intervju
Ema Mlakar Debenec

»Lili bi bila v karanteni
zelooo zeloo nesrečna.
O tem ne dvomim.«
Ema Mlakar Debenec je 26-letna mladenka,
diplomantka fakultete za šport, ki se je
odločila, da čas in dolgčas med karanteno
izkoristi za pisanje knjige. Tako je Ema
napisala Lili - to sem jaz!, prvo knjigo v
zbirki Velike dogodivščine male Lili.
Tekst: T. L.

Med karanteno je torej padla ideja, da
napišete knjigo? Povejte nam, kako se ste
se lotili pisanja in zakaj za otroke?
Menim, da je karantena marsikomu prinesla
čas za stvari, ki se jih sicer ne bi lotili. Dolgčas me
je nekako prisilil, da sem začela razmišljati, kako
bi kar najbolje izkoristila ta čas, in je bil zagotovo
krivec za mojo ustvarjalnost. Med večernim pogovorom s prijateljico je padla ideja o tem, naj kaj
napišem. Takoj se je v moje misli prikradla knjiga
za otroke, tako da sploh nisem razmišljala o čem
drugem. Morda zato, ker sem bila ravno sredi pisanja magistrske naloge, v kateri sem ugotavljala
način prihoda otrok v šolo in iz nje. Bila sem pri
koncu študija, kar je pomenilo, da se v kratkem
zame začenja delo z otroki, in tako me je zaneslo
v otroško literaturo. Celo noč so mi ideje o zgodbi in likih švigale po glavi in naslednji dan sem
začela pisati. Besede so mi tekle tekoče, brez napora, in število poglavij se je iz ure v uro večalo.
Kar naenkrat sem se znašla pri zadnji piki.

Kako hitro pa ste napisali knjigo in
predvsem kako ste se lotili iskanja založnika? Očitno ste zelo iznajdljiva mlada
ženska?
Knjiga je bila v prvem poskusu končana v nekaj urah. Ko dobim tako čisto idejo in zanos, se
težko ustavim, preden končam. Pred začetkom
pisanja nisem preveč raziskovala, kako naj bi pisanje otroške knjige potekalo, niti nisem nikogar
vprašala za nasvet. Zdelo se mi je, da grem v
pravo smer, in vesela sem, da pred tem nisem
prebrala kakšne otroške knjige. Tako sem lahko pisala neobremenjeno, po lastnih idejah in v
svojem stilu. Nisem si znala predstavljati, kako
kvalitetno sploh je moje pisanje, a sem nekako
zaupala v svoj slog in vsebino. Potrebnih je bilo
nekaj popravkov, kar se tiče premega govora in
ne toliko opisovanja, kar je za otroke najbolj zabavno, slogovno in vsebinsko pa je knjiga ostala
nespremenjena. Knjige do izida ni prebral nihče
od mojih bližnjih, le uredniki založbe Chiara, ki
mi je dala priložnost. Veliko avtorjev vsakodnevno založbam pošilja svoja dela in imeti moraš
tudi malce sreče, da tvoj mail v pravem trenutku
nekdo prebere in potem dejansko prebere tudi

vsebino tvojega dela in jo oceni kot vredno njihove pozornosti, izdaje. Sama sem svojemu delu
dodala tudi okvirni promocijski načrt, saj sem
pred začetkom pošiljanja založbam prebrala,
da je dobro, če založbi zagotovimo, da bomo
aktivno pripomogli k prodaji knjige. Kot sem kasneje izvedela, se je pri meni to obrestovalo in
pritegnilo pozornost založbe Chiara. Sem pa besedilo poslala veliko založbam in od marsikatere
nisem prejela odgovora, sploh od večjih založb,
ki vsakodnevno prejemajo ogromno količino
sporočil.
Težko bi se ravno pohvalila, da sem zelo iznajdljiva. V tem primeru bi rekla, da sem šla v
uresničitev ideje stoodstotno in s srcem, kar se
mi je vsaj za zdaj tudi obrestovalo. Je pa očitno
knjigo lažje izdati kot prodati.

