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Izvleček
Promocija branja in knjig ter svetovanje pri izbiri bralcem sta skozi zgodovino dve
od najpomembnejših nalog knjižničarja. Danes se tako prvo kot drugo pogosto seli
na svetovni splet, kamor se je usmerila tudi pozornost javnosti oziroma uporabnikov
knjižnice. Portal Dobreknjige.si je spletni priporočilni seznam, ki s svojo dostopnostjo,
ažurnostjo in interaktivnostjo dopolnjuje siceršnjo knjižničarsko dejavnost. Po pregle
du in raziskovanju posameznih zapisov na portalu smo izločili najpogostejše napake
anotacij oziroma povzetkov vsebine proznih literarnih del, najpogosteje romanov: ne
ločevanje med glavnimi in stranskimi dogodki, neločevanje med pripovedovalcem in
literarno osebo itd. V članku zato prikažemo, kako nam lahko naratologija oziroma
teorija pripovedi pomaga pri sestavljanju kvalitetne anotacije.
Ključne besede: Dobreknjige.si, anotacije, naratologija, dogodek, literarna oseba

Abstract
Historically the promotion of reading and provision of recommended reading lists
were two of the most important tasks of a librarian. Nowadays they are gradually be
ing taken over by the web, as websites are gaining more and more attention both of
the general public and library users. Website Dobreknjige.si is an on line book recom
mendation list providing access to annotations of current book production thus sup
plementing traditional public library services. By the analysis and research of book
annotations or abstracts of prose books (most frequently novels) on the portal the fol
lowing most common mistakes were identified: significant and insignificant events are
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often not distinguished, the narrator and the literary character are mixed up etc. The
article suggests how narratology or narrative theory could serve as a tool for a success
ful annotation scheme on the portal.
Keywords: portal Dobreknjige.si, annotations, narrative theory, events, literary characters

1 Uvod
V času vseprisotnosti digitalnih medijev in hiperprodukcije knjig je postala vlo
ga knjižničarjev pri promociji branja in knjig ter »precejanju«, kot kompleksne
procese izbire – tam sicer na področju založništva – imenuje Michael Bhaskar
(2015, str. 127–131), neprecenljiva. To vlogo knjižničarji opravljajo z osebnim
svetovanjem v 58 splošnih knjižnicah po Sloveniji, vse pogosteje pa svetujejo,
priporočajo in izpostavljajo tudi tam, kamor se seli pozornost sodobne družbe
– na spletu. Dobreknjige.si je spletni portal, ki je mnogo več kot zgolj repozitorij
opisov novih ali zanimivih knjig. Je priporočilni seznam, ki s svojim enostavnim
in stalnim dostopom, preglednostjo in ažurnostjo dopolnjuje siceršnjo knjižni
čarsko dejavnost. Z možnostjo iskanja po kategorijah (npr. nasilna : nenasilna,
zabavna : resna, optimistična : črnogleda, lahkotna : zahtevna itd.) se prilagaja
posameznemu uporabniku oziroma iskalcu čtiva, s pomočjo ocenjevanja in ko
mentiranja pa vnaša tudi interaktivno komponento. Slednja je okrepljena tudi
z vdelano možnostjo širjenja po najbolj priljubljenih in množičnih družabnih
omrežjih, kar je sodobnejša varianta »oglaševanja od ust do ust«.
Pomembno sestavino spletne predstavitve dela na portalu Dobreknjige.si se
stavlja anotacija oziroma zgoščena predstavitev vsebine dela. Ta je navadno
spremljana z zapisom o kontekstu dela in avtorja dela ter bralčevim odzivom
na prebrano delo in s širšim kontekstom njegove recepcije; pogosto pa so zapisi
med sabo prepleteni in se vzajemno dopolnjujejo. V kategorijo konteksta dela in
avtorja lahko uvrstimo: informacije o času in prostoru nastanka, to je o zgodovin
skih, družbenih in avtobiografskih okoliščinah, ki so vplivale na nastanek dela,
informacije o uvrstitvi avtorja ali knjige v določeno smer ali obdobje, informacije
o sočasni ali literarnozgodovinski recepciji dela ipd. V kategorijo bralčevega od
ziva oziroma kontekst recepcije pa uvrščamo: bralčev horizont pričakovanja, nje
gov odnos do prebranega, njegove vrednostne sodbe ipd. Slednje je pravzaprav
mnogokrat nemogoče povsem ločiti od same anotacije, saj je zgodba, kot bom
prikazal v nadaljevanju članka, vedno že tudi interpretacija prebranega. V bral
čev kontekst bi lahko ne nazadnje umestili tudi apelativno ali pozivno dimenzijo
zapisa, ki je usmerjena na bralca zapisa in ga vabi k temu, da si knjigo izposodi,
oziroma ga nagovarja kot potencialnega bralca posameznega dela.
