
ZOFIJIN SVET
(Jostein Gaarder)

- kdor si o tri tisoč letih ne zna dati 
obračuna, mora iz dneva v dan živeti v 

usta iz rok, neuk, za luno - 



O knjigi
 Zofijin svet (v izvirniku norveško Sofies verden) je roman 

norveškega avtorja Josteina Gaarderja, ki opisuje zgodovino 
filozofije

  Gaarder je roman napisal leta 1991 in sprva je bil mišljen kot 
uvod v filozofijo za starejše otroke, vendar je kmalu zaslovel tudi 
med starejšim bralstvom

  V slovenščino ga je prevedel Janko Moder

  Leta 1997 sta Gaarder in njegova soproga ustanovila Zofijino 
nagrado; mednarodno denarno nagrado, ki se podeljuje enkrat 
letno za dosežke v okoljevarstvu in razvoju 

 Leta 1999 so na Norveškem posneli po romanu istoimenski film 

in ga predvajali tudi po tujini. Izdana je bila tudi igra na deski 

 v številnih šolah so delo, ki ga je napisal filozof in učitelj tega 

predmeta, sprejeli za uradni učbenik na srednjih šolah. 



Zofija Amundsen
- na začetku romana stara 14 let
- živi skupaj z mamo, oče je kapitan 

velike naftne tankerke in ga večino 
leta ni doma

- stanuje na Deteljni poti 3, v rdeči 
hiški

- ima rumenkasto rjavega mačka 
Šerekana, papigi, zlate ribice

-  prijateljica Jorun
-  nekega dne prične dobivati pisma s 

čudnimi vprašanji neznanega 
avtorja (npr. Kdo si?, Od kod je ta 
svet? Od kod prihajam? )

-  dobi tudi razglednico naslovljeno 
na Hildo Moller Knag, ki prispe en 
mesec pred Zofijinim 15. rojstnim 
dnevom

- Odloči se za tečaj FILO in na dom 
prejema zapiske filozofa o pogledih 
na FILO



Citati iz knjige
Filozofiji se najlažje približaš s postavljanjem FIL 

vpr.: Kako je nastal ta svet? Obstaja življenje po 

smrti? In predvsem: Kako naj živimo?

Lov filozofov za resnico bi lahko primerjali z 
detektivi

Eden starih grških filozofov je bil mnenja, da se 

filozofija razvije iz človekovega čudenja

Mi smo le drobne pršice, ki živijo globoko v 

zajčevem kožuhu 

Filozofija ni nekaj, česar se lahko nauči, temveč se 

lahko nauči po filozofsko razmišljati

kdor si o tri tisoč letih ne zna dati obračuna, mora 

iz dneva v dan živeti v usta iz rok, neuk, za luno - 



Najgenialnejša igrača na svetu so legovke, ker so 
prve igrače, ki smo se igrali z njimi, primerjamo jih 
lahko z atomi

Filozofija se ji zdi zelo napeta, ker je 
misli lahko spreminjala s svojo glavo. 

Prst, zrak, voda. Med seboj se mešajo in spet ločujejo. 
Primerjamo jih lahko s slikanjem slikarja. Le ima eno barvo ne 
more slikati zelenih dreves, če jih ima več lahko
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