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1. Za nastanek knjige najprej potrebujemo avtorje:  
 
- pisatelj dobi idejo za zgodbo in jo napiše;  
 
- pesnik za pisanje pesmi potrebuje pesniški navdih;  
 
- poučne knjige pišejo ljudje, ki so dovolj podkovani v določeni 

stroki, pravimo jim strokovnjaki, raziskovalci, znanstveniki; 
 
- ilustratorji knjige ilustrirajo;  
 
- fotografi za knjige prispevajo svoje fotografije. 
 
 
Našli bi še kakšnega avtorja, za osnovo pa je naštetih dovolj.   



2. Ko se pisatelji, pesniki, strokovnjaki odločijo, da bi izdali 
knjigo, jim pogosto manjka denarja, zato se za pomoč in 
sodelovanje obrnejo na založbe, ki jim denarno pomagajo. 
 
V Sloveniji imamo kar nekaj založb. Nekatere so večje, 
izdajajo več in večje naklade knjig, druge so manjše in 
izdajo manj knjig.  



Znotraj založbe z avtorji pri nastanku knjige sodelujejo različni poklici:  
 
- urednik, ki bdi nad celotnim procesom nastanka knjige;  

 
- lektor, katerega naloga je, da v rokopisu avtorjev popravi pravopisne in 

druge pomanjkljivosti, kljub temu v natisnjenih knjigah še vedno najdemo 
kakšnega tiskarskega škrata (napako, ki se mu med pregledom izmuzne);  
 

- oblikovalec, ki v računalniškem programu  
     predvidi, kako bodo izgledale strani v knjigi  
     (kje bo stal tekst, kje bo določena ilustracija,  
     fotografija, skica, kakšne barve, vrste,  
     velikost črk bodo uporabljene in podobno).  
 
 
 
    Seveda se morajo s končnim izgledom  
    strinjati vsi, ki so pri nastanku knjige  
    udeleženi.  



3. Ko je v založbi vse nared, se računalniška datoteka 
knjige pošlje v tiskarno.  
 
- V tiskarni tiskarji knjigo natisnejo. Tiska se na velike 

tiskarske pole, ki jih je potrebno ustrezno razrezati.  
 

- Nato pa je knjigo potrebno spraviti v vezavo. To naredi 
knjigovez (oblikuje se knjižni blok, ki ga z veznimi ali 
spojnimi listi prilepijo na platnice knjige). 

 
 
 
    Knjiga je tako izdelana.  



4. Izdelane knjige je potrebno prodati.  
 
To je naloga knjigarn in predstavnikov (zastopnikov) 
založb.  



5. Ko je knjiga prodana različnim kupcem 
(posameznikom, knjižnicam, različnim ustanovam ...),  
lahko pride do njenega končnega uporabnika bralca.  



Pot knjige se s tem uradno zaključi, čeprav 
knjige (sploh v knjižnicah) potujejo od bralca do 
bralca, nadaljujejo svoje življenje ter 
pripovedujejo svoje zgodbe.  
 
 
Če se potrudimo in z njimi  
ustrezno ravnamo,  
živijo dlje.  
 
 
 
Vir slikovnega gradiva: internet 