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Ob prebiranju nekaj naključnih zapisov na portalu o posameznih literarnih delih,
zlasti romanih, je mogoče ugotoviti, da njihova kvaliteta močno niha, od avtorja
do avtorja, od vnosa do vnosa, pri čemer so poleg slogovnih napak pogosto pro
blematične prav anotacije v svojem najožjem pomenu: kot zgoščeni povzetki vse
bine dela. Avtorji zapisov o romanih zgodbe pogosto povzemajo preveč podrobno,
ker ne ločijo osrednje zgodbe od stranskih, to je ne ločijo osrednjih dogodkov od
stranskih, zamenjujejo čas zgodbe od časa pripovedi, ker ne ločujejo med zgodbo
in pripovedjo, temo in razpoloženje dela predstavijo neustrezno žanru dela itd. Če
je slogovna raven bolj v domeni delavnic kreativnega pisanja, pa je za kvalitetno
povzemanje romaneskne strukture potrebno poznavanje zgodbene strukture. V
članku zato predstavimo posamezne sestavine zgodbe: dogodek, literarna oseba
in kronotop, s poznavanjem katerih je mogoče usvojiti pisanje anotacije proznega
dela. Pri tem se naslanjamo na vedo, ki preučuje pripovedi, to je na naratologijo
oziroma teorijo pripovedi.

2 Naratologija ali teorija pripovedi
Naratologija je v najširšem smislu disciplina, ki preučuje pripoved in pripovedo
vanje v vseh njunih pojavnostih in oblikah in ni izključno vezana na literaturo
oziroma jezik (obstajajo tudi filmska in druge naratologije). Pripoved je namreč
po Alojziji Zupan Sosič (2013b, str. 62–64) temeljni način organiziranja človeške
izkušnje – naša percepcija je narativna: »pripovedno je način našega opazovanja
in razumevanja sveta, ki se virtualno gradi v tem, kar vidimo«. Termin je leta 1969
vpeljal Tzvetan Todorov. Monika Fludernik (2009, str. 8) naratologijo definira kot
raziskovanje pripovedi v smislu žanra; njen cilj je opisati konstante, spremenljiv
ke in kombinacije znotraj pripovedi. Alojzija Zupan Sosič (2013b) in Alenka Ko
ron (2014) namesto termina naratologija za slovensko literarno vedo predlagata
termin »teorija pripovedi«. Teorija pripovedi je prevod nemškega Erzähltheorie
in ustreznik angleškega narrative theory oziroma francoskega termina théorie du
récit ali théorie narrative, četudi terminologija v nobenem od omenjenih jezikov
ni povsem poenotena in ustaljena (Koron, 2014, str. 19).
Alojzija Zupan Sosič (2013a, str. 499) naratologijo oziroma teorijo pripovedi po
Ansgarju F. Nünningu nadalje deli na klasično in postklasično, ki bi jo lahko naj
brž imenovali tudi sodobno. Za klasično teorijo pripovedi, ki izhaja iz struktura
lizma, so značilni ahistoričnost, sinhronija in tekstnocentričnost, za postklasično
teorijo pripovedi, ki združuje številna eklektična spoznanja poststrukturalizma,
pa historičnost, diahronost in kontekstualna naravnanost. Klasična teorija pri
povedi postavlja v središče svojega preučevanja »zaprte sisteme in statične proiz
vode z binarizmom in hierarhično stopnjevitostjo«, postklasična pa »odprte in
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dinamične procese s holistično kulturno interpretacijo in gostimi opisi«. Medtem
ko si je prva s formalistično in deskriptivno paradigmo zasnovala pripovedno
slovnico in poetiko fikcije, s katerima je skušala spoznati oziroma opisati univer
zalne poteze vseh pripovedi, se je druga z interpretativno in vrednostno paradig
mo usmerila k »interpretativni rabi analitičnega instrumentarija za raziskavo
posebnih oblik in učinkov posameznih pripovedi«.
