
  

Vrste besedilVrste besedil
Posamezno besedilo lahko opazujemo z 
različnih vidikov.


Pri obravnavi besedila smo pozorni na
različne sestavine.

 Ločimo več vrst besedil:



  

- umetnostna in neumetnostna besedila,
- govorjena in zapisna besedila,
- enogovorna in dvogovorna besedila,
- subjektivna in objektivna besedila,
- zasebna in javna besedila,
- uradna in neuradna besedila,
- praktičnosporazumevalna, 

uradovalna, strokovna, publicistična 
besedila,



  

- prikazovalna, zagotovljalna, 
vrednotenjska, čustvena, pozivna, 
poizvedovalna, povezovalna, izvršilna 
besedila,

- obveščevalna, opisovalna, 
pripovedovalna, razlagalna, 
utemeljevalna besedila.



  

Umetnostna in neumetnostna besedila
 Primer 1 in 2

Lepotna vloga je zelo 
pomembna.

Lepotna vloga je 
podrejena.

Nima praktičnega 
namena.

Ima praktičen namen.

Govori o domišljijskem 
svetu. 
Podatki največkrat niso 
preverljivi.

Govori o resničnem svetu.
Podatki so preverljivi.

UMETNOSTNO 
besedilo

NEUMETNOSTNO 
besedilo



  

Govorjena in zapisana besedila
 Primer 3 in 4
GOVORJENO besedilo  sporočevalec ga 
pošlje naslovniku po slušnem prenosniku 
(v ustni obliki).

ZAPISANO besedilo  sporočevalec ga
posreduje naslovniku po vidnem prenosniku 
(v pisni obliki).



  

Za govorjena besedila je značilno:
spontanost, govorec se sproti odziva na
naslovnika, se dopolnjuje in popravlja, ne
dokonča misli, skače s teme na temo …

Zapisano besedilo je v knjižnem jeziku, izražanje
in oblikovanost besedila sta natančna,
upoštevana so pravopisna pravila, uporabljene so
tudi nebesedne prvine pisnega jezika.



  

Enogovorna in dvogovorna besedila
     Primer 5 in 6

Enogovorna besedila  sporočevalec ne 
pričakuje naslovnikovega odziva.
                         
Samo posreduje svojo vednost, mnenje, prepričanje …

Dvogovorna besedila  sporočevalec 
pričakuje naslovnikov odziv oz. se sam
Odzove na besedilo naslovnika.
                        
Ga kaj vpraša, ga prosi, mu svetuje …



  

Dvogovorna besedila:
- odzivna,
- pobudna;



  

Subjektivna in objektivna besedila 
Primer 7 in 8

Subjektivno besedilo
                    
Sporočevalec izraža tudi svoje mnenje, čustva,
razmišljanje  izrazi svoje osebno razmerje 
do ubesediljenega ali do naslovnika.

Objektivno besedilo
                  
Sporočevalec podaja le stvarne in preverljive
podatke o predmetnosti  ne izrazi osebnega 
razmerja do nje.



  

Zasebna in javna besedila      Primer 9 in 10
                            

Glede na to, komu je besedilo namenjeno.

- Besedilo je namenjeno javnosti  javno
besedilo.
Sporočevalec ga je tvoril za najširši krog 
naslovnikov (besedila v medijih, na javnih mestih …)

- Besedilo je namenjeno posamezniku ali ožji
skupini ljudi  zasebno besedilo.



  

Uradna in neuradna besedila    Primer 10 in 11

Neuradno besedilo – tvorjeno med
sporočevalcem in naslovnikom, ki sta v 
enakovrednem družbenem razmerju.

Uradno besedilo – tvorjeno med 
sporočevalcem in naslovnikom, ki nista v 
enakovrednem družbenem razmerju.

!!! Razlike v nagovoru, pozdravu, vikanje – 
tikanje, podpis z imenom (in priimkom). 



  

Praktičnosporazumevalna, 
uradovalna, strokovna, publicistična 
besedila                            Primer 12, 13, 14, 15

 Praktičnosporazumevalna besedila 
tvorimo doma, med znanci, z njimi sporočamo 
vsakdanje stvari.
            
Subjektivna in neuradna, večinoma govorjena,
dvogovorna besedila.



  

 Uradovalna besedila
         
Besedila so namenjena posamezniku,
sporočevalec in naslovnik nista v 
enakovrednem položaju. 
              
Gre za sporazumevanje med uradno osebo in 
stranko, tema je izrecno navedena.
          
Objektivna, zapisana ali govorjena, predvsem
dvogovorna.



  

 Publicistična besedila
Besedila namenjena široki javnosti, objavljena
v množičnih občilih.
                    
Naslovnik je množičen in interesno zelo
različen.
    
