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Imenitno, duhovito, zabavno, poučno, sodobno ... predstavljeno obdobje iz naše kulturne 

zgodovine, ki naj bi ga vsi poznali! Knjigo priporočam tako mladim bralcem (začenši v 2. 

triletju OŠ) kot odraslim. Nekaterim prinaša prvo znanje o obdobju reformacije, drugim bo 

spodbuda za nadaljnje raziskovanje, tretjim pa morda dobrodošla osvežitev znanja. 

Reformatorji v stripu so odgovor na to, kako lahko spremenimo svet, kako lahko ustvarjamo 

pomembne mejnike za življenje vseh – in kako so nam veliki ljudje v resnici povsem podobni. 

Celo če so živeli več sto let pred nami. Hkrati pa je ta strip tudi poročilo o pubertetniški dobi 

slovenskega knjižnega jezika. O času, ko se je slovenski knjižni jezik že rodil, ni pa še povsem 

odrastel. V odraslo dobo sta ga namreč popeljali prav knjigi, na nastanek katerih se strip 

osredotoča: Biblija Jurija Dalmatina in slovnica Adama Bohoriča. Če je bil prevod celotne 

Biblije za slovenski knjižni jezik matura, potem je bila slovnica Adama Bohoriča maturitetno 

spričevalo. (Iz spremne besede dr. Kozma Ahačiča).   

 

Spodbude za branje: 

Znanje o Primožu Trubarju in prvi slovenski knjigi (Katekizem in Abecednik, leta 1550) bomo 

dopolnili s prvim prevodom celotnega Svetega pisma Jurija Dalmatina (Biblija, tu je vse svetu pismu 

stariga inu noviga testamenta, slovenski tolmačena skuzi Jurija Dalmatina, 1584) in prvo slovensko 

slovnico Zimske urice proste Adama Bohoriča (1584).  



 

- Bomo najprej prebrali strip? In potem spremne besede? 

o Spremno besedo je prispeval dr. Kozma Ahačič: Reformatorji, jezik in mi. (str. 53-68).  

o Boštjan Gorenc: Kako sem se spoprijateljil z Adamom in Jurijem ter se ob tem prav 

lepo zabaval. (str. 69-71) 

o Dr. Kozma Ahačič: Kdo je kdo v stripu. (str. 72-76) 

 

- Pogovor skušam voditi tako, da bi se mladi zavedali pomena obdobja reformacije in prispevka 

reformatorjev za slovenski knjižni jezik. Tole je res treba poznati in spoštovati … morda 

poglobi naš odnos do slovenskega jezika, da ga bomo bolj ljubili in negovali.  

- Če ne zmorem sama, povabim k sodelovanju učitelja slovenskega jezika. 

- Morda bi bralce vprašala tudi, kako se jim zdi vnašanje humornih in izmišljenih drobcev v 

stripu: npr. tista Jurijeva skrinja, ki se zagozdi na stopnišču; primerjava prispevkov treh 

glavnih reformatorjev (Trubarja, Dalmatina in Bohoriča) z gradbeniki sodobnega cestišča idr. 

So se zabavali ob branju stripa kot sta se zabavala njegova ustvarjalca, stripar Jaka Vukotič in 

pisec besedila Boštjan Gorenc? Kašna se jim zdi spremna beseda dr. Kozma Ahačiča? 

 

      Nadaljnje spodbude za branje: 

Lahko tudi kot motivacija za branje knjige, seveda: 

- Napovednik za knjigo: https://www.youtube.com/watch?v=EGMGKkyi-

g0&fbclid=IwAR3oZx9T83r3R5DWq9ag_Jr0qUPWh3tDVKa85kJN0u1KnlsoviPZpMnYOQM 

- Reformatorji v stripu v živo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_7dIQjoM0&fbclid=IwAR1d64stG-

k3Mv2I_y5pkvxOShnLVZ3WFbYmvNJG6jacqqmRqAf1-8VeilE  

 

- Bi poiskali še kakšno gradivo o Dalmatinu in Bohoriču? 

- Jurij Dalmatin se je rodil okoli leta 1547 v Krškem; po njem se imenuje OŠ Jurija Dalmatina 

Krško. (Poglejmo na njihovo domačo stran, če in kako so predstavili Jurija Dalmatina.) 

- Adam Bohorič se je rodil okoli  leta 1520 v okolici Brestanice; po njem se imenuje OŠ Adama 

Bohoriča Brestanica. (Poglejmo na njihovo domačo stran, če in kako so predstavili Adama 

Bohoriča.) 

- Zakaj se ne ve točno, kdaj sta bila rojena Jurij Dalmatin in Adam Bohorič? (V podatkih o 

njunem rojstvu je »okoli leta …«). 
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