V svojem preučevanju se teorija pripovedi osredotoča na številne sestavine pri
povedi, ki jih je tudi ustrezno opisala in opredelila. Za anotacijo romaneskne
pripovedi so najpomembnejše osrednje sestavine zgodbe, brez katerih ne more
mo ali vsaj težko govorimo o pravi (literarni) zgodbi oziroma pripovedi. Četudi
namreč pripoved raziskovalci po H. Porterju Abbottu (2007, str. 12) najpogosteje
opredeljujejo kot reprezentacijo dogodka ali niza dogodkov, je to le abstraktna
shema, ki jo je treba napolniti tudi z drugimi sestavinami, da bi imela pomen in
smisel oziroma bi bila relevantna za bralca. Te sestavine lahko na najbolj osnovni
ravni formuliramo kot »kdaj kje kdo kaj«. Najpomembnejše informacije, ki jih
mora posredovati kvalitetna anotacija, so torej: čas in kraj dogajanja, dejanje in
oseba, ki je izvedla dejanje oziroma se ji je dogodek zgodil.

3 Sestavine zgodbe
3.1 Zgodba in pripoved
Preden začnemo razpravljati o sestavinah zgodbe, moramo določiti, kaj zgodba
sploh je. Zgodbo najpogosteje definiramo v razmerju s pripovedjo. Par zgodba
in pripoved je imel v preteklosti pogosto ustreznico v paru fabula in siže, danes
pa ga mnogokrat zamenjujejo tudi s parom zgodba in diskurz. Če je siže/diskurz
površinska struktura besedila, konkretni način ubeseditve oziroma ureditev ele
mentov na ravni ubeseditve, je fabula/zgodba nasprotno globinska struktura,
abstrakcija, izpeljana iz pripovedi oziroma ureditev elementov v kronološkem
in kavzalnem zaporedju. Pri linearni pripovedi razlika med sižejem/diskurzom
in fabulo/zgodbo ni nujno očitna, kakor hitro pa imamo pripoved s številnimi
analepsami, prolepsami, preskoki po času, pa to zahteva od bralca sprotni pre
mislek o poteku zgodbe (kaj se je zgodilo prej, kaj potem, kaj je vzrok, kaj posle
dica …). Zgodba je vedno posredovana skozi pripoved, pripoved pa ne vsebuje
nujno zgodbe, četudi že sama vključenost bralca pogojuje, da bo skušal pripoved
razumeti oziroma interpretirati – to je iz pripovedi abstrahirati zgodbo. Zgodba
je torej vedno predvsem produkt interpretacijskega procesa bralca (Zupan Sosič,
2013b, str. 70).
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Kot sem že omenil, H. Porter Abbott (2007, str. 12) pripoved najožje definira kot
reprezentacijo dogodka ali niza dogodkov. To so minimalni pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da lahko govorimo o pripovedi. Stavek »Aljoša brca žogo« je sam zase
že pripoved – in kot vidimo, tudi tako minimalna pripoved nujno vsebuje tudi
druge sestavine oziroma informacije; subjekta oziroma osebo, z bralčevim vživlja
njem oziroma zapolnjevanjem praznih mest pa tudi prostor (zunaj, nogometno
igrišče itd.) in čas (ne pozimi, podnevi ali pod reflektorji itd.). Ker se v članku
osredotočamo predvsem na anotacijo romana, kompleksne in razmeroma raz
plastene pripovedi, lahko torej dogodkom brez dodatnih teoretičnih poglobitev
ali utemeljevanj dodamo še druge sestavine literarne pripovedi, ki jih navadno
v romanu kot bralci pričakujemo in tudi dobimo. To so literarna oseba, pripove
dovalec in prostor-čas. Kljub temu pa bomo, sledeč omenjeni osnovni definiciji,
najprej opisali dogodek, natančneje, razliko med glavnimi in stranskimi dogodki
v pripovedi. Ta razlika je tudi tisto mesto, ki piscem anotacij predstavlja največje
težave.
