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STRIP 
 

 

 Flip na strip! – vse kar želiš izvedeti o stripu 
 

Primerna starost: 12+ 

Pristop: Multimedijsko predavanje ima namen predstaviti strip in spoznati občinstvo s stripom na čim 

več plasteh in z njegovim razvojem, tako po avtorskih oz. žanrskih, likovno-tehničnih kot tudi 

nacionalnih specifikah. 

Preko osnov, kako je strip zgrajen, in same definicije stripa bomo razčlenili njegove lastnosti, kako jih 

klasificirati in pogledali, kakšni so trendi stripa danes. Predstavili bomo tudi različne vrste stripa, ki jih 

poznamo po obliki - pasični strip, časopisni strip, albumski strip in grafični roman – a tudi likovne 

pristope ter tehnike, ki se pri risanju stripa uporabljajo. 

V zgodovinski kontekst bomo umestili različne bolj poznane striparje in njihova dela,  pregledali pa 

bomo tudi razvoj stripa vse od proto oblik, do popularnih superherojskih stripov in seveda stripa, ki je 

bil prisoten ter je nastajal pri nas v Jugoslaviji. Pri tem ne bomo obšli  slovenskih avtorjev, pogledali 

pa bomo tudi, kako se je strip adaptiral v filmskem mediju. 

Namen predavanja je občinstvo seznaniti  z dostopnostjo striparskega gradiva na slovenskem  in z 

aktualnim dogajanjem ter dogodki na stripovskem področju v Sloveniji in svetu. Sem ne štejemo  le 

striparske dogodke iz Slovenije in Evrope, ampak tudi nove striparske izdaje v albumih in različnih 

drugih tiskanih in digitalnih medijih . Pozornost bomo posvetili tudi možnostim dostopa do gradiva na 

področju stripa preko interneta in v tiskani obliki. 

Trajanje: 90 min 

 

 
Marjane Satrapi: Perzepolis 
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Marvel 

 

 

 

 
Dylan Dog, Asterix in Obelix, Alan Ford 

 

 

 

 
Frank Miller: Mesto greha 
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 Strip v Jugoslaviji in Sloveniji 
 

Primerna starost: 15+ 

Pristop: Preko pregleda stripovskega dogajanja po svetu, ključnih avtorjev in klasifikacije stripov po 

tehniki njihovega ustvarjanja in obliki, se bomo posvetili zgodovini stripa na našem ozemlju. Kakšni so 

bili trendi, kako se je strip razvijal pri nas, od kod se je najbolj napajal. 

Strip na našem ozemlju in širše v Jugoslaviji bomo umestili tudi v svetovni okvir in ga primerjali z 

nekaterimi preteklimi obdobji ter ga primerjali z nekaterimi največjimi svetovnimi stripovskimi centri 

kot so Japonska, Francija, Španija in Združene države Amerike. 

Namen predavanja je občinstvo spoznati tudi z dostopnostjo striparskega gradiva na slovenskem  in z 

aktualnim dogajanjem in dogodki na stripovskem področju v Sloveniji in svetu. Predavanje bo bogato 

podprto s slikovnim in video gradivom. 

Trajanje: 90 min 

 

Miki Muster: Zvitorepec, Lakotnik in Trdonja 

 

 

Zoran Smiljanič: Meksikanerji 


