (neues) für Kinder,
welche auf eine sehr leichte und angenehme Art buchstabieren und lesen lernen wollen
mit illuminirten K.); ter igralne karte, prav tako namenjene učenju črk (npr. A. B. C. Spiel
mit K.). Brali so lahko tudi povesti in reševali uganke (npr. Romanen (kleine) für Kinder,
1782; Räthsel (200 neue) für junge Gesellschafter). Že leta 1782 pa sta bili na policah Kornove knjigarne tudi dve periodični publikaciji, namenjeni otrokom: Kinderfreund, eine
Wochenschift ter Kinderzeitung.
Mladi so radi posegali tudi po pustolovskih romanih. Konec 18. stoletja so bil npr. priljubljeni opisi dogodivščin Robinsona Crusoeja. A ljubljanski knjigarnarji takrat niso
18

Laibacher Zeitung – Wöchentliches Kundschaftsblatt oder Anhang zu Nro.1, 6, 37, 39, 40 in 42, 1784,
in Laibacher Zeitung - Anhang zur Nro. 7 (25. 1.) 1791.
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prodajali izvirnega Defoejevega besedila ali prevoda v slovenščino. Pri Michaelu Prombergerju in Viljemu Heinriku Kornu so prodajali priredbo nemškega razsvetljenca,
pedagoga in pisatelja Joachima Heinricha Campeja Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder. Kleinmayr pa je ponujal še dve različici
besedil v francoščini: Avantures (les) ou la Vie, et les Voyages de Robinson Crusoë, 1769,
in Vie (la) et les Avantures surprenantes de Robinson Crusoe, 1761 – verjetno prevoda
Justusa van Effena. Poleg tega je Korn prodajal še eno izmed knjig Joachima Heinricha
Campeja, namenjenih mladini: Sittenbüchlein für die Jugend (1781).
Prvi prevod Robinsona Crusoeja v slovenščino je nastal šele leta 1849. Zgodbe je prevedel Oroslav Caf (Robinzon mlajši), ki je za osnovo vzel Campejev prevod v češčini.
Knjigo je izdal celjski založnik Jerentin. Družba sv. Mohorja pa je leta 1876 izdala knjigo
Robinzon starši, njegove vožnje in čudezne dogodbe, ki jo je poslovenil Janez Parapat,
duhovnik ljubljanske škofije. Ta že v uvodu poudarja moralne vrednote zgodbe in pomen branja te literature za mladino. Navaja tudi pomemben podatek, da so imeli dotlej (1876!) Nemci že šestdeset različnih predelav in prevodov Defoejevega romana, na
Slovenskem pa naj bi bil to prvi.

6

Sklep

Danes se zdi samoumevno, da obstajajo knjige, namenjene otrokom, ki jim jih berejo
že v najnežnejših letih, tako da je v začetnem obdobju celo težko potegniti ločnico med
knjigo in igračo. Knjigarne so polne pisanih knjig, ki spodbujajo otroško domišljijo. Vendar ni bilo vedno tako. Prispevek je poskušal pokazati, kako dolga je bila pot do pravih
otroških knjig in kako pomembnih element te literature je ilustracija. A ostaja domneva,
da so otroci že v srednjem veku listali knjige, ki pa seveda niso bile namenjene le njim.
Knjige za otroke in mladino so bile pogostejše od 16. stoletja dalje, ko so tiskane knjige
zamenjale mnogo dražje rokopisno gradivo. V času protestantizma so bile natisnjene
tudi prve knjige za otroke v slovenščini. Vendar je bilo vse do sredine 19. stoletja otroške literature v slovenščini relativno malo, pa še ta je bila namenjena predvsem učenju
branja in spoznavanju verskih resnic.
V obravnavi je bila zajeta tudi literatura v drugih jezikih – predvsem v nemščini in deloma v francoščini. Pregled grajskih bibliotek in knjigotrške ponudbe je namreč pokazal,
da je bil izbor knjig, namenjenih mladim, ki so jih tiskali drugod po Evropi in so bile
navzoče tudi na slovenskem ozemlju, zelo pester. Koliko pa so jih brali, je bilo odvisno
predvsem od pismenosti, ki je bila deloma odvisna od ekonomskega položaja oz. stanu, ki so mu bralci pripadali.
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Strokovnjaki, ki raziskujejo bralne navade otrok in mladostnikov, ugotavljajo, da je precej težko ugotoviti, kakšen izbor knjig jih najbolj pritegne. Velike razlike so že med priporočeno in najbolj brano literaturo. Ugotavljajo, da v vseh zgodovinskih obdobjih otroke
pritegnejo tudi knjige, ki niso namenjene le njim. To so pokazale tudi novejše ameriške
raziskave o bralnih navadah na prehodu med 19. in 20. stoletjem (McDowell, 2009).
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