3.2 Glavni in stranski dogodki
Med najpogostejšimi težavami piscev anotacij na portalu Dobreknjige.si je dolo
čanje, kateri dogodki v zgodbi so nujni za njen opis oziroma povzetek in kaj lahko
brez škode za anotacijo izpustijo. Pri tem pomaga, če znamo razločevati med
glavnimi in stranskimi dogodki. Po Rolandu Barthesu (Rimmon-Kenan, 2002, str.
17) lahko dogodke razdelimo na dve vrsti: osrednje (»kernel«), to je glavne ali tudi
funkcionalne dogodke, in »katalizatorske« (»catalysts«), to je stranske dogodke.
Glavni dogodki so tisti dogodki, ki s tem, ko odpirajo dve ali več alternativnih
možnosti, akcijo oziroma zgodbo poganjajo naprej. V starejši literarni vedi se je
zanje pogosto uveljavljal tudi izraz peripetija oziroma preobrat, glavni dogodki
pa se pogosto prekrivajo tudi z (glavnimi) motivi, to je tipičnimi situacijami pri
povedi (lat. motivus pomeni »gonilo«). Stranski dogodki so tisti dogodki, ki širijo,
poglabljajo, ohranjajo in tudi zadržujejo glavne dogodke. Primer: moški v baru
opazuje žensko, ki mu je všeč, in skuša zbrati pogum, da bi jo ogovoril. Glavni
dogodek bi bil ena od možnosti: ali jo bo govoril ali je ne bo ogovoril; medtem
ko so vsi drugi dogodki postranski (kako naroči še eno pijačo, kako si poravna
srajco …). Glede na njegovo odločitev bi se zgodba nadaljevala kot ljubezenski
roman (osrednji dogodek bi bil tako lahko tudi motiv romana: usodno srečanje)
ali pa npr. psihološka in karakterna študija strahopetnega samskega moškega.
Pri natančnejši določitvi glavnega dogodka si lahko pomagamo tudi z definicijo
dogodka po Wolfu Schmidu. Schmid (2010, str. 9–13) za dogodek šteje samo ti
ste spremembe stanja, ki zadostujejo pogojem: relevantnosti, nepredvidljivosti,
trajnosti, nepovratnosti in neponovljivosti. Z drugimi besedami, zanj so »pravi«
Knjižnica, 2016, 60(2–3), 67–76
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dogodki samo tisti dogodki, ki poganjajo zgodbo oziroma kar Barthes imenuje
»kernel«, v slovenski teoriji pripovedi pa to navadno imenujemo glavni dogodek.
Ker Schmid s temi pogoji meri stopnjo »dogodkovnosti« (»eventfulness«), jih ne
moremo razumeti kot izključne ali definicijske kriterije, pač pa gre bolj za najbolj
tipične lastnosti glavnih dogodkov oziroma najpogostejša načela. Če dogodek
izpolnjuje vse ali večino Schmidovih načel, potem lahko velja, da je velika verjet
nost, da gre za glavni dogodek. Ali še drugače, več načel ko dogodek izpolnjuje,
večja je osrednjost/pomembnost dogodka za zgodbo, ki jo beremo.
Glavni dogodki morajo biti po Schmidu torej najprej relevantni, to je pomembni,
odločilni za potek zgodbe. Brez takih dogodkov si ni mogoče predstavljati, ni
mogoče povzeti zgodbe oziroma bi bila zgodba brez njih povsem drugačna. Na
čelo nepredvidljivosti predpostavlja, da (glavni) dogodek preseže pričakovanja
znotraj zgodbenega sveta. To pomeni, da je dogodek sicer lahko predvidljiv bral
cu (zlasti kadar gre za žanrsko delo, so nekateri nepredvidljivi dogodki seveda
predvidljivi, saj jih zahtevajo pravila žanra – v kriminalki vedno pričakujemo
umor oziroma kak drug zločin), vendar mora biti do določene mere nepredvidljiv,
nepričakovan oziroma presenetljiv za literarne osebe znotraj literarnega sveta.
Trajnost dogodka se kaže v vplivu, ki ga ima dogodek na miselni svet in deja
nja literarnih oseb. Glavni dogodki vztrajajo v spominu literarnih oseb, čustve
na prizadetost oziroma vznemirjenost, ki so jo povzročili, je dolgotrajna, večina
njihovih nadaljnjih reakcij/dejanj pa je pogojena z njimi. Glavni dogodek torej
po svojem nastopu večinoma zapre možnosti alternative; literarne osebe imajo
le še omejene možnosti izbire (usodnejši, pomembnejši ko je dogodek, manj bo
v nadaljevanju dopuščal možnosti pojavov novih glavnih dogodkov, zato je tak
glavni dogodek pogosto le en).