Predstavljene so splošne teme, na razumljiv 
način, večinoma so subjektivna besedila,
navadno enogovorna.



  

 Strokovna besedila 
                    
namenjena ožji (strokovni) javnosti;
- Tvorijo jih strokovnjaki in so namenjena 

ljudem z istimi strokovnimi interesi.
- V strokovni besedilih prevladujejo strokovni 
izrazi ali termini.
- Sporočevalec se ne razodeva – objektivna
besedila, večinoma enogovorna.



  

Znanstvena besedila
so namenjena zelo ozkemu krogu
strokovnjakov, raziskovalcem in teoretikom.

Poljudnoznanstvena besedila
so besedila, s katerimi želimo o strokovni temi
seznaniti širši krog naslovnikov, ki jih tema 
zanima, nimajo pa strokovnega predznanja
(priročniki, poljudnoznanstvene revije …).



  



BESEDILO

             namenjeno                           namenjeno
           posamezniku                           javnosti

enakovredno  neenakovredno    širša           ožja 
     razmerje         razmerje          javnost          javnost

praktično-       uradovalno     publicistično  strokovno
sporazumevalno



  

Prikazovalna, zagotovljalna, 
vrednotenjska, čustvena, pozivna, 
poizvedovalna, povezovalna, izvršilna 
besedila



Glede na namen sporočevalca.



  

♦ Prikazovalna besedila
               
Sporočevalec želi, da naslovnik izve tisto, kar 
ve on sam (novica, obvestilo, poročilo …).

♦  Zagotovljalna besedila
                 
Sporočevalec želi, da naslovnik verjame to, kar
verjame sam (obljuba, prijavnica, pogodba, prisega 

…).



  

♦  Vrednostenjska besedila
                 
Sporočevalec želi, da bi naslovnik na osnovi
besedila lahko sodil, kot je sodil sam (kritika,
ocena, komentar …).

♦ Čustvena besedila
                  
Sporočevalec želi, da bi lahko naslovnik 
doživljal stvarnost in sebe, kot ju doživlja 
sam (zasebno pismo …).



  

♦ Pozivna besedila 
         
Sporočevalec želi, da bi naslovnik naredil 
tisto, kar pričakuje (prošnja, vabilo, navodilo za

uporabo …).

♦ Poizvedovalna besedila
          
Sporočevalec želi od naslovnika dobiti 
določene podatke (anketa, intervju …).



  

♦  Povezovalna besedila 
               
Sporočevalec želi z naslovnikom vzpostaviti ali 
obdržati stik (pozdrav, zahvala, opravičilo, čestitka 

…).

♦  Izvršilna besedila
             
Sporočevalec z  njimi povzroči spremembe v 
družbeni stvarnosti (oporoka, pooblastilo …).



  

Obveščevalna, opisovalna, 
pripovedovalna, razlagalna, 
utemeljevalna besedila 

Primer 16, 17, 18, 19, 20



Glede na način razvijanja teme.



  

♦ Obveščevalna besedila
               
Sporočevalec z njimi sporoča, da nekaj 
obstaja, da se nekaj dogaja …

♦  Opisovalna besedila
               
Sporočevalec z njimi sporoča lastnosti, 
sestavo, delovanje, položaj … bitij, 
predmetov, pojmov.



  

♦ Pripovedovalno besedilo
                   
Sporočevalec sporoča, kaj se je zgodilo, kaj je 
doživel …

♦  Razlagalno besedilo
                 
Sporočevalec sporoča o vzročnih in drugih 
razmerjih med pojmi – jih pojasnjuje. 

♦ Utemeljevalno besedilo
                
Sporočevalec presoja predmetnost okoli sebe + 
pojasnjuje svojo sodbo.



  

izbran krog naslovnikov, 
družbeno razmerje, vrsta 
javnosti

Praktičnosporazumevalna, 
uradovalna, strokovna, 
publicistična

družbena vloga, družbeno 
razmerje

Uradna in neuradna

razodevanje sporočevalcaSubjektivna in objektivna

Spodbujanje naslovnika k odzivuEnogovorna in dvogovorna

prenosnikGovorjena in zapisana

preverljivost podatkov, praktičen 
namen, lepotna vloga

Umetnostna in 
neumetnostna

Merilo delitveVrste besedil



  

načina razvijanja teme, 
slogovni postopek

P

ovzeto po Bešter in drugi: Na pragu besedila 1

Obveščevalna, opisovalna, 
pripovedovalna, razlagalna, 
utemeljevalna

sporočevalčev namen

Prikazovalna, zagotovljalna, 
vrednotenjska, čustvena, 
pozivna, poizvedovalna, 
povezovalna, izvršilna


