
Treći razred



Knjiga
 Knjiga nastaje tako da je najprije netko smisli u svojoj 

glavi, ona je plod nečije mašte, ali i istraživanja raznih 
podataka.

 Dok dođe u ruke svog čitatelja, knjiga prođe dug put.

 Mogli bismo je i ovako opisati, nabrajajući neke 
njezine značajke – knjiga je:

 autorsko djelo,

 rad jednog ili više autora,

 kreativno i umjetničko djelo.



Dijelovi knjige
 korice

 naslovna stranica (početak knjige)

 Sadržaj (ili kazalo): na početku ili na kraju

 književno-umjetnički ili edukativni tekst

 bilješke: na kraju

 bilješka o piscu



Naslov knjige
 na koricama

 na naslovnoj stranici

 nisu uvijek potpuno isti: naslov na naslovnoj stranici 
ponekad je opširniji, a to znači i točniji

 opširniji naslov na naslovnoj stranici, nego na 
koricama, imaju školski udžbenici



Autor 

 tvorac knjige

 književnik, pisac, pjesnik, pripovjedač, romanopisac

 ako ne znamo poseban naziv, ili možda ne postoji, 
jednostavno kažemo – autor

 leksikolog – koji piše, sastavlja rječnike



Naslovna stranica
 Podaci koje nalazimo na naslovnoj stranici:

 točan i potpun naslov djela,

 ime i prezime autora; jednog ili više njih,

 godinu i mjesto objavljivanja knjige,

 naziv izdavača ili nakladnika knjige.

 Izdavač nije isto što i tiskara – mjesto gdje se knjiga 
umnaža u puno komada



Izdavač ili nakladnik
 Najpoznatiji hrvatski izdavači ili tzv. izdavačke ili 

nakladničke kuće su:

 Školska knjiga, Profil, Alfa, Znanje, Naklada Ljevak, 
Katarina Zrinski, Mozaik knjiga itd.

 (zapamti bar prve tri!)



Tko još sudjeluje u objavljivanju 
knjige

 Na naslovnoj stranici pronaći ćemo i ove podatke:

 ime ilustratora – ako se radi o slikovnici, ilustrator je 
važan kao i autor teksta,

 ime prevoditelja – ako je autor djela strani pisac,

 ime urednika, priređivača (ako se radi o narodnim 
pričama) i slično.



Primjer 1
 Naslov djela: Pale sam na svijetu

 Ime pisca: Jens Sigsgaard

 Ilustrator: Arne Ungermanns

 Preveo s danskog: Ivan Esih

 Izdavač: Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin  

 Mjesto i godina izdanja: Varaždin, 2001.



Primjer 2

 Naslov djela: Heidi

 Ime autorice: Johanna Spyri

 Prevela s njemačkog: Sanja Lovrenčić

 Izdavač: Znanje

 Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2009.



Primjer 3
 Naslov djela: Telegrafske basne

 Ime autora: Gustav Krklec

 Izdavač: Školska knjiga

 Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2003.



Zadatak za tebe 
 Kad drugi put budeš čitao ili učio iz neke knjige, 

nastoji zapamtiti ime njezinoga tvorca!

 Tako je tvorca; autora, autoricu, književnika, 
književnicu, ilustratora, ilustratoricu!

 Ma jasno ti je što želim reći!

 Jer nije lako napisati knjigu! Bar im toliko dugujemo!

 Hvala!