Tudi oglaševanja knjige ste se lotili zelo
aktivno. Morda je to povezano z vašim
študijem, berem, da ste študentka fakultete za šport?
Že pred začetkom izdaje knjige mi je bilo hitro
jasno, da je knjigo zelo težko prodati, sploh če
si nov, nepoznan avtor. Zato smo se z založbo
promocije lotili aktivno, da bi knjiga čim prej
dosegla mlade bralce, katerim je namenjena.
Knjiga ima spletno stran, kjer si lahko preberete
prvo poglavje, vidite nekaj ilustracij, preberete
recenzije in knjigo tudi naročite. To pri potencialnem bralcu ali kupcu pusti vtis o knjigi. Knjiga
ima tudi profil na Instagramu in Facebooku, ki
je v trenutnih časih za prodajo in promocijo zelo
koristen. Tako lahko ljudje dnevno spremljajo,
kaj se z Lili in knjigo dogaja. O knjigi je marsikaj
objavilo tudi nekaj znanih Slovenk in Slovencev,
kar nedvomno koristi pri širitvi glasu o izidu.
Vas pa moram popraviti, saj so študentska
leta že za mano. Trenutno že poučujem šport na
eni izmed ljubljanskih osnovnih šol.

Kaj pa drugače počnete v življenju,
ko ne živimo v karanteni in ko ne pišete
knjig?
Sem hvaležna, da se je karantenski čas končal,
saj čas rada preživljam aktivno, v naravi. Veliko
se ukvarjam s športom, trenutno predvsem s tenisom, kjer sva si s fantom zelo konkurenčna.
V roke rada vzamem kakšno dobro knjigo in v
tem času je v najinem stanovanju največ tišine.
Si Luka malo spočije ušesa. Zelo uživam tudi v
sprehodih po centru Ljubljane, kjer si ob Ljubljanici rada privoščim kaj sladkega.

In kdo je Lili, junakinja vaše zgodbe?
Vam je kaj podobna? Ste imeli tudi vi frizuro na gobico, ko ste bili majhni?

Foto: osebni arhiv

Lili je navihana četrtošolka, ki obožuje šport.
Je prava prijateljica Hani, s katero skupaj rešita
marsikateri problem. Je zgovorna, zelo živahna
in radovedna, le v temi ni preveč pogumna. Je
preprosta deklica, ki ima zagotovo kar nekaj skupnih lastnosti z marsikaterim bralcem. Od drugih
deklic pa se razlikuje po kratki frizuri, ki ji ni niti
malo pogodu, in pri tem jo čisto razumem, tudi
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sama sem sovražila svojo deško frizuro. Trenutna
mi je veliko bolj všeč. Poleg frizure se z Lili poistovetim tudi, kar se tiče višine, saj sem bila tudi
sama vedno najmanjša v razredu in žal se zaenkrat še ni nič kaj spremenilo na bolje. V nekaterih osebnostnih lastnostih Lili predstavlja mene
in določeni liki ter elementi dogodivščin, ki so v
knjigi opisani, so resnični, ne drži pa to v celoti.

Kaj mislite, kako pa bi se Lili znašla v
karanteni in v šoli na daljavo?
Lili bi bila v karanteni zelooo zelooo nesrečna.
O tem ne dvomim! Močno bi pogrešala šolski
okoliš in prijatelje, doma pa se zanjo dogaja premalo. Še učitelje bi pogrešala. Mislim, da ji delo
z računalnikom ne bi predstavljalo večjih težav.
Hitro bi opravila vse šolske obveznosti (natančnost bi bila verjetno malce vprašljiva), da bi potem imela čim več prostega časa in bi domače
prepričevala, naj skupaj kaj počnejo. Še dobro,
da Hana stanuje tako blizu, da se lahko pogovarjata kar čez balkon.

