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Petindvajset upornic, ki so spremenile svet – z nasvetom za današnji čas! Spoznaj 25 izjemnih žensk – 

političark, znanstvenic, umetnic in športnic, ki so živele v različnih obdobjih zgodovine. Vsaka po svoje 

so spremenile svet, v katerem živimo, njihovi življenjepisi pa se berejo kot napet roman. In še več, iz 

njihovih zgodb se lahko učimo, kako premagovati težave, ki nam jih življenje postavlja na pot v 

današnjem času. Kaj bi storila Kleopatra, če bi tudi njo zbadali, da se ne zna lepo obleči? In kaj bi Ada 

Lovelace svetovala otrokom ločenih staršev? Na koncu knjige pa le reši test, da ugotoviš, kateri od 

teh pogumnih žensk si najbolj podobna ti! 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/kaj-bi-na-tvojem-mestu-naredila-ona-p-

9789610154167   

Spodbude za branje:   

- Knjigo lahko svetujem v branje dekletom. ☺ Spoznale bodo biografije 25 izjemnih žensk z različnih 

področij delovanja, iz različnih časovnih obdobij in z različnih koncev sveta. Njihove biografije lahko 

opogumljajo dekleta, ki bodo ob branju morda res pomislile, kaj bi lahko spremenile. 

- Morda se vnaprej dogovorimo, da vsaka izbere po eno žensko, tisto pač, ki ji je najbolj blizu, in jo na 

naslednjem bralnem srečanju predstavi. Podatke iz te knjige lahko dopolni in zaokroži z 

informacijami iz drugih virov (npr. na spletu, pa tudi iz podobnih knjig, ki jih je v slovenščini izšlo že 

kar nekaj). 

- Tudi to knjigo lahko beremo za bralno značko. 

- Dekleta lahko izmenjujejo izkušnje, priznajo svoje stiske, utrjujejo svojo samopodobo itd.; v tem 

primeru bo pogovor morda nemalo skrenil od predstavljenih žensk ... toda približal se bo 

dekletom, kar je zelo dragoceno (dekleta tako utrjujejo izkušnjo, da jim je branje lahko v pomoč).  

- V vseh biografijah je poudarjeno, da talent ni dovolj, ampak da je treba za dosego svojih ciljev veliko   

vztrajnega dela in predanosti. To se mi zdi za mlade v času odraščanja zelo pomembno sporočilo.  
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Nadaljnje spodbude za branje: 

- Kar nekaj knjig s predstavitvami izjemnih žensk je na voljo: 

o Favilli, Elena ; Cavallo, Francesca: Zgodbe za lahko noč za uporniške punce : 100 zgodb o 

izjemnih ženskah1, in 2. Prev. Maja Kogej. Tržič : Učila International, 2018, 212 str.  

o Kovač, Nika: Pogumne punce.  Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018, 2020, 125 str. 

o Troiano, Rosalba: 20 izjemnih punc, ki so spremenile svet. Prev. Marko Bogataj. Tržič: Učila 

International, 2019, 88 str. 

o Wright, Nicolas: Izjemne ženske. Prev. Jana Lavtižar. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 

2018, 144 str. 

o Morda še kakšna? 

- Posežemo lahko po biografijah posameznih izjemnih žensk, npr. Zofke Kveder, Alme Karlin, Marie 

Curie, Malali Jusafzaj in mnogih drugih. 

- Na podoben način so na voljo knjige o izjemnih moških: 

o Brooks, Ben: Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni : resnične zgodbe o osupljivih 

fantih, ki so spremenili svet, ne da bi ubijali zmaje, 1 in 2. Prev.  Maja Kogej. Tržič : Učila 

International, 2018, 207 str.  

o Olivieri, Jacopo: 20 izjemnih fantov, ki so spremenili svet. Prev. Marko Bogataj. Tržič: Učila 

International, 2019, 88 str. 

o Mijatović, Miloš: Več naslovov:  Izumitelji, Pisatelji, Skladatelji, Slikarji, Znanstveniki. Ilustr. 

Mijat Mijatović. Prev. Višnja Jerman. Tehniška založba Slovenije, 2018, po 35 str. 

- Posežemo lahko po biografijah o posameznih izjemnih moških, ki jih ni malo. 

- Bralno srečanje o pomembnih ženskah in pomembnih moških lahko naredimo ločeno, torej eno 

srečanje za dekleta in drugo za fante, čeprav ... meni so res najbolj všeč skupna bralna srečanja, in 

tudi najbolj smiselna so, najbrž, za sožitje, medsebojne odnose idr., ane? 
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