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66 V knjigi sem skuista odprto spregovorititudi o

stereotipih in predsodkih, o katerih si ponovodi

ne upamo govoriti, pq vendar so med nami.

- Sonja Pungertnik

lgodbe

Knjiga o slepoti, kivideöim odpira oöi

Defektologinja, radijska voditeljica in nekdanja Slovenka leta Sonja Pungertnik se predstavlja s knjiZnim
prvencem "MisliS resno?"

AndreJ Savko | 12. junij 2021 ob 1 0:04

Nova Gorica - Radio Koper

Roman o slepi gimnazijki, ki se na pragu svoje mladosti sooöa z izzivi in s stiskami, ki jih prinaSa slepota, razkriva
marsikatero izkuSnjo aWoriöinega doäivljanja sveta in slepote. Delo ima tudi izobraZevalni znaöaj.

6 Sonja Pungertnik (desno) v prvencu odkrito spregovori tudi o stereotipih in predsodkih do slepih. Na sliki sta 5e predsednik Medoböinskega
dru5tva slepih in slabovidnih Nova Gorica lgor Miljavec in novogoriSka podiupanja Damjäna Pavlica. Foto: Katja Munih

V romanu "MisliS resno?" jeglavna junakinja Sara, gimnazijka, slepa od rojstva, ki se na pragu svoje mladosti prebija skozi
teZke preizkuinje in zaplete zaradi predsodkov, nerazumevanja in stereotoipov o drugadnosti. Tako vodilni motiv zgodbe
razkriva njena aWorica, Sonja Pungertnik:

"Ne bi mogla te knjige nopisati, öe bi se preveö oddalfla od svoje osebne iivljenjske zgodbe. Ceprav zgodbo ni moja, je izmiiljena."

"lma poseben tisk, poseben ovitek, ki tudi nq zunaj prikoie
posebnost vsebine."

Ta pomeni nadgradnjo rehabilitacije slepih in slabovidnih, poudarja lgor Miljavec iz Medoböinskega druitva slepih in
slabovidnh Nova Gorica:

"V toki obliki je zqgotovo prvi primer. Predvsem pa izobraiuje, ozoveito ljudi o slepoti, kor je zelo pomembno."

"Mislim, do moromo tudi na obtini to padpirqti, mordo s tem dobimo energijo zq zogon tudi kje drugje, ko spoznovama te ljudi, ko

vidimo, da iz teikega livljenio ustvarjojo boljie, To mora biti popotnica tudi nam," pa je ob predstavitvi knjiZnega prvenca Sonje
Pungertnik dodala novogoriSka podZupanja Damjana Pavlica.

Deli { o knjiZnem prvencu Sonje Pungartnik izveste s klikom na spodnjo povezavo.