Ena od pogostih nekvalitet žanrske literature je povezana ravno z minljivostjo
razpoloženja. Primer, pogost v akcijskih filmih: protagonistu zločinci umorijo
ženo, ta se poda na krvavi maščevalni pohod, pri izpolnitvi njegovega cilja pa
mu pomaga privlačna pomočnica, v katero se med dogajanjem zaljubi in film se
konča z njunim poljubom. Tragična prizadetost zaradi ženine smrti torej po eni
strani poganja akcijo zgodbe, glavnega junaka privede do ekstremnih in nevarnih
dejanj, po drugi strani pa je umrla žena hitro pozabljena ob novem razmerju. Ker
se začetno stanje idilične ljubezni v navedenem primeru na koncu očitno restav
rira, tak razplet poleg načela trajnosti krši tudi Schmidovo načelo nepovratnosti. Načelo nepovratnosti pomeni, da se stanje po tem, ko nastopi neki osrednji
dogodek, spremeni do te mere, da se ni mogoče več povrniti v prvotno stanje.
Zaradi tega prej opisani srečni konci bralcu oziroma gledalcu pogosto delujejo
neprepričljivo in retrospektivno celotnemu predhodnemu (glavnemu) dogaja
nju jemljejo težo in pomen. Zadnje načelo, neponovljivost, pomeni, da je glavni
dogodek navadno enkraten in neponovljiv. Ponovljivi dogodki so zato pogosto
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predmet opisovanja oziroma so stranski dogodki, medtem ko neponovljivi glavni
dogodki poganjajo zgodbo, pripovedovanje. Velja tudi, da pomembnejši ko je
dogodek v življenju literarne osebe, večji ko ima vpliv, bolj neponovljiv oziroma
težje ponovljiv je.
Še en način, kako lahko ločimo glavne dogodke od stranskih, je z upoštevanjem
žanra pripovednih besedil oziroma romana. Številni žanri so definirani ravno s
svojimi osrednjimi dogodki – ti se bolj ali manj prekrivajo z osrednjo temo/moti
vom dela. V središču ljubezenskega romana mora biti ljubezenski odnos, glavni
dogodki pa so tipični motivi ljubezenskega romana: fant sreča dekle, fant izgubi
dekle, fant si želi nedosegljivo dekle, ne da bi opazil, da je zaljubljen v svojo naj
boljšo prijateljico, ki mu pri iskanju pomaga ipd. V središču kriminalke je zločin,
ki generira iskanje morilca; v središču pustolovske zgodbe je lahko npr. iskanje
zaklada, osrednji dogodek zgodovinskega romana pa je lahko realni zgodovinski
dogodek … Kvaliteto določenega žanrskega dela ravno zaradi večje določenosti,
pogojenosti in ponovljivosti/predvidljivosti njegove strukture sicer pogosto iz
boljšujejo stranski dogodki (ekscentrična dejanja detektiva v kriminalki, zmote
in zapleti pri iskanju »prave« ženske v ljubezenskem romanu itd.), toda osrednji
zaplet zgodbe je še vedno povezan z glavnimi dogodki. Pri pisanju anotacije je
treba upoštevati žanr tudi na način, da s prepodrobnim opisovanjem dogajanja
oziroma z razkritjem glavnih dogodkov bralcu ne izdamo preveč zgodbe, posebno
pri žanrih, za katere sta konstitutivna skrivnostnost oziroma razkritje posamez
nih dogodkov (kdo je morilec v kriminalki itd.).
