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Nika Kovač, ena sodobnih »pogumnih punc«, se loteva problemov in dilem mladih, ki jih je 
spoznala v svojem življenju pri študiju in delu, na obiskih pri mladih bralcih ter med študijem 
sociologije in antropologije. Opozarja na vzgojo, zaradi katere ne znamo reči »ne« in se 
upreti avtoritetam, opozarja na krivice, na pomen socialne države in enakopravne družbe. 
Loteva se tudi potrošništva, zgrešenih lepotnih idealov, družabnih omrežij idr., opozarja na 
pomen prijateljstva, sodelovanja, sprejemanja različnosti itd. Knjiga je napisana v obliki 
kratkih »pisem«, kar je dobra izbira, ker se tako obrača zelo intimno in neposredno na 
vsakega bralca, obenem pa seveda na vse. Namenjena je mladim, toda hkrati je lahko v 
pomoč vzgojiteljem kot spodbuda za pogovor, kako lahko spremenimo sebe in ustvarimo   
prijaznejši svet.  
 
Menim, da knjigo lahko uporabimo kot spodbudo za branje tudi pri oklevajočih bralkah in 
bralcih. Pa ne samo zato, ker so posamezna pisma kratka, privlačno členjena in opremljena s 
fotografijami, ampak predvsem zato, ker res obravnava številne teme mladih in ni šment, da 

jih katera od njih ne bi vznemirila.        
 
Knjiga je uporabna za pogovore med mladimi, med mladimi in vzgojitelji, za medgeneracijsko 
branje, na debatnih krožkih in otroških parlamentih in ne nazadnje za branje za bralno 
značko.  
 
 
 
 
 



Spodbude za branje:  
 

- Beremo in se pogovarjamo o tistih problemih in dilemah, ki mlade bralce najbolj 
vznemirjajo. Odrasli mladim res pozorno prisluhnemo, da zvemo, kaj jih skrbi in kje 
pričakujejo nasvete in pomoč. 

- Pogovor o zbranih temah dopolnjujemo z drugimi viri informacij in bralnim gradivom v tisku 
in na spletu.  

- Kaj vemo o Niki Kovač? (Mladi bralci samostojno raziskujejo v medijih, na spletu idr. 
- Zakaj sem zgoraj zapisala, da je Nika Kovač ena od »pogumnih punc«? Res je pogumna, 

toda, zakaj sem dala narekovaja? (Nika je napisala knjigo s tem naslovom o pomembnih 
ženskah z različnih področij, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga, 2018, 2020).  

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- So mladim biografije znamenitih žena in mož z različnih področij iz preteklosti in sodobnega 
časa lahko v zgled in pogum? (Tovrstnih knjig je v zadnjem času veliko. Jih mladi bralci 
poznajo? Bodo katero samo navedli? Sicer jih opozorimo na tiste, ki so dostopne v naši 
knjižnici.) 

- Bi kdo od mladih bralcev ali bralk napisal_a podobno pismo o temi, ki jo pozna, ima z njo 
izkušnje in bi jih želel deliti z drugimi? (Pisma so po želji piscev lahko anonimna, seveda.) 
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