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Na Mestni oböini Nova Gorica smo danes predstavili knjiZni prvenec Sonje Pungertnik z naslovom Misliö resno?. Na novinarski konferenci so
poleg avtorice Sonje Pungertnik zbrane nagovorili öe Stanislav Maröiö, predstavnik CelovSke Mohorjeve zaloi.be, Damjana Pavlica,
podiupanja Mestne oböine Nova Gorica in Igor Miljavec, predsednik Medoböinskega dru5tva slepih in slabovidnih Nova Gorica, katerega
ölanica je avtorica.

Pri tem kniiievnem delu gle za romary ki na privlaöen naöin odstira pogled v Zivljenje in doäivljanje slepih, brez zadräkov govori o predsodkih
in stereotipih ter nevsiljivo sporoöa, kakSen naj bo oziroma naj ne bo odnos videöih do slepih. Gimnazijka Sara se na pragu svoje mladosti
spoprijema z izziv'r in stiskami, ki jih prinaöa slepota. Öepra'u je zgodba izmiSljena, je avtorica v njej razkrila marsikateri ko5öek svojega
doZivljanja sveta in svoje lastne äivljenjske izkuönje, ki jih ima kot slepa. Delo ima tudi izobraZevalni znaöaj, saj se bralec mimogrede seznani s

ötevilnimi inforrnacijami o äivljenju ljudi, ki ne vidijo.

Sonja Pungertnik je o svojem knjiänem prvencu povedala: "V knjigi so stmjeni vsi odgovori na najbolj pogosta vpraSanja, ki mi jih ljudje
zastavljajo kot osebi, ki ne vidim. Vse to sem skuöala zdruLiti v zgodbo, ki je tudi sicer privlaöna za branje, Zivljenjska. Predvsem pa sem si
ielela v knjigi spregovoriti o tistih stereotipih in predsodkifu o katerih po navadi ne upamo govoriti, pa vendar so med nami, kljub temu, da
smo druZba, ki zelo spodbuja odnos do drugaöni[ strpnost, medsebojno sodelovanje. Skuöala sem odprto spregovoriti tudi o tem. Zeüm si, da
bi knjiga nagovorila videöe bralce in odstrla del zavese, ki je med nami in videöim svetom.<

Knjigo je izdala Celovöka Mohorjeva zaloäba, njen urednik je bil mag. Hanzi Filipiö: "Urejanje knjige Sonje Pungertnik Misli! resno? je odstiralo
5e dodatno dimenzijo, ki bi jo opisal z besedama "spoötovanje in >ljubezen<. Zgodbi o slepi Sari moramo najprej pozorno prisluhniti, brez
predsodkov in vmesnih vpraöanj - samo prisluhniti. IGjiga je meni, ki vidim, odprla oöi, da vidim. Da vidim vsaj del tega, kar je mojim oöem
skrito. Zgodba Sonje Pungertnik je preZeta z ljrtbeznijo in spoötovanjem do soöloveka in nas opominja, da ne smemo gledati samo z oömi,
temveö predvsem tudi s srcem. NaSe sprejemanje bliZnjega je zelo omejeno, öe se zanaöamo samo na svoj vid, öe nismo pripravljeni gledati in
dojemati z ljubeöim srcem ter s spoötljivim odnosom do soöloveka, öe ne urimo tudi vida in govorice srca. Govoriti to pretanjeno govorico nas
uöi knjiga Sonje Pungertnik, Mislü resno?."

Predsednik Medoböinskega dru5tva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec je ob izidu knjige povedal: "Ta knjiga je velika
pridobitev za samo dru5tvo predvsem zato, ker druötvo izvaja rehabilitacijo in ta zgodba bo pokazala, kakben je tudi s strani slepih in
slabovidnih pogled na svet iz njihovega podroöja.<

Podiupanja Damiana Pavlica pa se je na predstavitvi naprej zahvalila avtorici: >Sonja Pungertnik se je izkazala za izjemno äensko, ki
premaguje ovire. Doäivlja1a je stiske, zdaj pa pomaga tistim, ki so potrebni pomoöi. Prepriöana sem, da bo ta knjiga dajala energijo takrat, ko
bomo na tleh, nauöila nas bo tudi, da bomo znali tudi mi kdaj priti iz stiske. Velikokrat smo namreö v stiski in ne vemo niti zakaj. Sonja
Pungertnik je z veliko moöi kot moöna Zenska vse to premagala, gre naprej in dosega velike cilje. Prinesli ste pozitivno energijo in ste nam
polepSali dan.<

Knjiga obsega 176 strani in je v trdi vezavi. Ker je roman napisan kot konkretna Zivljenjska zgodba, je zanimiva ptav za vsakega bralca, tudi za
mlade. Tisk je prijazen slabovidnim, posebnost knjige pa je tudi to, da je naslov na platnici napisan v brajici.
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