3.3 Literarna oseba/fokalizator/pripovedovalec ter glavna literarna oseba
Po Alojziji Zupan Sosič (2003, str. 24) je zgodba »najprivlačnejša prvina branja
romanov«, medtem ko je za »bralni spomin najusodnejša kompleksnost literarne
osebe«. Literarna oseba namreč »najbolj enotno povezuje pripovedne vsebine
med seboj«, zato se »najbolj vztrajno zasidra v bralni spomin«. Literarna oseba
je torej ena ključnih sestavin dobre anotacije, ki lahko prepriča bralca, da se loti
branja predstavljenega dela. Med preučevanjem posameznih naključno izbranih
anotacij na portalu Dobreknjige.si je bilo v zvezi s tem opaziti določeno zadre
go pri določanju glavne literarne osebe, nekajkrat pa tudi nezadostno ločevanje
med pripovedovalcem in literarno osebo ter pripovedovalcem in fokalizatorjem
ali vsaj neustrezno označbo omenjenih »vlog«. Preden bom torej povzel nekate
re določnice glavne literarne osebe, ki izhajajo iz predhodne določitve glavnih
dogodkov, je najprej treba razločiti omenjene pojme: pripovedovalca, literarno
osebo in fokalizatorja.
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Najbolj tradicionalna in enostavna razlaga po Alojziji Zupan Sosič (2014, str. 50)
določa pripovedovalca v obliki naslednje formule: pripoved = zgodba + pripove
dovalec, medtem ko je danes aktualna ideja o pripovedovalcu kot posredniku.
Zupan Sosič tako povzema Hermana, Jahna in Ryanovo in pripovedovalca de
finira kot posrednika in gibalo, tudi subjekt ali instanco za pripovedovanje ali
posredovanje pripovedi. Pripovedovalec je torej tisti »glas« ali »oseba«, ki pripo
veduje pripoved oziroma s pripovedjo podaja določeno zgodbo. Pripovedovalec
je »avtor« pripovedi, ki jo beremo, in se lahko nahaja tudi zunaj nje, medtem
ko je literarna oseba del pripovedi, vedno znotraj pripovedi, ki jo pripoveduje
pripovedovalec. Kadar pa je pripovedovalec obenem tudi literarna oseba lastne
pripovedi, govorimo o prvoosebnem personalnem pripovedovalcu. V slovenski li
terarni vedi namreč najosnovneje (in v veliki meri poenostavljeno) ločujemo med
prvoosebnim, drugoosebnim in tretjeosebnim pripovedovalcem ter avktorialnim,
personalnim in virtualnim pripovedovalcem, v zadnjih letih pa tema tipologija
ma dodajamo še tipologijo zanesljivi/nezanesljivi pripovedovalec.
Kljub razumevanju pripovedovalca kot posrednika Patrick O’Neill (Zupan Sosič,
2014, str. 50) opozarja, da »posredništvo ni kar avtomatično podeljeno pripovedo
valcu, saj je zgodba prestavljena v pripovedno besedilo prek dvojnega posredni
štva, namreč prek ‘glasu’, ki govori, in ‘oči’, ki vidijo«. Pripovedovalec je zelo po
gosto tudi fokalizator pripovedi, zlasti kadar gre za prvoosebnega personalnega
pripovedovalca, ni pa to nujno ali celo samoumevno. Gledišče se v pripovednih
besedilih pogosto neopazno spreminja že na ravni izbire besedišča. Npr. v povedi
»Stal sem zraven in videl, kako je Aljoša jezno brcnil prekleto žogo,« se lahko
upravičeno vprašamo, kdo dojema žogo kot »prekleto« – pripovedovalec, ali pa
gre vendarle za pogled skozi Aljoševe oči, za pripovedovalčevo prevzemanje nje
govega gledišča. Ločujemo lahko torej tudi med tistim, ki pripoveduje, in tistim,
ki vidi tisto, kar pripovedovalec pripoveduje, in je hkrati del pripovedovalčeve
pripovedi. Tako je v tretjeosebni pripovedi pogosto, da pripoved vidimo skozi
oči posamezne literarne osebe, četudi ta ni pripovedovalec pripovedi; kadar gre
za avktorialnega pripovedovalca, pa je zelo pogosto, da pripoved celo menja fo
kalizatorje (najprej vidimo dogodek skozi oči ene literarne osebe, nato skozi oči
druge).
