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Mitja Marussig Lioriskr Ö Oq 06.2021,06.00

Vöerai so predstavili knjiZni prvenec Sonje Pungertnik, roman z naslovom Misli6 resno?. V njem brez zadrikov
spregovori o predsodkih in stereotipih glede slepih. "Knjiga je v prvi vrsti namenjena videöim. V njej so strnjeni vsi
odgovori na najbolj pogosta vpraöanja, ki mijih ljudje zastavljajo kot osebi, ki ne vidim," pravi afiorica.

Sonia Pungerlnik v 1:rvencu odkrirc spregovori tucli o stereotipih in predsodklh do slepih. Folo: Mitja Marussiq

NOVA GORICA "Zgodba je izmiöljena, vsi dogodki v njej so izmiSljeni, v njej pa ni napisano prav niö takega, kar se
kateremu koli ne bi moglo zgoditi ali se nam ni Ze kdaj zgodilo. Vse stvari, o katerih govorim, sem na tak ali drugaöen
naöin oböutila tudi na svoji koZi," o prvencu pove ölanica Medoböinskega druötva slepih in slabovidnih Nova Gorica
Sonja Pungertnik, tudi sama od rojstva slepa,

WERBUNG

nudili
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Preprosto, a tenkoöutno napisana zgodba o slepi gimnazijki Sari, ki se na pragu svoje mladosti sooöa z vsem, kar

prinaöa Zivljenje s slepoto, od stisk in hrepenenj, do izzivov v öoli, prve zaljubljenosti, predsodkov in stereotipov, kijih

doZivljata s fantom, odnosa zdru\ino in te z okolico, odnos prijateljev, preizkuöenj ... "Gre predvsem za to, da sem

skuöala spregovoriti o notranjih doZivetjih, o katerih ponavadi take knjige ne govorijo, ker so ponavadi pisane kot

priroöniki. V knjigi so zbrani odgovori na najbolj pogosta vpraöanja, ki mijih zastavljajo videöi ljudje, predvsem mladi;

kako slepi do2ivlja svet, kako loöi barve, kaj si Zelimo v odnosu do nas, kako se nam pravilno pomaga, kako doZivljamo

naravo in podobno," pravi avtorica.

Sania Pungartnik

avtorica

"V knjigi sem skuiala odprto spregovorili tudi o stereolip/h in preclsorlkih, o katerih si ponavadi tte upama

qovoriti, pa vendar scs med nami."

V tem smislu ima knjiga Misliö resno?, kijo je izdala Celovöka Mohorjeva zaloZba, izobraZevalni znaöaj, saj se bralec

mimogrede seznani s tem, kako v resnici Zivijo in kaj doZivljajo ljudje, ki ne vidijo. "V knjlgi sem skuSala odprto

spregovorititudi o stereotipih in predsodkih, o katerih si ponavadi ne upamo govoriti, pa vendar so med nami. Zelim si,

da bi knjiga nagovorila videöe bralce in odstrla del zavese, ki je med nami in videöim svetom," je povedala Sonja

Pungertnik, kipotrjuje, da je roman v prvivrstinamenjen videöim. "Odraslim in mladim, zelo primernaieza

srednjeöolce," dodaja.

"Ta knjiga je velika pridobitev za samo druötvo predvsem zato, ker druötvo izvaja rehabilitacijo, in ta zgodba bo

pokazala, kaköen je tudi s strani slepih in slabovidnih pogled na svet z njihovega podroöja," je ob predstavitvi povedal

predsednik medoböinskega druötva slepih in slabovidnih lgor Miljavec. "Zgodba Sonje Pungertnik je preZeta z

ljubeznijo in spoötovanjem do soöloveka in nas opominja, da ne smemo gledati samo z oömi, temveö predvsem tudi s

srcem," pa je dodal urednik zalo2be mag. Hanzi Filipiö.

sonja pungertnik slepi
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Trick sollten Frauen ket
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