Komu pa je knjiga namenjena? Živahnim deklicam?
Resda je glavna junakinja knjige deklica, vendar je knjiga namenjena tudi fantom, saj jim je
Lili v marsikaterem pogledu podobna in se s fanti
tudi rada druži. Ne igra se z barbikami in princeskami, raje se igra roparje in policaje, tako da bi
bila vesela tudi vsakega fanta, ki se bo lotil branja
njenih dogodivščin.
Knjiga je namenjena vsem - mladim in starim.
Namen je, da nasmeji, zabava, prinese lepe družinske trenutke. Da k branju pritegne tudi tiste,
ki knjigo redkeje vzamejo v roke in berejo le kratek čas. Namenjena je tistim, ki s pomočjo zgodb
pobegnejo v svet domišljije, kjer najdejo nove
prijatelje.

Kdaj lahko pričakujemo nadaljevanje
dogodivščin male Lili? Že komaj čakate,
da postane najstnica?
To vprašanje je zadnje čase zelo pogosto, nanj
pa žal ne znam odgovoriti. Trenutno svojo energijo usmerjam v promocijo knjige, da vidimo,
ali se bo sploh prodajala in ali bo bralcem všeč.
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intervju
Med brskanjem za intervju
sem naletela tudi na vašo diplomsko in magistrsko nalogo, obe sta na temo otrok in
gibanja. Kakšen nasvet bi vi
dali staršem, kako naj zdaj
med počitnicami poskrbijo,
da se bo otrok dovolj in predvsem rad gibal?

Ema o sebi
Že nekaj let živim v Ljubljani, kjer se super počutim. Obožujem Tivoli in
center, tam se vedno kaj dogaja. Sploh se ne počutim, kot da bi živela
v prestolnici, saj je Ljubljana zelo zelena in daje veliko možnosti za
rekreacijo v naravi. Pred tem sem najprej živela v Železnikih, kjer še
vedno živita moja stara starša. Na tamkajšnji osnovni šoli so me
navdušili za šport in prepoznali mojo nadarjenost. Nadarjenost
za petje pa so prepoznali na osnovni šoli Orehek, kjer smo imeli
čudovit pevski zbor, ki je ljubezen do petja v meni le še poglobil.
Mama je učiteljica športa, zato sem tudi sama izbrala enako pot,
saj vidim, kako zelo uživa v poučevanju in družbi otrok. Tako kar
nekako ostaneš fit in mlad. Tudi oče je zelo športen in super je z njim
aktivno preživljati čas! Pa še ravno prav otročji je in rad tekmuje,
tako da borbe med nami vedno potekajo. Športnica je tudi moja
sestra, ki s petnajstimi leti že uspešno nastopa na mednarodnih
tekmovanjih v športnem plezanju. Sem njena največja oboževalka!
Brat pa obvlada poklic novinarja in navdušuje s svojimi članki
o politiki. Edina sem se odselila v Ljubljano, ostali pa še vedno
živijo v Bitnjah pri Kranju. Imam pa srečo, da sem, ko sem spoznala
fanta Luka, dobila še eno, celjsko družino, ki jo rada obiščem.
Nekako čakam na to potrditev, preden se lotim pisanja nadaljevanja.
Si pa vseeno želim, da Lili še nekaj časa ne postane najstnica. Kar
nekaj ljudi mi je predlagalo, naj pišem o njenih kasnejših prigodah, a
me ta ideja enostavno ne pritegne.
Bolj si predstavljam, da bi pisala o
'odraslem' življenju Lili, kjer pa midve ne bi imeli več toliko skupnega.
A za to bi potrebovala malce več
kilometrine.

Kako pa ste našli ilustratorko? Nam jo lahko malo
predstavite in kako sta skupaj
ustvarili Lili, ki jo imamo zdaj
vsi pred očmi?
Pri založbi Chiara so mi prijazno
ugodili, da sama izberem ilustratorko, za kar sem jim zelo hvaležna.
Jano Fak sem našla na Facebooku,
kjer jo je predlagalo kar nekaj ljudi,
in po pregledu njene spletne strani
in profila na Instagramu, kjer objavlja svoje delo, sem takoj ugotovila,
da mi je njen stil še kako všeč. In
nisem se zmotila. Jana je znala narisati točno tisto, kar sem opisala z
besedami. Res ne vem, kako ji to
uspe. Enostavno je vedno zadela in
znala ilustrirati slike, ki so se podile
v mojih mislih. Odlično je bilo sodelovati z njo. Brez nje Lili ne bi zaživela. Vsak Janin detajl knjigo naredi
posebno.

