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Utemeljitev strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture JAK:
Zbirka kratkih duhovitih pripovedi iz živalskega sveta z naslovom Kako dolg je čas, Mateta Dolenca z
ilustracijami Ane Maraž je prežeta z avtorjevim velikim poznavanjem (še posebno morske) favne, s
prepoznavno empatijo do sveta narave, v katerega človek s svojo večvrednostno aroganco največkrat
posega skrajno samovoljno in pogubno. Živali in drugi naravni elementi (morje, nebo, zemlja) dobijo
pod Dolenčevim peresom antropomorfne lastnosti, znajo govoriti, čutiti, razmišljati, ljubiti, zavidati in
tudi sovražiti, vendar za razliko od človeka nikoli ne uveljavljajo svoje premoči, ne ravnajo iz hudobije,
marveč so ubrane z večnim ritmom in nedoumljivim smislom narave in življenja. Pisatelj skozi
nekoliko ezopovski, slikovit in bralcu prijazen jezik nagovarja mladega bralca k večjemu posluhu za
naravno okolje, predvsem za živali, ki ne sodijo v standardni repertoar otroške in mladinske
književnosti, in skozi na videz vsakdanje dogodke in pripetljaje odpira fantazijsko bogat, skoraj
pravljičen svet favne in flore našega neposrednega okolja.
Jezik knjige je preprost, jasen, mestoma šegav in duhovit, visoko kultiviran in vendar dovolj pogovorno
intoniran, da je blizu govorici osnovnošolcev zadnje triade; ton je radoživ, sproščen, daleč od kakršne
koli poučevalske vsiljivosti; med kratke, jedrnate opise in hudomušna doživetja se tu in tam diskretno
prikradejo drobne življenjske modrosti, porojene iz bogate izkušnje človeka, ki živi v tesnem sožitju z
naravo.
Mate Dolenc je uveljavljen mladinski pisatelj, ki že dolga leta zelo uspešno razveseljuje mlade bralce s
svojimi pustolovskimi in vselej tudi nekoliko ekološko obarvanimi zgodbami in domislicami. Odlika
njegovega pisanja je svojevrstna lahkotnost, sproščenost, »nezateženost«, kar je mladim še posebno
blizu, svoje pripovedi zna vselej zaviti v vznemirljivo, večkrat tudi prav pustolovsko napeto branje.
Ilustracije Ane Maraž so nekoliko abstraktne, močno stilizirane, tako rekoč monokromne in puščajo
mlademu bralcu svobodno pot za domišljijsko sooblikovanje podobe Dolenčevih »junakov«.

