
     

 

                                                                           

Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO 

Cvetka Sokolov: V napačni zgodbi 

 

Z dijaki oddelkov 1. aM, 1. aS, 1. bS, 1. cS, 1. eS, 1. dS in 1. gS smo med 3. in 19. 

februarjem 2020 obiskali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu v okviru 

nacionalnega projekta bralne kulture Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za 

knjige Republike Slovenije. Namen projekta je motivirati dijake za branje slovenskega 

mladinskega leposlovja in jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.  

Dijaki so se v dveh bibliopedagoških urah seznanili s knjižničnim informacijskim in 

splošnim delovanjem ter s projektom Rastem s knjigo. Dijaki, ki niso bili vpisani v 

knjižnici, so to lahko storili tokrat. V sklopu projekta so nam z zanimivim 

predstavitvenim filmom, s promocijskim gradivom ter knjižnimi novostmi s področja 

mladinske literature le-to približali. Dijaki so z zanimanjem prisluhnili vsebini projekta 

in tako preko videoposnetkov in intervjujev spoznali precej zanimivih naslovov 



najnovejših leposlovnih del in vsebin, v osredju predstavitve pa je bila izbrana knjiga. 

Za srednješolce je bilo s strani strokovne komisije za leto 2019/20 izbrano delo V 

napačni zgodbi avtorice Cvetke Sokolov, ki ga je vsak dijak dobil v dar. 

V mladinskem romanu spoznamo šestnajstletno Manco, ki se zaljubi v svojega 

poročenega učitelja slovenščine, s katerim jo povezuje ljubezen do književnosti in 

glasbe. Spogledovanje kmalu prerase v ljubezensko razmerje in prve spolne izkušnje 

najstnice, ki je sprva presrečna, da se ravno njej vse to dogaja. Poročeni ljubimec je 

vse prej kot iskren z Manco, kar ji na koncu odpre oči. Vse dogajanje in dialogi so 

začinjeni s citati znanih pesnikov in glasbenikov. Poleg prepovedane ljubezni se pred 

nami razprostirajo številni motivi, kot so npr. prve spolne izkušnje, prijateljstvo, 

zaupanje, socialno omrežje, medosebni odnosi … Vsak posebej sestavlja mozaik 

odraščanja, zato mlade bralce še toliko bolj pritegne k branju.  

Cvetka Sokolov (roj. 1963) je otroška in mladinska pisateljica, pesnica, prevajalka in 

učiteljica angleškega jezika. Rojstvo sinov jo je spodbudilo, da je začela pisati za 

otroke. Pesmi, uganke in zgodbice najdemo v otroških revijah Cicido in Ciciban. 

Napisala je nekaj scenarijev za nanizanko Zajček Bine, za slikanico Rdeča hiša pa je 

bila nominirana 2005. Leta 2013 izide njen prvi mladinski roman Kar ne ubije, za 

katerega je bila nominirana za nagrado modra ptica. V romanih se podobno kot v V 

napačni zgodbi posveča globljim temam, ki zahtevajo razmislek. Zaposlena je kot 

lektorica za angleški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

https://www.sc-nm.si/sss/novice/obisk-knjiznice-novo-mesto-1-am-in-1-es-3-februar-

2020 

https://www.facebook.com/117533184984814/posts/3480548008683298/ 

https://www.sc-nm.si/sss/novice/obisk-knjiznice-novo-mestocetrtek-13-2-2020-1-as-

in-1-bs 

https://www.sc-nm.si/sss/novice/arhiv/201920/obisk-knjiznice-mirana-jarca-torek-4-2-

2020-1-cs 

https://www.sc-nm.si/sss/novice/obisk-knjiznice-novo-mesto-1-ds-in-1gs-sreda-19-2-

2020 
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