Povejte nam malo, zakaj
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vas je tako navdušila Anica
Dese Muck? Menda prej niti
niste marali branja, Anica pa
vas je očarala?

volj sladkarij, dovolj prijateljev … vsega dovolj. Hudo je slišati, da nekateri otroci morja sploh še niso videli
in da živijo res v težkih življenjskih

Med poletjem je ponudba organiziranih športnih dejavnosti manjša ali pa traja le krajši čas, zato bi
staršem svetovala, da so sami aktivni skupaj z otroki. Naj gredo na
sprehod, osvojijo kak hrib, preživijo kakšno uro na igrišču z žogo in
naj poskušajo aktivno sodelovati,
saj to najbolj pritegne k dejavnosti
tudi otroka. Če pa imajo starši finančne zmožnosti, naj otroke vpišejo v plavalni tečaj.

Znate vi motivirati otroke k
gibanju, tekmam? Kako navdušite tiste največje »lenuščke«?
razmerah. Zdelo bi se popolno, če bi
lahko vsak otrok doživel vsaj polovico lepih trenutkov, ki sem jih doživela sama. To pa bi bilo popolno.

Večina otrok šport obožuje in
so tudi tekmovalni, tako da komaj
čakajo, da v roke dobijo kak športni pripomoček. Je pa res, da so

med njimi tudi taki, ki bi uro športa
najraje izbrisali iz urnika. So pa razlogi za 'lenobo' različni. Nekateri
otroci, ki govorijo, da se jim 'ne da',
se morda bojijo neuspeha, so bolj
nerodni, manj uspešni pri športnih
igrah, lahko se bojijo žoge ipd.
Take poskušam večkrat pohvaliti,
jih spodbuditi in ne kritizirati, jih
naučiti, da si nismo vsi enaki, ter
tudi tiste, ki so bolj gibalno nadarjeni, učiti spoštovanja raznolikosti
med nami. Se pa otroka za šport
najlažje navduši preko igre, ki mora
biti vključena v vsako šolsko uro!

In kako bi Ema preživela
počitnice? Aktivno, delavno, v
gorah ali na morju?
Če bi imela res veliko časa, bi
izbrala kombinacijo vsega. Najraje
čas preživljam na morju, če se da,
pa tudi tam rada športam. Nisem
tip človeka, ki bi cel teden samo
ležal na brisači, to gre pri meni
največ dva dni, morda tri, če imam
pri roki dobro knjigo. Vse raje pa
se odpravim tudi v hribe, sploh
tja, kjer te na koncu čaka planinski
dom ali koča, kjer si lahko privoščim kaj dobrega.

Res nisem marala brati, saj je to
zame pomenilo, da bom morala
sedeti pri miru in biti tiho. Kar je
bilo strašno :D Mama me je morala skoraj malce prisiliti, a ko sem
našla Anico, se je vse spremenilo.
Takrat sem brala z veseljem in potem mami pripovedovala o tem,
kaj vse se je Anici zgodilo. Težko
rečem, zakaj me je takrat tako
očarala. Mislim, da mi je bila všeč
njena podoba in tudi osebnost, pa
še približno istih let sva bili. Zeloo
pa sem uživala tudi v Zgodbah o
Francu. Te so mi bile res smešne.
Obe knjigi bom zagotovo brala tudi
svojim otrokom!

Kakšno pa je za vas popolno otroštvo? Kako si ga zamišljate?
Popolno otroštvo? Otroštvo je
predolga doba, da bi bilo popolno.
Menim, da je popoln lahko le trenutek, nekaj minut, kaj več pa ne. In
prav je tako, drugače se takih trenutkov in občutij ne bi več veselili in
jih cenili. Zato si popolnega otroštva
nikoli nisem zamišljala, bi pa marsikomu privoščila svojega! Vsega sem
imela dovolj. Dovolj časa z družino,
dovolj ljubezni, dovolj zdravja, dovolj
gibanja, dovolj izletov na morje, do-
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