Kot omenjeno, lahko razdelitev literarnih oseb na glavne in stranske povežemo
z razdelitvijo dogodkov. Poleg tega, da je glavni literarni osebi najverjetneje na
menjenega največ prostora v tekstu, da nastopa najpogosteje in je v središču
pripovedi, je glavna literarna oseba tudi tista literarna oseba, ki stori oziroma na
katero se nanašajo glavni dogodki pripovedi oziroma je tako ali drugače vpletena
vanje. Če se naslonimo na opredelitev pripovedovalca in fokalizatorja, pa lahko
glavno literarno osebo določimo tudi kot tisto, ki pripoveduje pripoved, kadar
je pripovedovalec hkrati literarna oseba svoje pripovedi (prvoosebni personalni
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pripovedovalec), nosilec perspektive, oziroma tisto, ki je glavni fokalizator pri
povedi, nosilec gledišča. Od tega, kdo je nosilec perspektive in/ali gledišča, je
močno odvisna interpretacija zgodbe, določitev glavnih dogodkov, celo žanra.
V ljubezenskem romanu je npr. zelo pomembno, ali spremljamo zgodbo pre
šuštnika ali rogonosca: če je nosilec perspektive in gledišča prešuštnik, potem
navadno spremljamo zgodbo o neustavljivi moči čustev in strasti, če pa je nosilec
perspektive rogonosec, potem spremljamo zgodbo o prevari … Pri določitvi glavne
literarne osebe si lahko ne nazadnje pomagamo tudi z žanrsko določenostjo: v
kriminalki bosta glavni osebi najbrž zločinec in predstavnik zakona; v družin
skem romanu bodo glavne osebe predstavniki določene družine itd.
3.4 Prostor-čas
O prostoru in času ali kronotopu pripovednih besedil (še) ni veliko razprav, če
tudi se to z novimi trendi v globalni literarni vedi počasi spreminja. Kronotop je
izredno pomemben za ustvarjanje razpoloženja v proznih pripovedih, za (družbe
no, kulturno ipd.) umestitev in konkretizacijo literarnih oseb in dogajanja, glede
na kronotop pa se definirajo tudi posamezni prozni oziroma romaneskni žanri,
zato je kronotop pomemben del anotacije. Svet prihodnosti je značilni kronotop
znanstvenofantastičnega romana, tudi zadnje čase komercialno izredno uspeš
nih podtipov znanstvenofantastičnih antiutopij; izmišljeni kontinent je predpo
goj fantazijskih pustolovščin; na policijski postaji se bo dogajala detektivka; na
mračnih, deževnih nočnih ulicah s korupcijo prepredenega mesta pa noir kri
minalka. Prostor in čas sta ne nazadnje relativno povezana tudi z ločitvijo glav
nih in stranskih dogodkov – menjava prostora in časa je lahko sama po sebi že
tudi glavni dogodek, pogosto pa je taka menjava posledica glavnega dogodka (v
otroštvu se literarni osebi zgodi travmatičen dogodek, nakar pripoved preskoči
v njeno odraslost ipd.). Kronotop je soodvisen tudi od literarne osebe: na divjem
zahodu pričakujemo kavboje in Indijance ipd.

4 Sklep
Anotacija je pomembna sestavina predstavitve literarnega dela na portalu Do
breknjige.si, zato jo je treba temu ustrezno dobro sestaviti. Kvalitetnega povze
manja prozne oziroma romaneskne zgodbe se lahko naučimo tudi s poznava
njem zgodbene strukture. V članku smo zato z naslonitvijo na teorijo pripovedi,
discipline, ki si za predmet preučevanja jemlje pripoved v vseh njenih oblikah
in pojavnostih, predstavili posamezne glavne sestavine zgodbe, ki predstavljajo
najpomembnejše informacije vsake anotacije. Z upoštevanjem naštetih razdelitev
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oziroma opredelitev in sočasno žanrske določenosti, pa tudi z upoštevanjem kon
teksta dela, avtorja in bralca ter vključevanjem procesa recepcije, je mogoče izde
lati zgledno anotacijo, ki bo bralcu na zgoščen način posredovala najpomemb
nejše informacije o delu in ga pritegnila k branju. Na ta način lahko knjižničarji
tudi preko svetovnega spleta in v času množičnih digitalnih medijev izpolnjujejo
svoje naloge promocije branja in knjig ter svetovanja bralcu pri izbiri dobrih in
zanimivih knjig. Portal Dobreknjige.si pa bo na ta način uresničil svojo najpo
membnejšo funkcijo – ustvarjal kvaliteten priporočilni seznam, ki bo za sodob
nega bralca pregleden in razumljiv, hkrati pa tudi ažuren in zanimiv ter dosegljiv
skoraj kadarkoli in kjerkoli.
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